
o ensino é falho, deficiente e há eSCaSFjeZ de Escolas Superiores de Economia Do
méstica _'.- O pessoal técnico existente é preparado em simples campos de treinam�nto rá
pido, em São Paulo e em: Pernambuco - A' população rural brasileira precisa comei, 'car
ne, verquras;_. o�s, frutas e- _cpnsumir .muito !I::.íte '-,- A Economia Doméstica progrediu

, �,":n;���j�,�,te�r�<}::�p.,��arn:·:..de;'��em np�. se,para;?}u profundo abism? el}l ��té!,�a de �Q
;. r ,mlçf.af�Qu<a�r�):l'l_e��,,�� sltua�àÓ"!,�ralr no );)pss(}desafol't�naçlo-paIs':-?1ornahsta, para

a.0111.erlCa!}.a,:e madeira "de dar.em�dOldo e gosta de ler �nte�,.� que decl�rp,u-. , � =: O .que
disse ao repórter de O ESTADO a dra Aleta Mac Dowell ,�'"

Reportagem de FERNANDO SOUTO MAIOR ra não se possa estabelecer um
EDIÇÃQ DE HOJE:' 12 Páginn - Cr$ 2,00'- FLORIANOPOLIS, 7' DE NOV·E1VÜIRO:·Í)E 1957 Esteve de passagem aqui pela çosa, Minas Gerais, fornecendo' senvolvidos nelos técnicos est.ran- paralelo entre a' situação ante.
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Capital uma -amerlcana, dra, Ale- bôlsas aos que "que iram dedicar- g"irus, de cuja capac i dade rec- zíor e agora apresentada, a dra,

, ta Mac Dowel!, que foi recruta- se a essa atividade". ,O ideal, 11,)S rlzadnra a (;r!\. Aleta é grande
I
Aleta acha que o progresso es.

da de Missouri, pelo ETA, paro disse a dra.' Alcta, é enviar pa- e:··ooente. _ I tá sendo stisfatório e'. a situa
ensinar muitas- coisas que.o bra. ra Universidades moças dest i- Q'ÜADRO NEGRO DO BRASIL ção no momento é r'elativamente
sileiro pobre ainda desconhece, e' nadas ao campo da Econom: a

.

[números e complexos proble-' bôa.
também muitos ricos, entre as Doméstica, ao invés de prepa- mas impedem e enteavam um I Quanto às atividades do Pro
quais comer ovos, tornar muito e rá-�a� às pressas em campos de l':'P:'!"_ pr;)g'�f,%O do Or,",II ern jeto �7, aqui no.. Estado, a dra

•
muito leite, usar verduras en: tretnamento. ,n'ltnçao, valenrle de rtucar II d;- presslonada, parbicu larmente ,Qm

r . profusão, aumentar o lUC1'0 dos VAMOS TOMAR LEITE .1 f:':!u1dar."e de acesso ao hr,:""m: d-: I Aleta Mac, Dowel f,icou bem lm-O governador regressou do Rio nár 'os incautos com exposições foto- I açougueiros come O consumo (i<: Indagada a respeito do padrão campo que, segundo a nossa en- os trabalhos com os Clubes 4-8
.sem grandes alardes. Era. um bom si- gráfícas, E a mesma fôlha....que ,anuncia : bastante carne, não esquecendo r.utrttíve das nossas populações trevistada, é fruto da defidêl!-l mantidos em,São. José, a cal'g�

I C idá
,

f' h' esses propôSI'tos, vem recheada de no- ,
as frutas, e tantas outras coisas rurais, a representante, dê r/iis- cia do nosso ensino no que diz dos Extensionistas Benedito Silona, UI avamos 'que, en '1M, ou,vesse " ! '

d h !"
. , que am a descon ecemos. Sua sou ri disse: "O brasileiro, prin- respeito à .quantidade· e à qua- va e Eneditc 'I'e rezinha de Souzacaido na realídadei que houvesse, afi- tícias de mais nomeações, de mais con- especialidade é Economia Do- cipalmente no Nordeste, Ainda Iidade do pessoal, Muf to embo- � (Continua na última página)

,

nal, compreendido a. 'verdadeira situa- tratos, de mais aposentaduriasv , ," méstica, tendo trabalhado duo n5,0 aprendeu a incluir na sua
�

d E do e d � H E, como sempre, a nota, de eviden- rante nove longos anos-na terra dieta carne em quantidade sufi ..

çau o. sta O e do seu governo, aven-
de

de Tio Sam, sendo' quatro como ciente ovos em ubundância, ver-do perdid d Iíti t' te ortgem palaciana, não esquece .re-si'o o coman o po 1 ICO e par 1- uperviscra Local e cinco exer duras, Ieite, tendo notado (pe,
dár in dos que o elegeram, a ponto de lembrar, com .insólita impertinência, cendo outro cargo, ou seja, au- principalmente no Nordeste,
não ser nem ouvido nem consultado sô- que possuímos a maior rêd�,[d�,e�t:t:�� � mentando o padrão de nutrição I muiros fazendeiros tem tudo i�-

I
b t

'

d'
• das do Brasil, em proporção ao nosso

de sua terra; o mais aIto do 80 f não aproveitam naja" Em
re en endímentos para um iSPOSltIVO . mundo, segundo se diz por aí. outras palavras: morre de fUllle

. dE; salvação de Santa Catarina, era de' território. Esse fato, para o govêrno, só Abordada pelo repórter, a nos- em meio à fartura". A ques-
esperar-se que pelo menos desconfiasse serve para. confrontos com outras, uni- sa entrevistada, que é alta, loura tão, para a técnica que Tio Sam

da necessidade de mudar' os' rumos da daties da. Federa�ão; e para. 1�?"ent5l
sua desastrada e desastrosa 8dminis- . çõef;l' que definem a cbmpreensao que

tração. O momento político oferecia. o 1"(lvernador tem dos nossos problemas:
lhe a grande õportunidade de inICIar a nã� o inspira a seguir o exemplo dos

reeuperação do tempo perdido e a rea. administradores que abdram esse ex

biUtação do seu govêrno, através de tenso sistema rodoviário e souberam

Uma ação enérgÜ:a ou mesmo 'heróica coni>ervá-Io em tráfego permanente,
de correção de erros, cuja �el)etição ca:- Não llie diz que devemos olhar para' os �da vez o afunda mais e o perde irreme- E-.tados mais adiantad()s e procurar ..

diavelmente. Aguardávamos que S, Exa. emHá-los, ao revés de. estarmos' traçan-
,

I"Ianunciàss:e um plano de eCOl�omia de.' do pFlralelos com os que não têm rêde

extremado rigor, visando a lestabele- ,de transportes da �xtensão da n.ossa•.

ceI' o crédito que o Estado perdeu até Não lhe indica haver sido es'sa exten- �
nos botecos de esquina!;!. Esperávamos', . são de estradas fator decisivlI no de- l.

o anúncio de que o Palacio acabara com
.

senvolvimento- catarinense e no equi
a liberalidade ,das passagens

.

a�eas a líbrio da economia barriga-verde
tGut le mond e comias hosPedagens ofi- agora ameaçada de COla!lSO, ,Não lhe

ciáis, pois, os dinheiros públicus já não sugere a obrigação de manter esse sis-_
chegam para as primeiras necf!ss.idades tema circulatQrio, condição sine qua non

públicas. Tinhamos -por imperativa uma do progresso ,de ,Santa Catãrhta.·
,

nota do Gabinete declarando que o go- Em resufuo:'o s.r,JÓrger-Lacerda
vemador decidira não só' não nomear regressou dI' R�o no mesmo; com os

ou I.'ontratar mais ninguem, como ain- m�smos impetos! demagógicos � inteira·
i da iniciar sev�a revi.são no quadro de mente a quo doS p,obie�as �nstan�es,
sen'idores, verdadeiro tone! dI! Danai- qu� lhe treclamam solução; a,ll:leio. por
dI>';, a exaurir o erário. Tais esperan- inteiro, à �ituação financeha que o

çaR, emborà inínimas, erant um impera- caI'r.ega para o abismo;' displic�nte com

tivo para o governadqr salvar-se, sé é' o tlestino d-Q Estado qUe lhe foi con
que ainda lhe resta' salvação, fiado em má hora. Nada disso o p,reo�

cupa nem-lhe tira' o sono, O que impor
Mas, nada disso foi ou vai ser fei- tam são festejos con\emora-tlvos e ex

to. A GAZETA de ontem, pôs por ter- pÓlsições -de fotografias', ,�.
, -

r.a essas perspectivas, ao anunciar que x ""x
"

o' S1'. Jorge Lacerda' voltou dá Capital �
:li;

F(>del'al pensando nas festas tIo segun- Escritor inédito, o sr. Jorge 'La-
do aniversário do seu calamitoso govêr-

.

cerda não ignora também a hisiór,ia'\.da
'no. Em "Vez de providências drásticas, pátria de seus pais. E conhece dela� o

agl'C'ssivamente exi;gidas pelo estado' que aconteceu aos que, na ho�a da, açao,
,lllimenhlr.da sua gesÜió, 0- grivernadór ficaram discuti!' se 'os ''.!lJOS. tm�am
t'§r Iitais�m.a :re-nUitiV'a,. de imp:r,'essio;-: . s'cxo?, .:' ,

. ��
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Atento, o repórter escu· ta a dra. AZeta falar sôbre
as defíciênc'ia$' 'ftutrit·i'l.lãs. do povo bra�leiro.
e múito simpática,' respondendo nos I�andou ensin�r essas des
às ilerguntl!s "con� Y.)lm> sorriso I

cobertas ;evolucionárias, é ape
incessante, disse' iniciallnente"" nas a falta de quem ensine e a

que o maior probleí11'à no campo: sua msisão é justamente es;a,
da Economia DQméstJ,ca no Bra-. Or. programas de Extensão em

sil é a deficiência de pessoal 110SS0 pais, por obrll e graça c/)s
técniGo especializado' nêsse se, técliicos que aqui vêm trazendo

tôr, consequência 'dir�ta da defi- 1<1:rga e�periência e profundos
ciência. do ensino brasileiro, mal' conhecimentos, i.nclu<l hortas ca,

ministr�do para a f�rmação' de: seiras, llreparo simples e l'ráti.
pessoal i!eal a êsse<trabalho, ,o: co <1:. alimentos cCi� alto t�r
que é secundado pela..escassêz de, nut!lt!vO, u.so da sOJa" etc,. n

Escolas' SuperiQres, pois, '''0 pes- t€J:ra de TIO. S�tn" esclaret.e a

soaI técnico 'existenttl é prepll-
I n'H:ia entrevIstada, 1\ Economia

ra-do em campos de <�reinamento 1 D')ll1.é,;tica conseguiu um d(!s�tl.
I'8.pido, como os de Tapera. no� vdy:mento q�e sf)bJ'l�I:lIJo1,l
l';stlldo de Pernambuco e a Fa-' qualquer outra al'ea no mundo

",cnda Ipanema, em São Paulo".1 inteiro, e. o seu povo, certamente,
Para .sanar essa �eficiência, diS-: come m�itos .ovos, ton:a bas·
se a nossa entrevIstada, o "E'l!á, .

tante leite" cavando, entao, um

através de ·um ConvêniJl com o abismo profundo que no.> sepa·
Govêrno do Brasil, está execu.: I'a nêsse setôr. A ponte arma:!a
_tando. UU}, t:t.:ab!l-lho de Extensão, rara cLlrt'ear' ensinamentos e

RlIl'ul, além "de' propol'ci:JIl;:;1' 'equLibl'fll'":( si unção e l'elll'e·
opol'tunidade de estudo em 'Vi, s20tada ,peius trabalhos nqlli de-

A saída de Nerêu Ramos do Ministério. da J'ustiçaé um
desastre para ó govêrno. Trata-se �e um homem sério, com

autoridade pessoal, e que emprestava um tom austero à pas
ta agora entregue à !fa,mo.sa Ala Môça do PSD .

Desde o cõmêço esforçàva-sa para .realízar alguma coisa
.

dp útil, encontrando. sempre os maiores tropeços. Prímetra
mente, fo.�' a reforma de base da Constitulçã.o, idéia co.nstante,
pOcl�,se dizer, da platafo.rma do candi'ilato Juscelino Kubi
tschek e a�6iada pelõ Exército, atrav,és do ministro' da Guer.
ra. Enc;arr�ado, de co.r�enar a iniciativa, Nerêu, C6mo é dos
seus hábít6S ,entreg6u-se a fundQ' a6 asont6. Logo lhe apa
receu pela frente Vieira de Melo, falando em n6me dó mes
no presid(\nte qu havia incumbid6 Nerêu da matéria, O. mi •• -

�istr� da Justiça nã� lhe deu ouvid6s e c�ntinU61J o(trabalh
Juntamente C6m uma' comissão de juristas; leva!,do-o a cabo
em 'curtu pnz.o. Fêz 6".ra c,ompleta, abrangen'_o os pontos ne
cessitados de m6difiêações rnndamentais da . Carta Magna,
Imprimiu tud6, documentou tudo, mas nada pr6ssllguiu, fi
cand6� jIIssim, a cartai de J'uscelino, lida�a Convençã6 d� PSD

.
, ,

sem :nenhum efeito. Por .outro lado, o general Lott, isto é, '()

,Exército,. não se interess.ou mais pelo câsó. Somente Nerêu
cumpriu .o seu t\ever' até .o fim.

'

Outros fat6s vieram depois, suscitand6 novas· crIses na

p6lítica" entre .os quai" o- proJét.. d� lei c.ontra a imprensa, as·

alterações na legil!.lação eleitoral para .o ·efeit.o de anular as

últimas conquistas conseguidas nêsse terren6, a.,. tragédia de

Alagoas, etc. Nerêu" já aí, sabend.o com quem lidava, trat.ou

de se desempenhar da parte que lhe tQCava mais discretamen-

te., .I!em entretant6 .omitir�e.
.

\. A Ala Môça, p.orém, queria de qualquer maneira.o seu

lugar, e incrível que pareça, acabou 'fm'polgan"_6 o' presidente
a que Nerêu tinha dad6 p6SSe.

O g.orclinh6 sinistro da agremiação, c�mo é chamado.o

Le.oberto Leal f.oi ,quem fê7J extravasar a taça de fellque'�vinha
envenenand6 � chefe .. catarinense. Questão de politica local,
mas suficiente para que Nerêu compreendesse. O seu cami·

nh.o tlnha que ser o mesm6 trilhad� por Seabra Fagundes,.
MandOU às urtigas o 'Ministério, cansad.o. de receber êlescon
slderações. Contrariado podia ser, desmoralizad.o, nunca.

_

.' Não sei se as ,c6isas ficarãu com6 estã.o, O !natural seria

que .o gest.o de Ner_êu
_
6c�sionasse �utros, p�is suas.Jigaçõe�,

desde o célebre 11 de' n6vembr.o, sao conheCIdas. Mas o Pais
tem softid6 muitas alteràções nesse particular. oli homens'
nã.o Sã6 os mesmos. --1-Com tristeza �go que Nerêu talvêz seja � únic6 a sair, .o

que aJiás.lhe fica 'muito bem. Mas .os que. nã.o saírem agora,
co� certeza, mais tarde sairão, e sairão mal. I

Quem lucrou C6m a sua atitude, além dê'le pr6prio, ',['oi
o Senado Federal.' qUe receberá' c.ontente p6r vê.lo rein-l!Issár
a6 ninh6 ;mtig.o, .onde suI\I atuação pode ser infinitamente mais

imp6rtante do q_iJe em. qualquer Ulltra parte.
..Uma certeza, tod.os devem ter: Nerêu passou pelo Execu.

tivo, primeir.o com.o presidente e depois (grande êrro) .6me)

minisbo, sem praticar nenhuma i1egaJida�e, sem patrocinar
qualquer escândalo.

Cara feia, sim,_ mas de mãos ·li�pail.,
'

(A1..L RIGHT, do "CORREIO DA, MANHÃ")).
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",CH1\ E SIMPATIA" !, ,r�ssa!1tie do que' apreciar tIW:l.Jl -dss famosos Ismãos
Ja rro.próxímo dia 10, dó� 'urn;.filme rl;15'80. "Na Aren,a James! desta vez na beleza

mingo, o público da nossa
I dt? Circ�'�" é lIr'UI" película, do techrrícolor 'cle lux.o,· e

Capital poderá assistir o I só�'iétic'a que chegou de re- na magia grandiosa do Ci
famoso sucesso teatral . de

I pente, trazendo consigo u!lla nemascope. "Quem foi Jes
Richard Anders..n que a I mensagem cté, alegria e d-e SE!! James?" apresente as

Metro G01dwYn Ma'fer .iil- diver��!D-en,to sadio, apre-: tros queeídos da;" .platéías
mou com honesi idade, cã- sentand� -Q 'mais 'espetaou- : como Robert Wagl1er e Jef-

I "h�'" "'f H '
- sra. Lúcia Curlin I rínho e bõm, goste, Trata- ar s ow CIl'Ce:'1Se JamalS' rey unter. e lanea as te-,
- sr, Edmundo dos San- se de ."Chá 'e j3i:wpatia", a levado, �9 <l'inenl'� Acroba- las mundiais uma nova e

tos ousada peça que durante 2 tas famosos • em seus rliff-, �ótima atriz: Hope-Lange. A
:_ sr, Alvino Mertço anos arrastou mu.tidõcs 2• os ceis e ímpressíonantes nú-. estréia dêsse excelente fil-
- sr, Jorge Vvgelsanger teatros da Broadway Í:! ain- meros de trapézio, anímaís '

.me da?-se->á , n.; próxima
- menino Otávio Lopes da agora, em P�,r;s CO!lSa- !fer.ozes e' domesncadoj, em" semana, no cine �ão Josê,,

Júnior gra Ingr id Bergman no apresentações de malapa-
papel de ':Laura. "Chá e ?�o e os sempre aplaudí- 'A-BR1L -EM POR'j'UGAL E

Simpatia" é 1.lm illme Iírí- ,d.oS::.;palha�os, fa-zcm de "Na AMÁLI� RODRIGUES.
co, .Lírico porque feito por 'Al�JIa do Cb,:c.o" 11m espetá
\T.incent MineIli um dos outo maravilhoso para ga.. 1

e . I '"
.

)" "

SENHORA )oe:�s d.o cinema ameríca-> r.ofuf e .adultos. É entre- mentes em.

Cil,lenwsc.opc
que

". Participam aos parentes e pessoas ge suas rela- ao. Lír ico, porque o .seu tenírrícnto puro. � diversão o Cine São José vai apre-,

çõe" :1 naacimento de seu filho Carlos Henrique, ocor- tema, profundamente' ou- para tôda a fa'11Ília! Sua sentar, será 'exibido o ma- ,

rido nu dia 30 do ;;orrente na Maternidade Carlos Corrêa, sado e humano, fui trans- ·lpresentu.çã.o está maeeada ravilhoso ,"short" da Co

plantedo á tela t.com raro para sábado, simultanea- lumbía "AbriÍ em Pcrtu

gôsto e finura. 'mente nos eines- Rit� e Sãe. gal" ..}lilmad.o in&iramente
Deborah ,Kerl' e John I Josê. nas pit.orescas paisagens-

KeN' formam a gJl1ande cu- 'QUEM FOI -JESSE JA:- do velho e romântico Por-

pla dos principais artistas MES? tugal, êsse complemento
dêste 110V.o,

.

e belo triunfo QUC111 não sé re.CQr.da .d_o aI)l'c,senta cenas d€ Lisboa,
\

da Metr.o! velh.o e excelenb filme ,da, : Port.o e- C.oimbra, c.om nar-

UM FILME RUSSQ EM Fox, "Jesse J�"\mcg", com. raçã.o especial c(\ TrE:'vor

FLORIANóPOLIS Tyrone' Power f� HenrJ' Howard e' fad.oG cênsaci.o-

Em plena cr� d.os "sput- Fonda?, P.ois agOla a mes- nais por Amália Hodrigues,
liks" e supel'-sp:!tniks" na- ma produtora a-mericllIna a maio!' intérprete da mú

da mais .op.ol'tlUll' e inte- refi:lmou as fabU:.osas 8.ven- sica lusitana.

FAZEM ANOS HOJE. I - sr, J... Artur Scllra
,- sr. Carlos Alberto man

Santos

Brognollí - srta, Otília Barros
- srta.'Olg;' Maria Rubb
- srta, Alina Vieira de

Batista dos Souza

- sr, Jonas Machade de
-Cõrdova
- sr. João

- sr..Waldemar Caetano
dh Silva
'_;_ sr. dr..José da Costa

Maellmann

� menino

Santos

Pnul.o Tadeu

PARTICIPAÇÃO
DR: ANGELO FONSE.CA

Osvaldo Melo
TRl:S HOTÉIS TRt:S ESPERANÇAS

,../.
0 ano corrente terminará e apesar de espe;ranças

,

e promessas, nã.o veremos inaugurados os três ho-

téis, em. construção nesta Capital. '

,-

C> mo�im�nto de passageiros, de turistas mesm/O.
cOtrtamio-se com o aumento c.onstante da popula
ção demonstra ,necessidade de mais hot,�is em nos-

sa Capital. ,'; ,

'

::
Além dos que p.ossuímos, que- vivem superlota

,dos ,em época normal, três outros estão .em via de.
'

,

-awbamento.
"

..

As promessas de
_

uma inauguração para breve
e que \rimos ,esperançosos veicu!ando cada vêz, se '

redttzem a simples e vagas esperanças.
O tempo passa e o serviço moros.o, sem ttmo Ô[e.

,

"-:' acel�amento continua, sem que chegUe ô� 418 de
,

__

SBa.l inauguraç�._ _ ;'�'
�

"
._

O hotél-que há anos está sendo montado com

--:< luxo e arlapta�ões aliás modernas, sito à rua C.onse",,-',
:"', lhemo Mafra, esquina com a: Jerônimo Coelho; com,'
;.inadificaçóes efetuadas no Edifício, não nos dá a eS--'

� ':pe:r:an,ça _de ser inªugUlr�dq nêSte ano.
"

"

.-
.

O� c,iue- se constr..oe na Avenida:- Hercílio Luz,
.

pà:rrece' abra- inacabada.
'

.
_

'.

A mais moderna dessas construções, á rua João
Pinto, :apesm- de - iniciada a obra faz pouco. tempo
não poderuLmesmo' alcançar êste 1957 para abrir
mas portas, apesar' de ser d.os três, aquele que tem
andado mais depIlessa, Desta forma, entra re \las'
em '19"58 com .os mesmos 'hotéis, que estão na Ca-
pital saJ.;vando a onça. .

P'revemos� para () próximo �arnaval, um movi
mento tUTís�ico dos mai.ores que até agora' Floriá-'
nó�s tem tido.

,

'

A pr.opaganda vôa ,c.om as asas da TAC,,,.
A fama do nosso. carnaval cresce cada ano,

Os galpões 'dos Tenentes e dos' Granadeiro.s
estão numa verdadeira azáfama. Trabalha-se dia e

:poite.
Càda qual das duas sociedades do coração do.

ilhéu·' constroem em g.egrêdo seus engenhosos e ar

tísticos carros de multações com aquela' pedcía in
ccnnparável e inconfundível dos reis de· nosso car-
naval.

'

,

,'tudo indica qUe a atração, carnavalesca dei
1958 trará' surprêsas "sputunístieas",,'.
;' 'Mas, cadê cômodos para os turistas -?

On�e es.,tão. os ho.t-éis em mo.rÕsa construçã.o
:pata he�pedagell.$ .? .

�'
'

..Airrd.8i:por Mabar. Ainda' pà-ra 'serem inaugura
doS; .Ainda aguardando isso e máis aquiló ... ·,' :
"

. Aliãs; é no.SSO! velho hábito. _"
,,' ",Tudo. é(Ull�ça bein 'e depois, 'a coisa vai arrefe
c�ndo)< trancando., embromando, amolécerido, <lami�
rifiaíido a: passõ de lesma.. '.

E, então, ficamos a pensar novamente na "cã,..
veira de bUl1ro".

. ,

Como se vê, está na horinha d.o "Vigia da'
p(Jllt�" e o autor desta c.olúna, a convite daquele
fazeir alguma coisa ..:-

'

. Isto, porque, os três h'õtéis e� perspectiva,
são, ainda e' apenas, três.'grandes esperançasó·.� .

------------ --------------�------

EDiTORA ·"0 ES'f1\OO" LTDA.

O��S,.......,��,�
Ruà Conselheiro Mafra 16.0

'l'elefone 3022 - Cax. POstal 139

Enrlereçó Telegll'áfic'o, ESTADO
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramos
GERENTE

Domingos Fer,nandes de Aq�ino
REDA!'tORES'

Osvald'o Melô - Flavio Amoriín - Braz Silva
André Nilo Tadasco - Pedro 'Pa.uto Machado - ZurI

. Machado - ,Cor��pondente no R(Ío: Pom.pilio Santos
C O L A B O R Ai D ,O R E S

Peof., B�rreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigut's Cabral
- Dr�' Alcides Abreu - Prof. Carlos da f:o'ilta Pereira
- Prof. O-thon d'Eça - MajQr Ildefon,So Juvenai' '-

José Queiróz Campos folhinha, os limoeiros não. pela hora da morte. PJ;of. Manoelito de .Or-ltellls - Dr. cMUt0!l Leite da Costa
O vendeiro, que pagava

I

Safregaram mais do que A ganância é inevitável, - Dr, Ruben Costa - Prof. A. Seixas Neto - Walter
caro os antili>ióticos nas far- I

sempre. . . Quem pagoú cem cruzeiros Lange"'"'7" Dr. Acyr Pinto da Luz ....- Aci Cabral Teive-
m:âcias, com a recente in-' Essa história:, dos limões por uma dose de antibiótico Naldy Silveira - poralécio Soares � Dr. Fontour.
cursã.o _de ""gripe àsiática" serve para que voltemos é1- se pu?er ve:nde p?r, n_oven�a Rey_ - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostole
e os. provfdenciais .. çonsê- pensar- n'

.

\,
" ct;t�eIros .

uma du�aa de

11-, " P U B L 'I C I D A� E

;lh.os da ,�aúde Pú?li�, pas- ,�ferla_e da �ro�ura" e.' pa- J OlO:S: Se: en�ontra17 fr?-. Maria Celina Silva --Aldo Fe�:nandes - VirgiÍlo
1sou a' ven�t-:'{carl�lplOs

.

��1�_ente,,{t;Ul5�breV1Y�-I_g�s., r;na�ra_ �� ,mals; I
-

Dias - Walter Linhlires
,se4s _1irri�s�. Talvê,�.'�A!ul�' ',Ir ,â�«;oF\W•. 'qur.�em ps . �/o e,.ad? ,.�ao· , bPpd�ra

,
P A G I N A ç Ã O

pa nao seJa e-xclUSl\Tam�nte ts�s �8 'co:$adO:s àt� 31. àe', f,oloc�r um fiscal �O:F;;' Glegario Ortiga, Amilton Schniidt e ,\lgemiro
sua, mas a idéia �e: ben�fi:: dezemlbdro, a m:n�s qUd�f os I J:=� �mm fuanCl;ona'rl"o I _

'. q ...L I C H:t RJ ,A
ciar-se do surto epidemico legis a ores. nao_ me lem .

..

.'

'Valínor' PeréÍl:'â�'..
tenha nascido já do fruti- em mais" uma prorr.OgaçãoA; pana vIgiar �ada b:u-r�ca, R E P R E S E'N TA N'T E .

cultor. De qu&quer m�do, rFala-se, muito" contra o
I
nem"a; �;efeltur� mdlc�r Representações A. S; L.a L�da.

.

o que se �ab:/de pO,sitívo é interv�cio�o· estatal na'l
um rapa em ca a esqu�= RIÓ:::"::"

-

Rua Senador Íiaittás' 40 .:;_ 5.0 Andar
que um lima0 esta send.o economIa pr��'ada. Mas a ,na.,! pafa apreender .os 11 .'

'Tel. 225924
v.endido por dez cruzeiros· história dos limões dev.-e �e- i m�s que cabe� no bolso
em Salvador e por oito cru- var cada cabeça a uma I

e: sao,i�, fàtiJm.eDte; 'pGll" S, Paulo Rua Vitória 657
.

...;_ conJ. 3� - 3.0 anil.
. izeiros no Distrito Federal. sentença: ou o Estado ,in- alto preç.o, pelo. meno_:; en- Tel. 336378'

,

.

AqtLi, como !:la Bôa Ten'a, tex:"fere ou· a "lei da oferta �u�I?-t? l,ura a mcursao' da, Serviço 'Telegráficó da UNI�En VRESS (.U-P)

.
a 'coisa é,per.reitamente ex- e.ai!- procura" age sàzinha, aSlatlca_.' , Historieta�, e Curiosidadell· da'·AGENCIA PERIO-

pll.'cável: �om"uns" d"úzento,'s I nuin,Pa,ís <. l,iberaL (!�mo. o. I Issp ,na� �rv: ,apen.as" �e_ DISTrCA LATINO AMERICANA '(APLA)
mIl 'casos de aSlatlca", ha,' nosso amda e, pol"maJs que

I tema. a. discussao de u: E'.
- AGENT�S E CORRESPO:NDENTE�

pelo ,menoS, 'tr�z�r1:os �il; a Constit"!lÍ_ção.. reglstre óbi-Ir:,:"encI�rustas e economl�tas Em Todós os municipios de SANr� CATARINA
candIdatos a um hm�() dla- ces ao_ pn.�atismo· desen� hbe��lS. Serve, ,tambem, A S S I N A J' U R A

ri9' ou sejam"nove milhões: freado ,!ue' é � vocação de I para que o povo Jul�e os ANUAL , , .. ,., ..

durante o mes de setem-. todos no�; entre humanos .ctt!fados" que tambéI? �e N,o avulso, , .

br.o. Aconte��. -

que nunca ou. doentes de ..asiática, far- e�contratJ_l em seup 'roprlO ,

/
A N U-N ,C lOS

houve tanto 'l'ifu"ão na pr.a- macêutices ou consumido-' BelO. Declda-:e, ,em cada )('dian(p contrato, de acordo com a tabela em vigor'
ça nem, por efeito da pri- res de oomédfos, :firuflicw- I

um de nós, nao ha um e�- A direção não, se responsabiliza. pelos
inavera que nã.o quer che- tores ou donos de barracas petacular ev��tual e medl-

'gar ou apenas apareceu na em que se vendem limões te nas dificuldades do coüceitos emitido�. nos artigos assir�ados.
- > '

,

I Estado p_ara p�í-los f;-

C�DCDIS'D fItt &s&rltlrário.:dI BISr 1"�:��Ci& ·N�ciOilal)·
, Apcstilas .org'itnizadas no Rio de, Janeiro relo prof - - ----

Alb-,rLo Cúrrio c.ontendo t.od.os "Os tipõs de testes- e' ques- �'

:�es )bjetivas,' adot.tdos .'í)el.o DASP. ;PrQCUl1e �oj;e mes- �"""'."''''''''M
mo n:\ R4a Felipe Schm,dt, 1� - LÍ\rraria Record, es-

�
.

- i

quina <-om a Rua Tra.jal�Q;.. c;: ,
.

KOTA: Ac.ompanha o trab�lh.o tôd'as as qu�dões
do úl_tim.o c.oncurs.o de Escrit�r,ári.o a.o SPF;

U'Itim�s
.

- Preço Cr$ 50;00
------,--..__--------'-'__

' ------- �-'-

ftJlIIIBllIlfUi

.

�ex;ta fe�ra, fazendo par
'e do Festiva! de Comple-

U t· v·''·'I Ivrl'· I••e

1 - Santa .. Rt>lena

2 - Triunf.o�
3 - Rio Maracanã

4 � Anna

5 ...:_' Lticltt1-ar
6 � Ita.pema
7 -"- Edson

8 - Cacique
.9: - Astr.o'

10 - Esito

11 - B.onHacio S.

12 - São J osé-
13 ...:::_ Otto

14 - Estela
15 - Irmãõs Ü"mes
'l6 __;_ Tauasú

Naci.onal
"

"

II,

"

7_ -

..

"
.. "

R. •
"

..

"

•

"

,,,

o::-
n

"

ALGUNS ELEMENTOS, QUE -NÃO P
.

TENCEM AOS QUADROS SITPACIONIST�
ESTÃO EUFóRICOS E GRASNADORES <li
A RENÚNCIA DO. SR. NEREU .RAMOS �
MINJSTÉRIO DA JUSTIÇA. .

GANS,OS DO. CArPITÓLIO! ESTÃO
.

TANBO OS- DEFENSORES SITIADOS
orosrçxo : E COMe> OS'.DA HISTÓRIA
Q"{JECI�\�S

.

DE QUE, NO' DIA DA VITÓ
ESTARÃv SÓBRE A MESA DO. BANQU
COMEM0RATIVO, {:!OM RODELINHAS'
LIMÃO E UM ÔVO' COZIDO - OBSTRUIND0:A
SAíDA DO RECHEIO ...

Cr$ 400,00
J, 2,00

------,-- -- �.- _-

E -i( .U 1 T U R A L
NOVE,M·rBR O

J .! .......

CLUBE R� R. 15 DE NOVEMBRO
A�SEMÉLÉIA GERAL

(L.UB:!, R.
15 -. DE·

PP. ordem el.o '''1'. Pi'esidente c.onv.oco 03 s1's. aS'

SO:ÕJldOS para a reunião a realizar-se nó próxim.o dia 10

do rr'lYente domingo às 9 horas da manhã
ORDEM DO DIA

�) Eleiçã.o d.o Conselho Defibel'ativ.o e Dil'et.orii,
J.osé Cwlos -Carneiro

Secretári.o Gel'al

,e o N '1·1 , E
MISSA

CONRADO JULIO DA ÇOSTA'....,.... -�- ;?{I',,�
�.._.. ., '{{ -

ar seu. PJ"llIe \1\':1. Amé.lia C:l1'd.oso da, C.osta e. filh.os, :?ollvidaJll OS
, 'predUetDt i i-iaJ'en�€s, e. as pessóas amigas", para a missa de. 7.0. dia

S. t• I d
.' I em 3ULl'agIp a. &lW alma, nOldIa 7 d.o c.ol'renb, as 8 M'

-
ua ,pre erenc a )tO e 'farIa, '. "C I l' S

-

J
-

B
"

d p'
,,'

,errtre a feiio.ada" o' ;vil'adl. I
I as ,.18 ape a ,.( e . :lo. .oa.o 110 alI 1'0 e �llltcnCIa.r:lh

- :�!::; :e;�:�,O�s�:��a���' '1- riu••nf'f1el "�-'e surde'lt ��;��:E:����;:�.�:' ,.,,,...:�:' � I
' '.-. .I �cedé- e;.o'__u.-estômlrrõ; so';'

.. MalHa C. AltheJ2, gm'ente,d.o-Centl'.o AudItIVO T"e1e�

'I-�Í'�do, ,1ar;o, 'Pro€esta. ;S/A,. filial de CUI'itiba, acha-se nesta Capital. n.o Hotel
S6bÍlev.êm,

-

cmtão,.os sintn- La PJrta, 'p:a-Jlã dem.onstrações e. venda c.os m.odernos
I m!Ls c)omÕ Im�'d� fJatUtl,�Gia,. OCULQ,S AtJDLTIVQS e .outr.os aparelh.o�, n.os dias 7 ......

aZI:1, f' r e se, eQlc açoes.
Neste CáSo. é sempre 'bom to- 8 - 9 d.o c()r!;ent<s •

mal' "Carboleno". t) uso de
"\tnl !l'll1:mcido>'e pig.esUvo ,c&

,mo "€anbol.eno", nos exces

,sos,. de pebida ,ou. de comida,
muito ajuda o estômag-o a

.

trimsfói"nmT -u,s ·gordu:ra,s,�fa
/ rilii(Jandü.. 4-cdig::tstii;ll., ''Caibo
leno" é. el�êôl1trado à venda
cril' ' t. .o fl��,'s, UK faJ;Jliãcias e

tirü�:i'rias

G R A N DE DE S C'O B E R T A
G I E. N T_l F I.ç A

Depois. 'de longos �studos e �'pesquisas foi fi
nalmente encontfada a��fórmlla base do pr..o
duto TESTONUS;� empregad.o contra .a As
tenia Flísica é Méntal" 'Jnípotência e Esgota
mento Físi<:à.. TESTONUS' é qm prQduto à

b.ase de .Hormonio, c�ntjficamente dosado e
rlgorQsamente- manIpulacllo, que .PJ:odu;Z uma
açoo renovadora e', vitalisadora de tôdas as
células o.rgânicas" pHncipalmente 'das glân
dulas sexuais, . TES.'i'pNUS, não é um _pro-

duto de' ação passageira.
, Literatura' e' �pedidos à

FREDERIC6 DA SILVA NEVES. .
. .-. -�;�., . __

Caixa' Postal,
Atende-se por

. .

17 - 8.ão J.oão
18' -'- Paral1á

19 ....:..:;. :Maria S�ss.o
20 - NavBm9.T

,"

UPlrlllidade Comere
�

.

" . N,Q ES.t.reitQ n}\ rua 24 de _Mai.o 748, �lug2.se-ze uJII

, lJl'écl ;,; contendo um .B�.l' e sorveteria, UFi restaul'�:ri e,

um::-. �·hnrrasc:aria,
..

uma moradia,' úm dormitóri/ó"."co!l1
\oito (jc'ártos I'} qm depósito ·p3.1'a, mer:c-adüd:ls 'ludE';:'!'ow
'to n. fünC'iol1l1r .. bnial'Ío ' ,.-:>'" ,y' o', ""eira,

�����iI�.�g����,�d!J�;u:Jlol:�;;t�"i�';���iii���\��

,Arge�tin.o
iArgentint? "

'1A:r:gell tino:
'.ATg.en {;ilCi"10�""""-"""''''''""'''';''''
;Holandez
Ingles

1

_I
� .

, I
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Vincenzí completavam vinte anos . de ca- Daux, dr. Zani Gonzaga o moço que diz.

sados receberam e;;l sua luxuô·"l;}. residen- qÚ€ não gosta de "café Society" mais fre-·
'.

,cia, um grupo de amigos. n, Celínaa anfi- quanta.
.

'4(

t' 'd b t
'

tri}!, com esmerado gosto' apresentou aos' Carlos Alberto Lenzi que almoçava

no,_��-,O ,IPO e
.,

a on.
<

íd com uma srta. bastante graciosa,CO'.�n ados em serviço amer-icano um ele-
"� "

"gante. jantar. Circulou o uísque, ouve dan- * * *

ças e a festa continuou até as tantas. Es- O jovem Lauro Bur igo, circulçumui-

tivel'am presentes : sr, e sra, dr, Newton to em evidência pela c nossa capital. Na �

criado por MAX FACTOR
'.

/ 1iI"""I':�
d'A\'ila, sr.,.e sra, dr. Abelardo Gomes, 'cidade de Criciuma, faz parte, do "socie-

sr.v e sra, Nerêu .Ramos Filho. sra. Léa ty".
: j�\�:,;,,:

..

*�,
"

. com base-em suas pesquisas de maquilag,:::,e_.,.m p,ara TV a côres
Krcbs, dr. PoHdorio S'tiago e sra, sra.

.. � " ..
-

Movimentá"-'s'e a sociedade de .Itajaí,Otí'ia Fialho, sr. e .sra .. 'Paulo 'Tavares, para o grande lniilé de gala nos ;�lões. da Isra: Virginia Borba, sr. e �sra. ';,)1'. Gastão sociedade "Guarany" - Estara presen te IAssis, sr. e .sra, Renato Costa, 'Sr e sra.

a. festa Karin 'Ja.2P '''Mi,ss P-ata.n"á',',; T.. ere- 'I'Fr<llicisco de Assis e sr. e sra, Rubi Rig- zinha Dutra "MISS ,Sanlll!- Catl;':ma: e Ja- "

gentback.
�_ cinto de Tormes cronista 'socia! vhasbante

* * * credênciado, \, - ; ':,
'

Karin Japp "Míss Paraná". prestará * *'*
sua colaboração 'a Sociedade "Casa das Aniversaria-se amanhã- 'a "gliaciosa'

�ej'iinas", apresentando-se nos salões do menina Maria. Fernanda.zfilha {Ir.) casàl sr.
, '�lube Doze de Agosto no próximo dia 16" e sra, dr: Sebastião Neves

em elegante -Soirée. . * -*_ *
* * * O jovem Wj:Jma'Í"'Nogal'a,-, esta' com

A senhora Bernadete Viêgas, foi a certo cartaz. Segundo os comentarros, seu

anf!triã na tarde da última 6.a-feira, telei'on� bate o.,dIa Intéiro ...
quar�do recebeu em sua residência senha- * * *
ras da nossa sociedade. Um' fino lanchê, Em a tarde do dia 15 '1;08 -salões
foi I)fereeido aos convidados, quando pa- Ido Clube Doze, .de Agosto,

,

desfilarão,
lest':-avam assuitos díversos: Notava-se num chá de caridade, promovido" pe
o clImandante Aníbal Barcelos e sra, sras, las sras. da �'Associà.Ção d6S Engenheiros"
Depu�ado,' Konder Bornhausen, Colaçorde I' as-,

graciosas meninas:,
.

IOhv('u:a, Sebàsti�o Neves. sra, c';)I?an1�\,':: / Mal�
..

Helena � ..

Maria de .L?urdeste DarIO C. Morais, sr, e sra, Saraiva, sra .. lt�!C1:l!.'Qa-, Lílíam Mana Hulse, Cllsse, Me
Olga. Campos, srta Mai'ia Alice Monteiro ',detrás�Ramós, 'Lúcia Ferrar! Ângela Fle
sr,

� sra, dr. T-elmo Ribeiro,' srta, Zil4,a >.ming, Rosa Maria Bastos, CÚl Soares, Lu-
.

GOulllrt, sra. Wivaldó Garoralles. .cíana Schaeffer, Maria Celeste Elias; Ra-
* * * . 'que�' Helena Herret'a, S3,n�rll. Ilibo,. Va-

.

A data 'do dia 4 registrou (I <lni�ersá- nia Ramos Gomes e Elizabeth Mugsi"É�te
r,lo da senhora Laila Fl'eYsleben V. Fer- van Maria Helena PetrY.
reir:-t - A colUna social-cu'11primenta com * *' *
vOtuf de felicitações. Recepção: . .

, * * * .' Reimiú. em a n.oite da última.6.a-feira
Pequena tOl'nou�se a "BoiTe Plaza" o ml1ndo.,Social, na. residência do sr. e s,a.

em ,a noite, de domingo, parÍí.õ movimEm- 'Mhi6r Áu'gustb Paria. Eram. os �nfitriões
to (te nosso "society".

'
.

, �o c�,;af S{". e sra. " Fernando' Fai-ia, que
E' realmente um lug�r slmpatico e

�
recebeu cis 'convida(fQs con: ll": elegant:<

a "�Qavel principa lmen.te .().llvbdo o C�)ll-� jantar americano. Durante o .l<i�tar .. fOI
.r, fie Luiz· Fernando Sàbil1o. Numa ,ra- ISer,'ido aos cóúvidarlos, os :T.i'.31S fmos '

·;'ita,.o êolúnjstÍl notolÍ o�itasaiS' si,.
"

(Cont. na 5a, I?ag',)
:i-fJT;'�-' .::�;�':'i,.;�> '::- �\:

': ;_;_ � ,-,�
; ...
,,.

..

I �F:NDE-SE dois (2) lotes de terreno... �I:I Pedra

construção na ,Grand·f' (loteamento Corsini) em excelente situação to-' -

l.i�Ogr�,f�ca· e- bela visão panornmica, Ambos os lotes têm
de R"ea cerca demil e cem M2, Tl'atar pelo telefone 2946.

Urna casartie .material em término de
Praiu de Itaguaçú.

Jní'ormações }1éio 'Telefone 2765.'
�----------------�----. -� �--------------�------------------� --------_.

""

r lI' -:

,"'N.0VQ·_é' a cõr não sa'i e�q�iâHto, V. não a

NOVO!
NOVO!
NOVO!

tirar! v. � .....

.Haton
nunca, nunca mesmo, resseca SUIS lábios!

\

côres de alta fIdeljdade!

Agora você encontra TUDO o f/Ill� desejaem 11m SÚ Il.OVO tipo
de baton _::., tHI -"FI de MAX L\CTOn - ú bat<iJl de seus

sonhos tornadi realidade!
Em nove tons de alta-fidelidade - inteiramente novos!
E para harmonia .cornplera - Houge Fluido UI - FI... o rouge
mais moderno do mundo ... revo.luci o n ár ia crtu çã o de Max
JFactor, que dará à sua face aquêle colorido ddie:!,f.) e natu

ral que você deseja.
/<

VEMDAfA_ de
/ "

'��&'{: :

';" .��

'IJf4� e..,.,....� .MAX FACTOR
Rua Traj no, 4' ,.:. Fone, 3774 �_,Fpolis.!=_�,."...�H._____,....ollywood

\
, ...
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•

"A Soberana': Praça 15 de novembro esquina

Ji'ilial "A Soberana" Distrito do �8treito - ('.ut�

-,

.
' M·O' VE.' S EM GERAL

• L

Bossmark
I

LOJA·,

YfS IIE

Rua Deodoro, .nlO j5 - Tel.· 3820 .

CONCURSO DE. ESCRITURÁRIO

freparam-se candidatos para o próximo, concurso
de Eócriturário do Seryiço Público Federal. ITratar â KÜ D. Jaime Câmara, 42.

r

·0 ESTA'DO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARINa

I
,.

Ajude seu irmão

p o b r e e doente,
apressando, com sua

contribuição genero"
sa, a edificação do

Hospital Evangélico
de Florianópolis

$ Seja. a um só tem'-$
$ po, altruista e práti- $
$ co. $
$ Auxilie seu próxí- $
$ mo e se beneficie $
$ também, inscreven- $
$ do'se hoje como só' $
$ cio do H o s P i t a I $
$ Evangélico de FIo' $
$ rianópohs. $
$$$$-

.

-$$$$

FJorianópolil!l.
ALCIDES ABREU

ADVOGADO

REQUE.R C_ONTRA A

FA ZENDA PÚBLICA
Caixa Postal 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATARlMA

.
'

.

Viagem com 'segurança
.

e rapide�· "

80 ROS OONF<1Rl'A"EIS! )oCRO-ONIBUS".O
-,

BIPIBI-(cSDL-BBISILIIIIJ. 'Q
IFlorianõpolil - ltala« - Joinville-� Ourltlb. -

, .-
-- � �:!!I-......

.;;-, '. �,._ .. -;:.;.. .. - "'li ...-JL=a�.- �
lU

..�

Age"'"Del '. 1\af&�Deoooro ;elqulna.da
a •

.' Rua .Tenente ....
SllTetra

IJR. CLAí�O G.

GALLIt'l.'TJ

-. Ai'VOGADO

Rua V:tor Meirele•• 60
"

.

."ONE:: 2.468

Florianc'lpoli.

---- -- -----��

PÚBLICADEPARTAMENTO DE SAÚDE
Plantões de Farmácias

MES DE NOVEMBRO
2 - sábádo ,(feriado) Farmácia Nélson Rua Feiipe S(;hl�lldt, 54

3 - .domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

9 - �ábado (tarde� Farmácia StO António Rua Felipe Schmidt, 43

10 _;_ domingo -Earmácia StO Antônio Rua Felipe Schmidt, 43
.

15 - 6Aeira (fel'Íaco) -Farmácia Catarinense Rua Trajano

16 - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano

17 - domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

23 - sábadu (túde) Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro, 27

24 -:- ,domingo. Far�ácia Vitória Praça 15 de NOVembro. 27 '

25 - ·s·�gúnda-feira Farmácia Nélson Rua Felipe Schmidt, 54-

30 -,- sãbadt)', (tarde) Farmácia Moderna. Rua João. Pinto

\. '
.

'

6 ser�ido �otul'no será efetuado pejas ürmácias Santo Antônio. Noturna

'-' �- 'é );i,téria� situa�as·. às ruas FéElle Schmi clt, 43, Trajano e Praça 15 de Novem-

• 'bt'�I,-27;�' I

",'
"

O' plantãO- diurno
'la farmácia Vitória.

comprêéndido �.e:::ljj-e 12 e 10,;:$0 noras será efe.ttiado pe-

ESTREITO
3 e 17 (domlttZo)., FlIrmác'ia Indian� Rua 24 de Ma�o. 895,

10 e �4.. (domingo) Farmácia do. Cante' Rua Pedro Demni'u, t 627
4

"

O 'sJ�rv'iço nóturno será af�tuado 'polas F�rrmácias DO CANTO e INDIANA:
. .:. A presente tabela não puderá sér alt.?I'ElCla sem prévia autorizaçã.o dêste

DepRrt�ll_lento.
,

D.s�P., outubro de 1957.

..................e.6(

lfE€fS5tTA-SE
DE

UMA VITRINISTA
NA

A MODELAR

DR, ANTONIO MONIZ
D&ARAGAO

'IRU'RGIA TREUMATOLOGIA
(I�topedi.t

c,,,·'!ultório: João Pinto. 18.
;)IIR 16 às 17 drãrtamente.
Menos aos Sábado.
Rea: Bocaiuva IIi.
'<'?ne: _ 2.714.

IN�DICADOR PROFISSIONA
Dr.

. DR� HÉLIO BERRETTA DR, CONSTA.NTl:'I()
IlYRTON DE OLIVEIRA M:i!: D I C o

'

DIMATOs
DOENÇAS DO PULMÃO - Ortopedia e Traumatologia M�DICO CIRURGiÃO'

TUBERCULOSE Ex-interno po'p 2 anos do Pav.v Doenças d� !:;enhof!,s - Par

Consultório - R. Felipe. lhão F'ernandino Simonsen da - OpefllçOe8 - V�a. Urlnirll
S h ídt 38 t I 3801 Santa Casa de São Paulo. Curso d� aJ:erfelçoam�;JtJ .

C mi. e . .' .
. longa prática nos Hospltai,

Horário das 14 as 16 ho- (82EVIÇO do Prof. Domingos I)e· .

raso
.

fine) _ Estagiario do Centro .le Buenos Aires.

Residência -r-' Felipe Sch- Ortopedia e Traumatologia e do CONSULTóRIO: Rua' Feli
idt 127 Pronto Socorro do Hospital das dchmidt, nr. la (sobradv). "O
mi. . 11112.

'Clinicas de: São Paulo. HORÁRiO: da. 16 á. 18

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

dade de Florianópolis.
D'liormidades congênitas e ad

quirldas _ Paralisia Infantil -

Osteomielite - - Traumatismo .

Fraturas.

Consultas: Pela manhã .110 1108

pital de Caridade, das 15 às 17
-

30 horas no Consu ltório.
.

Consultório: Rua Victor Mel

relles n. 26. _

Residência: Av. Mauro .tamo

j _. 166. - Tele. 20G9.

_:, A floresta sign ifíca .

fon te industrial;
.

solo fero

til; terreno valorizado; pro
teção de mananciais, defê

sa contra a erosã.o; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessáric

ao conforto', à economia e' i!

sobrevivência do Homem.

\.

y
!

"

----------

Da. NEWTON.
-".

D'ÁVILA
-CIRURGIA GlERAL

'1(,,'nçdS de' Senh"ral - Procto,
, .. ,dá - E!etri .. idad .. M édi.·1l
Com:ultó<rÍo: ; Rua Vítor .Me'

reles n. 28 - Telefone: .1307'.
Consulta.: Da. 16 \.,;ra. elJ1

diante.
.

Re8idên�ja: Fone. 3.422
RUR' Jl1umeTlR" TI. 71

.\

• e

ra.
Residência: Avenlda Rio 8r..

co, n. '2.
Atende chamado,

Telefone:
.

- 1296.

DR. JOSj :&IEDF.mO
mmA

- 4.DYOGADO --

Calv Poata! 16ú �- ! tAJII
Santa Catarin'"

DR. LAURO DAURA
CLlNICA GERAI. .

Especialista em moiéstia.
Senhoras e viaa' urinárias.
Cura radical das . i !tf\l('�A
gudas e cronicas. do apere
genito..urlnárlo em amboa
••zo••
Joenç,s do aparelho Dill'e.t

,. do siatama nervoso

Horário: 10'h ás 12 " 2,", ,
Consultõrte : R-. 'I'Iraoe ntca.

- 1° A:.ldar .:... Fône: 3246. -,

ResiJê'�cia: R. Lacerda C
tínho, 13 (ChácAra do Iil.ps
- Fone: 8%48.

Da.·:IIIlNRIQUE PRISC
PARAlSO
}illlDICO

(llJleracáea ..., Doençal de
aho�51 - q�nlca de Adultll'.
Curso de��'J':srecializaçã'o

Hospit�l dOI SerV'idorea do.
tado .

(Se:-viço do Plo!. 'briano
Andrade). .

..

..
ConRultas _ Pela man·lIl.

Hospit,ú de Caridade.' ,

À tarde das 16.S� bB, em ,di
te no consultório á Rua Nu
�a.}lado 17 Esq'.lina., de Ti

,

ientea; '·Tel. 2766. ",,'

Resi'ência - Rua Preaidn
�outillho ,,; Tel.:- 1120.

�íINISTÉRIO'DA AGRICULTUR!
SERVIÇO FLORESTALi

HELEG.(CIA FLORI:STAL
R"�GIONAL

"ACORDO" COA't' O ESTADQ D.I
.

SAN�A. CATARINA
'

,AVISO· fi
A Delegacia Florestal Re(iQna I,

rua-'Felipe Chmidt DO sentrão de coibir, ao maximb pos-
, : ;<:��>, :����{,�c...,{ 'á _'.;:�;.�j._;;i.�..z

-,

: '·"'S!�: ..�7·' I!vel, as qr eímadas e d�r!,ubadas;dé 'mato; lIfim de impa-
,

I!ir 08 dei'llistrosc.s efeítoz econômicose ecoló,ieo. que

---:...��. .

zcarreram tais práticas, torna público e-chama a ateJ:�lo
.

p.�1.1
..

' ;-",. O'J
de todos os proprietários de terras e lavJ6dores em ,a-

.' ,-'�'i!

C
la). para a -e.xig�l1cia· do cU�}l:im�ntr: do Cõdígo FI�res-

�

,S
om antecedência, a necessaria hcença da autoridade

.- .',"
-

II
florestal competente: conrcrme dispõe o Côdlgn Flores-.

_ i> \.. / ,
.•;tJi�� tal em seus a.r�igOi 22. e 23: respectivamente, estando Os

"' -

ftI_ ..� Ti- IV.
nf'ratorex sujeitosia penalIdades. .

.

.
- UVlU4lJlf;" VII".,.,. RE:FLORES'l'AMENTO,

/" '. nos \lAP�J05 ,Esta Repavtição, pela rêde de víveízos flcrastaís, em

" --
.

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas. e

•�D:'"a·
.

�'i*
�emlin:es de espécies .f!nresta:,,}' de orna.me�t�ção, para)

. �-, .

'ornecímento aos agricultores em geral, íntereesaêos no

� ; _

��;

i6." �.!J �
eflorestamento de suas terras, alêm de prestar toda

�
. 4.?

"':i' vroceder qus.inada ou 'derrubada de mato sem solicitar,

_---_'1_'___ _

4.
...:.. -

.r ientação técnica necessária, Lembra, ainda, a possibí-
.»

. idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
no Banco Jo Brasil,' com jt.:·os de .7% e prazo de 15 anos.

\
Os interessados em assuntos 'f:or�stais, para a

ibtenção de maiores esclarecimentos e requererem ·auto�-
--------------- rização de licença para queimada e derrubadas de mato,

devem dirigir-se às Agências FIo. estais Municipais ou

diretamente a. esta Repartição, situada >., rltA Sallt09

Dumont nO. 6 em F'lorlanõpolíc,
'I'elefcne : 2.47U - Caix ... Postal, 89.:5.

Endereço teh:iráfico: Ai!'isi1va
s, C,

.tllIl' ClUSDUDD
(1IILV'''Â)

• "AND! TONtOO

dêê=êêêr#i@@r§ir#lr#1@F-Jêr#J@ês

olor Maritimo«PENTAn .

,
.

Motor ideal para ba�cos de recr;io e p�a outrc;s'"'hanGos: ��i_!l11�.:'
res, além 'qe explendi40 para'metor" auxiliar'de:'-barcos:á- v�la ..

.Compl�tan;lente tquipado��lncJusiv-ê 'painel de i.nstr�eI!tos,�·
Dispômos para entJ;ega itP.:edi�ja·, nos seguintes 'capuciilade�,:

.

,"
�

.-: ....
T I;� ....�. }' j-\. q� �-.': . � l

•

,,-
•

- -

,_--<-
! ... '"

gasolIna 8<r HP Diesel
j

..
'

8tJ' HP" (úireita ( esquerda)

103 HP "
"

132 HP II

"

DR.. !O'LIO DOIN
.

'VI.IRA
MIl:DICO

ISPECIALISTA EM -OLHO
llTVIDOS. ·NARIZ E 3A RGA '\T

r.RA'I'AMENTO E OPERAÇO
(afra-Vermelho - Nebulh:açio

Ultra-Som
:T::atamento

.

de ,IDllalt.. I•
.

operaçlo)'
\nr:lo.retln\)8copia - Kecelta
'lcu1o", _. Model'nll "qUlpIDlPD
le Oto-Klnolarlngolllr;ia (in

no·).;.:tado)
. Hort.. :o das 9 à. l! bor..
1.. 16 ai 18 horas,

•

,

Consultório: - Rua Vitor ••
reles 22 � Fone 2676.
Res. - l!ua São Jorr' l!� .

'Iln. U 21.

.5,5 HP.
11 HP
35 HP
50 HP
S4 HP "

'"
GRUPOS.GERÁDOR}t�S, _'. I'P E N T AH

Quaisquer tipos para entrega iniediát�,_. Completo� Com'

motores ,DIESEL HPENTA';� partiàa elétdca - radiator _'

� ·1 filtros � tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire-

"_',C·'�f�"'" L��s��::l�: ��::���.�, damente \!om flange elastica á Alt�rnadl)r . d� 'loltagem _

.

, trifásicos 220 Volts _. com excitsdor - 4: cabos para
'. ,-;;t-..........·-t.......++.�·.....·H·++....++.+.++.��.......•..••••....•...•• . kÇÁO ENTRE AMIGOS

I d 1 d "I -l
.' -

'.!J'" �� .� �. '+ � � � • .. � � n � • � ,. ,.,. <.
.

igação e qua ro comp eto e c.ontro e; tl)oOS conJuntos estaü

. :!: '

.:
. . �Pr'eSI·:samos :i: Comuni"",-,�" ao, inte- assentados sôbre longarinas mpreOnTi.tttoo.s, ;para entra'" em fun�onc3.-

�
�

• ressados que o' sodeio' em

:�:' de pessôas ('�m prática de'�orretagem de seguros 'i' que se rifam cinco lotes de REVENDEDORES AUTORIZADOS, PARA. O ESTADO DE I

..�. de vIda, capital�z�ç.ão - ou corretagem em gerar. ::: terreno em Bal'rC'il'os, será . SAN T A C ,A T A, R INA. .

�:' paga-.se bem. DIrIgir-se pessoalmen.te ou por car-
+

f t d I L
.

F d.... .
- ••• e e ua o pe a ottrIa e e- MA,0HADO & CI'a. S/A Come'rc1'o e Agenc1'as .

m... ia a TRANSPORTES AÉREOS CÁTARlNENSE,! l'al e não pela E'ltaoual de I
.n\;,.

.� Edl'fl'CI'o SI'•.; América, 4.° andar, FLORIANó- ".. Rua Saldanha Mar1'nho 2 E"ldere"ço telg' "P R I M U S"

,.:� POLIS .- sê. .

,

. '�f' 30;10;1957, como constou
' -:. '_.

�

.��.� � � � � .+.: ; dos bilhetes. _,L'r=�r=_��::'Pr=0�1J-=:-;;�_ne.==�=������=,. �.+ ++.�.+-� ++� ++..�"" � li" =" =".-_�1=��:-�a=�L-=:.l=t.::=��'= ,_

----��--��-�==�-�====����==============��--��--�

" "

�R. i� WBATO
PILHO �,

Doençal do aparelho reaplralórl
TUBERCULOSII

RADIOGRAFIA E RADIOSCOP
- DOS PÚLMOES

Orurll:s' do Toral['
Formadl' pela FaclIlItaJ.e JII'.�I
nal de llI-ediciua.·· Tisi.ololti�tá
risi-ocirurll'ião do Hospital IN

.

rêu Rjimoa.
.

Curso de e@pééialba�h pél
S. N. T. Ex·inteJ:no e Ex.uMI
tente oi. Cirurgia' do Pruf. U

.

Gulmar..iea {Rio).
Cons.: Felipe 'Schmidt, ��

Fone 8801
'

.

Atendo em hôi-à márc.a.t3 .

. , ,Rol.'! - Ru.. -i:&t"Vel Junh·
\

"

8Ó - I'ona: IllIi ,"
.

�
"

�---------�---���

c DR� EWALDO
c

SCIlAEF

.' plipica Médica d� Adult

'.

e Crtanç�8 .

, Consult6rio .'� nua Vi

t�r M-eirellés.· i).� '26.�,
Hor4rio das Consultas

dâl!l i5 às 18 h�raB (exce
ao'!! sábados).

.

Residência:
..
.Rua ':Mello

Alvim, 20 -- 'l'-el. 8865.

DR. WAT.;MOll Z{JMER
GARCIA

Diplomado pela ·Facnlàs.ce N,
·

..IGnal de' Medicina 'da Unl"t
. aidade do Brasil

llIx-intern!l por concurso d. :Aa
ternidade-Escoia

:Servlço .do Prof. Octávio Jl
dri�ue8 Lima)

h-Interno do Serviço de Clra
ria do Hospitai I. A. P. E. T.

do Rio de J/meiro
Médico d(' Hospital de Cal'ldad
'" da Maternidade Dr. Carl

Corrêa
DOENÇAS DE SENHO."l.ÁS

PARTOS _ OfERA(1)ER
PARTO SEM 'DOR. pel
método psico..prof'ilático.
CODS: nua João Pinto

10, 4a8 61,00 às 18,O(i hora
.Alinde,com horas'mar'

da. - Telefone 8085.
R.esidência:
Rn.. , Gen.,..l Bittencollrt

1101,

LAVANDO.

Virgem ESJ;>eéiali:dade
da (ia. WETZEL INDUST�IAL - Joinville - (marca· re.gislrada)

economiza-se ·tempo e dinheiro·
.'.

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

-----_._-_._,-'-_._�'-,-..::....,..-�-:--.. �-: -!I--'�---""""""'"
»-" - --..:;.._' � _ .....

COM SABAO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

Ga,.t _Ia',',-"
-, t,",a""· ",' 1"",-',

(6" .�, ,:e�::;;::�:p:'i:u:,It��d:,\y
\

'W" • � nal, iniciamos a1 pôr ro
:

sol, .para chegar a Nova

'P>'lllo, retivera o avião 'que :a�ura do Amazcnas, e ês-" m,e à capital, anstnalando, I ,\� I'..

I
orque, num voo cu mo co-

nos devia trazer a estas te magestoso rio, E não fol Indelevelmente. a chamada
mo os outros, a uma hora

plaga�o Iniciada, porém. e;- sem uma certa ernoção 'que' ,

"Era de Trujillo" que se, vê
da madrugada, podendo apre,'"

pr cls mada nos cartazes
Iramos pera noite a dentro, o vimos', nessa passagem ra- (,> a '

cíar à. dístãncrá, a vista des-
"

t 1 d" t')'I'('la e' erri ,de�pedida de ,ter-' das paredes. Pari idos polí-com um ceu es re " o, 'Ama- � lumbrante da grande c ida-
., do Brasil,

.1 ..' I ���:'..:�' ex::�oU::'linfor::: ,de il�minada. I
Já sôbre águas pcean;.cas, ,

'
"

Em vês do que esperavâ-
num vôo sel'cno" chegamos

I
aquele mesmo cavalheiro t- -

f'y.., mos, a es acao não o eaecia
:' TI'lIJ·I'llo. Mas, ao conerã- ,que, pelo tom I(l" resposta h '1 P"

,

....
I nen um atropê o. ouco mo-

. .

I
' i"

'

e nelo modo �Ol' que me,
1'10 do camm 10 aereo, que l' ...

.vimento e presteza nos des-
, '. IDA d
pereci-remos \ser.ll sentir,' olhou, não estava e acor o

com aquilo, Mas há um Con-

é

E', sem dúvidi. interes- 10 prazer de quem escreve

a)'A'
"

I .. �

santo urna viagem a êste amigos, contando (�1 viagem, ,-

país. não só o qus se passa nas, �
Mas, quem a faz em carâ- Nações Unidas, oTiúe exerço

tél' oficial, e em função do missão do nosso" Govêrno,
mandate recebido do povo., mas de tudo o que me im

através do seu Pai-tido, não pressione, nas cidades' e no

o pode usufruir OH aprovei- povo que estou conhecendo

; tal' .sózinho, as impressões de perto.

que ela lhe proporcione. E' Será-iuma forma de es-
nhejemos _(sôbre as,matas

certo qUe apresentarei, no
I
crever a todos 01:1 catarínen- ' ,

amazônicas que, bem do
Senado, contas do desempe-,. ses, aquilo' que t1esejo es-

alto, pudemos apreciar na

nho que der a esta

mi'SSãO,!
crever a cada amigo- e com-

sua imensidade, Af'. 8 horas
'Mas, ali não por'ereí con- panhciro, em- particular. da VaI'I'go -quadrtmotcr
tal' com detalhes. tudo o que A viagem do Rio para t dc

.' I pousaV? no aeropor o e

estou vendo e ouvindo, e Nova Iorque, CO,'l"€COU .com V I I C B I' d"

.
•

I' a (e ans effi e em . o

sinto vontade de fazê-lo. E o atraso de algumas horas.
P'

,

,

I arL
o' farei, nestas cartas, com, E' que o mau te'npo, em S ..

. Começara ai a .10�sa .cu-

riosidnda de viajante e de

homem ' públieo que quer

conhecer as coisas, não s.pe
nas para satisfaaer-se, mas

para se esclarecer de' fatos

que interessem' h solução t.ivamos em tôrno do aero

dos problemas dJ nosso Es- l�:l'ló, Idistante cia c}dadje.
tado e do país. Conversamos Paisagens pitorescas em

com as pessoàs <I1H', estavam quadros pelas parCides da

ali, ll'tlm gl'UOO ue: h6mens estação, também da Argen
simpiles. O, e'ustJo' d/ér vida, I tin�,

.
Urug�ai e C'biJ�. Só

os ganhos, a p':oduçi!í,o,' a não tinha nada do Brasil.
lavoura sobr,eturl'o, foram Gente fal,ando H'panll01 a

objetos da converS:1. A cêra inglês - est[i,va:nog nl�smo
de eárnauba, a r,v'gtanha pa- no estrangei:'o, i'ete tioras
recem, constituir ainda a depois. de saidos de ,Iém,
base da prod'lçã0 paraense, embora homens u,� cô'( nos

pelo menos, à de exportação,. desse a impressãfr d" que

Com alguns '�!:'ouvenirs" I ali, ainda era Bi'�j�il. �uto
dOas coisas ear:H:terísticas móveis últimfJ tip:, ·enfí!ei

da terra (cestinha, peles ,de Iravam-se próxip10 à "esta

jacáres e pequi:!l1 a·s
-

peças 'ç1(o. O Chefe do Govêrno,
.

: dêste material) rfinici:imos isto é, o Presidente :da lte

L:,bora�tório 1\orte Americano
.

necessita . �admitir . a viag'e� rumo à, Trujillo, pública' segundo [,OS infor

Fal'm:1'�ê�ltico ou e�emento com experiência "noe 'ramo;,
I
capital' da República D-omi- , :11911' um,�idadão, },]go esqui-

pan 'o'iaJàr neste E,$1;ad-o, - o I, . , '

.'t''I' - ... , . nIcana na Amerl�XL 'Central. 1 vo nas sua.s -leSTj()S as, era
O;" mtel'essad0i' deverao dIrIgIr-se 'po!" C8-J'tD, 'a Cal-) '.

"'"
".",' _: h f'

I

�a Po,d.al 2.094, PArto Alegre, Rio Grande do Suj, forne- : Pl:der.lOs ,ain'�la., lo�.temIilar 1 !l':ntro._; do. e.:e e :1"&101' - � I
cen{}o curl'lculo VJt:le, "

I
a Ilha de Mala]O r,a embo- �esm" TIUJIllo qUE deu no '

'MAC;�O s E F R A éO s

V.l N A D' ,I O L
E' indicado nos casos de fráq':.le;3,

pa!idez. magreza e fastio. porque em
sua fórmula entram substâncir.:;, tais

,

como Vanadato de sódio. Licitcna. Gli
cerofosfatos, pepsina, .noz de cola, etc:.
de açã'l pronta e eficaz nos '('asos de
fraqueza e' neurastenias.' Van!l.diol é
indicado para homens,.'mulheres, crian.
ç.!ls. sendo sua fórmula conhecida pelos'
,.grandes mérlicos e está licenciàdo pela
Saudl' Pública.

VIAJANTE'� 'PROPAGANDISTA
t-

V.E ,N D E D O R
/,

/

QUALlDAOE
"lUlO"
CAPACIDADE

,
-: .

por
menor

preço
...

j \', I
,

i
o NOVO .PROSDOCIMO'" Super-Tropic ",

y

·/(f!R1SENTA, '

_ CONDENSADOjl •.su,:'-rooplc» Gela melhor'

� de proieto nov�. muifo mais eficiente
no �,odução do· frio. mes..nd 'sob condi

ções climatéricas extremas.

� Capacidade' 9.5 pé� díbiCós.,
- Unidade sela:la. ,

- Isolamellto (Om,Ja de vidro,·

'" 3 gavelâ's pláilicas espa�osa.,
.:. 'R.c IpieRle etpbulido. para .o6g"a do degilo, o

- 4'PtOlelttiros reMovíveis, que p,r.mi.am um

eproveitofllen'9 de espaço 30°/0 maior que o

.comuwt. Ac�énto bríYronta

'�m ,.aluR;linio anodizpd,o.'
- R:egulagem "Cl' pés.-para ni ..elain.nto.
- J p,""al....". 'na poria.

'

- Conglllodur horizontal. amplo.
(Oh. 2 kl'fftGS oft" ...idIU d. extrato,.

gresso que funciona sob as'

vistas do chefe 1;'J'ande .. ,

De fatos míur'os, �em-
bro-me de que pOi' a� por

uma vista do edificio dito

como "e;I ma-s. víe]o deI

I mundo" - o mouasterío de

San to' Domingo - e de um

I mo�umento da Colombo, amplas e magestrsas,
I mas em cartão Fstal sim- Estavamos na famosa ci-

: ples, paguei 40 cents (fra- dade dos arranhaeéus que
I ção do ,doIa.r) e que, por

o representallte da Miss:ão
I uma eHgraxada de sa-

Permanente do Bl asil, jun-

I pato, 45 centx, o que vale
to às Nações Unic1as, 'acom-

d.izer (dolar D, 80 cruzeiros) �

VENDE-SE UM' :!1'ERRE-nhando-oo·s solícitc, ia mos- ''c1.

132 e 36 cruzeiro; res�ecti- t.rap<do no trajeto longo, at-é NO SITUADO 'A R. JO-

I
vame.nte. Começ,:unos. mal

entrarmos no centro ,da d- SE' ttUIZ, NA PRAIA DO

com -os nossos �;-uzeIros.
. MEIO, CONTENDO UM.A

dade, e alcançarmos ,a ma- CASINHA DE MADEIRA,
Contudo, o Embaixador gestosa Park Avenida, em

I
TRATAR PELO TELEFO-

Df)minica�o, junte às Na- busca do hotel. NE 3548 COM VERtSSI-,

QÕ,es Unidas, Sf.ll1hor Hen- Teremos muito Que ver -e 'MO. ,

.

,

. .

i
r,i-que ·Marchena. clzia-me. ,contar desta cidn:le, pe:r.sa-

mo, h.R"'''-
�ova Iorque, 'gptembrf' de J Jf�r_2::,.�__"

1957. I .

Carlos Gomes (!r, Oliveira. 'I,iIlió�",

pera.
-

. ')',
Enquanto isso, preseru-

Zu.ry ·Machado....
.

-

(Cont. da �3a pag,) votos sinceros de felicitações, '\
'vin:ho�, mais tambem não faLtou -O costu- •

* '*-_'*' -< __ •

meiro "uisque" - 'Compareceram: O Go- A campanha pró,Natal dos Filhos dos

ver:1adej)l; do Estado e sra. :dr. Jorge La- serventes de Obras, é uma rea:ização da

\!erda, Deputado e sras, Calaço de,Olivei- Associacãó Catarínense dos EngenhEiros.
ra, Konder Bornhausen e Sebastião Ne- Tamb�m prestaram, ,sua valiosa colabo-
\'es, SI:, e sra. Comàndan te Anibal Bar- ração, a's gentis senhoritas, que �'m a tar-

ceI-os •. sr. e sra, Capitão dos p(;rtos Nor- de de;sábado-nôs salões do Clube Doze

,qn Boateux, sr. e sra. dr. Osvllldo Bul- de Agosto, durante· o desfile lue !nodas,
-:&0 Viana, Capitão Corveta e sra, Haroldo serviram o chá:

Cástelo Branco'Oliveira sr. Wl!mar Vaz Silvia Ramos da Silva, Ml'\rgô Luz,
acoUlpanhava sua noiva' srta. Cc.>lia Dal- Maria Helena Mussi, Vania Ferral'Í, He-

SOB, sra. Otilia, Fialho, 'sr. e sr" Espiri- wis.'\ Jloechl, Vera Moritz, Sara Doner,
d.ji'Ú) Amin, sr. e sra. Saraiva, sr. �Luiz Malina Ligoki; Mirian Luz, Marilei 'e

AC�l1;tro Gonçalyes, sr. e sra..Julio Gon.:.· Abn.than Graca Regina A�sis, Ve�'a Lú-

ça1Vts sr: e 'sra. dr. Telmo Ribéj!Oo. cia Nobl:ega, �egina Lins Neves, Tere,Za
- '* * * Maria Buch, Elizabeth Fonte';, Elani

Aniversariou-se no dia 4, o sr. Luiz Amin. Terezinha Amin, Marili Clinha, Ma-
Daux,. \. ria Stella MOl:ais, Maria Helena Simões

Ao aniversariante esta coluna ;deseja 1 Novais.,

pachos, ao men.o:> para os

que tinham passaporte -di
plomático.

vimos encontrai na :Q.lsta'
do aeroporto, um ruraco em'
que' o avião haveria de 'ato

lar: Parecel� um tanto .irô-,'nico o fato, mas; POl'lSS0,

sofremos uma h ,rl'i, de" es- '

Neste aeroporto Inter:_na
cional o "Idlewilu" como

, ,

aliâs, nos que c niheci na

Éurop8, a est;ção de pas

sageiros nã"o me (leu a im

pressão' das ,n�sa5, do RIO

e' de S. PAULO -que são

outro dia, falandú numa

exuberância dt' áutêlltiCO

trujilista, que a República,
nesta E'RA, nada em mar,

---- ---�---

PARTICIPAÇAO
!)fl1ise partieira aos parentes e amigos de !'eus pais,

L:.lI1V.l �ine Rich-ar�'o o nascimento de seu irmãozinho
J

Luiz Alberto, ocol'(;do no dia 29/10/57, na Mitter:nidade' \
Dr. Carlos Corrêa:

MI N IS lÉ R 1'0 DrAoMA'RIM H A
'COMANDO DO 5.0 :�DJ1TRITO NAVAL

DIVlSÃO DE, JtmRDtNC1A

que
mo·

dernas aliam o estético ao útil e funcional.

E luxuoso no acabamento e assim mesmo

accessível no preço. O' refrigerador, PROSo
OOCIMO é amplo com aproveitamento total

,

do espaço, satisfazendo tôçlas ,as exigências,
mesmo' de uma fqmília numerosa, Â Ç;A·
RANT1A de ,5 anos demonstra que éste

refrigerador merece a sua confiança..

"
,<'I

�
::
ci

� i

Chama-se a atenção· dos Ül.teressados que', no

Diário Oficial do Estado de_ Santa Catarina do dia
6 do corrente, acha-se publicado o Edital de CQn
cprrência, a realizar-se, na séde. deste Comando,
ás 15,00 hor�s, no dia 20 de novembro próximo, pa

�

ra o fornecimento de mateTial constante dos dife-
rentes W'upos da Nomenclatura Oficial em vigôl" na

-

Marinha e prestação de serviço� aos est�be1ecimen
to,s navais sediados em Florianópolis e aos havios
da Marinha de Guerra SJ.ll'tos nêste pÕl;to.. d!lrante

.

o 1.0 'quadrimestre de 195,8 (1,_1.,..58 a 30-4-58). '

,Comando do 5,0 Distrito Naval, Florianópolis'
em 7 de noyembro de 1957.

'

José Moreirà, Leite
,

Capitã? de- CQrvê�a' (IM)
,

Encl;lrregado da Div. Irite�dência.

B�OA-�OP::-O�,R'T: U N I:-D -�-D- E'

dê nova vida
I' seus' filhos
·comTODD,�

�1
Dê fôrça" vignr,

energia e r�pid8z men

tal a seus' filhos com

TODDY, o amigo e' pro·
tetor das (riali�.as· em
todo o mundo, durunte
gerações.
� 'TODDr é o protetor
. e amigo das crianeas.

e ...

I
-------_. ,_ ---

TERREN'O
COQUEIROS

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.R CONTRA A'

orA ZEN DA PÚBL�CA
,

'.

> C.ili,ta Po s�a' 246 .'"

:�i(��.;��ÓPQl'5'-'SANTI\.,�t���
---_-_----

'LE N D E - SE
unia canôa em perfeito es

tado de conservação com

um motor JONHSON de
5 HP. ,Ver e tratar à rua

Rita Maria, p.O 52,

( ti ( H Ê S�,
�'PONTUAUDADE

,

"'E RJ E I ç A o· �

, CAMPANHA DE EDUCAÇ.o\O I
'

1 ':"LORESrAL
,

I

, - 'PI"ntamlo Eucalipto, dt'n7 'I

fi troo de 5 a I anos ,'ocê terá 1
.1 madei_ra para_ pasta- ml'rânic8: !
'� renha, e carvao. de 12:1 la'

, � an_já se'('Virá para postl' e I

I ,vigamento e doI.! 15 aos 20 I
, madeira de· construção. I

" .Se deseja reflorestar, con· I
1 sllfiéiente para dormentes e I

/, 1 slI.He. a!'lte8 o "Açôrd� FIo. I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Espetáculo dos mais a

traentes verá o r,dblico es

portista na noite de hojs, no
estádio da Praia de Fõra,
Serão protagonisÜis o� con

juntos do Ava! e Bocaíuva
que deverão sustentar' umà,;

, batalha -equilíbrada c de

/ :...

Florianón.olis; Quinta-feira, 7 de Novembro de 1957 ·0 ISTA'DO" O MAIS ARTIGO DlARIO DI S, CATARJ.NA

sem 'conta, hajam
últimas atua-

Precisa t Avaí da vitória para claS$ificar-se para o returno - Disposto
vidar p�ra vencer - Os juvenís dos mesmos farão a preliminar�'

'

c�nosco quanto P. excelên- pelo� pupilos ,�t: Bráulio'j de 'lx1 refletido -rnal

=
no, esteve domir-go 'ílti�o sanriú, campeão da Divisão

ela �do ,fute�ol �lHese,�tado, �,.?m.lllou o ,�lvi ,cre/es-t�, o I
volume de jogo d�;. coman- e� Bru,sque, aO:l:e, conse-

P

Especial, pela contagem de
"Clássico da Amizade' , e�- I' :,e;sl�eratum "qnd. seja a

dados de Rodrigues. guru brilhante vttõría der-' 4x2, Tal feito da clube da
bora não consegr isse o seu' vítôria, tendo r. marcador O Bocaiuva por seu tur- ,rotan;do o pelotão do Pay-

I Marinha continua repercu-
'--'--- : tindo em todo o Estadc co

I
mo dos mais notáveis, pois
foi obtido frente no um ad- horas, O jogo dE': prcfíssío-

der o choque serisacional �
"

desta noite,
'

Ir QUADROS PROVAVÉIS
,

,

AVAí - Wilson: Guida e

I Enísio; Marréco 'Abelardo
e LoIÓ; Vermelho, Nilson,

I Rodrigues, Brauli(, e -Jucõ.
BOCAIUVA - Leio; Bon

ga e Carioca; 'I'íão. Adão e

Carriço; Faisca. Amorim,
Oscar, Chiquinho e Zaky.

PRELIMINAR
Os quadros Juvenis dós,'

<,

mesmos farão a prcl imínar
que, terá comêço às 19,15

emoções
visto' Suas

ções.

o Bo caiuva a ludo, en-

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

,

-Quem VIU o Avaí atuar

frente ao Paula Ramos, na
turalmente que concordará

"'�-'''''''---'-

O triunfo boquense :
em Brusque

Huberto Hubert (ACESC) 18 'Amorim aproveíta-ss de
Em que' pesasse o forte uma confusão e marca mais
favoritiS'mo do Paísandú, um e finalmente Zacky aos

domingo último, o Bocaiu-' 22 bate um' escanteio e no-

,Superada por quase meia dúzia de lentos a "Seleção': �ragliaia .,.,Wils�n ::n:� , te:nvl�:::�:�,"n:: : ::�e;::,pe����;�,::I::ta�'novamenle,a I,igu- ra "máxima ., La Guardia (conlra), Mlrlnho, J,'Perereca, FI pelo expressivo piacarrl, de Estava assim, úfinitiva-
dit tj desta 4 tentos a 2", I men:e seiad,il a sorte da'eilas (conlra), Torrado e Gonzalez, osautores dos lenlos. '

"

'-, ;:::' s'u:e:S�I::'d��a "per-
'

o jogo, rea lizado lia pra-! partida, Dal em diante o
,

d
'\ ds > f rsa.ido e abu I esse ""raIl4de conhe-cedor ,do formanea" frente :10 Caxias, ça de esportes � .• Atlético

I
Bocaiuva passou :. fazeI' 110-A t te

'

pu'blico samente da incumbencia e, mo a oe esa l ,,: l c -

,

•
o' ,

_ '". '"

,

n eon m um .

I
"A

.

tíon"
'

N I R '
"

'f
'dos mais numerosos pre- rem representar o futebol. sando do jogo violento, ao

i
SSOCla .lOn que e e - domingo último, Os abra- ,enaux, uma vez que, no-; ra e Jogar mais fie, ensiva-

,

.".,ua classe
I
contrário dos nossos rapa-j son Garcia, um nome que ços que o jovem playe:;:- re-I tem_, o estádio <h Paisandú mente, Os quadros joga-sencionou no estádio da rua .lhéu, impondo

I I t ínt Iit d . I ,

ti id O
' fibra para, vencer por um zes que ,souberan: se por- não deve ficar de lado qu.an- cebeu dos jogaduras para-

es ava ln erc I a fi em nr_, ram assim cons n.ur os rBocaiuva ,à exíbícão de uma -
,

v

t d dI" ,

B
.tal' na cancha como auten- I

rio Se pensar na organiza- guaios ao ser encerrada a

I
u e e amenta\'els ocor- ocaiuva com Leio; .Bongaseleção rotulada �,;fimo sen- �score que não {o.'t"a .... nas

, , ' 'C' ,C02'I'taco-es de' llJ'ng,,-1l'l'e'm', tic0s campeões dI! discipli- 'I ção ,e preparo da seleção peleja dizem túdtl, Ciro re- renClas antel'!ore�, teve seu, e arlOca; Míguel. VaI do-Ido a força m:icximi. do fute- - ' -

, , ,

h '

'T'. F' A /'boI do Pa�aguai. Se' real- 5x1. Sim, senhol'ps, dnco na"
'

;

I catarinense, habilitou-se de Su'tS fraca� dmlcdlO na ,ora. pl'eVlsta, .e, �lro oe lao; Cha,Jr.c�, I
_mo-

.

- [>', Quatro tentos foram as- atuac.ões, realizandõ um pu-I
es e o� prlmell'OS mOVI-I' nm, scar, dqUllllO et 1 �hJinho re- eritos a um! Fmen e aque e

•
oram os _.paraguaiOS sur-

'sinalados na fal:!t' inicial, nhado de ,boas inh;rvenções, mentos notou-se' um, desa- Zacky,presentou o "soc-cer" para- Mas não foi tã(, ruim as-I Dreendldos pela velocidade! M ,La Gual'dl'a I certo boquense "'Ie com a
,/

" ", ,.', -

'

,,' j arcou-os
_ Todos jogaram convincen- "J', <

'_
gqaio, os nossos' patr,ícios si:n o onz,e "�'paragvalO,

I
e marcaçao cerraüa dos 10- '(contra) no p!"'l1eiro mi- t t I '_, N

I intermediária' claudicando O 'Palsandu com: Peri-d R· S- p' I t-' �

d f e"'b-e11', f' ", 'I d'" �t I'
" I emene no aVl,Jegro, os

"t 'AI P ,! h 'e'
o, 10 -e ao au o es ao ,::,ua e esa

,
laqm- calS que, a em \:-;so por a-, nuto' Mirinho 'iW" 8' Pe "t' t .

I dava aso a que o,'; avantes qm o, an e ,el�j!l a, "Ul-b d I't d h' d '{ I· ,

, ,I,' '",�, - VISl an es apenas cs melas '. '"

I d B I' "A '.

astante esacrecl a os p�- n a, e ver a� e, ,mas sua
I ;�a'm-se ,c�m denono e nota-

reréca, aos 36 e _Fieitas! Lopez e Gonzales,' o Hcen_ contrarios provo��!�sem�pa- i' '�' o �llllll e Irair; Ney,rante o públic,o Esportivo linha de frente e das me-
I
vel esplrIto ele .lutq, fazen-,' (cOll'tl'a) aos 42' !\;<JJ! cinco I

t' "M'
"

,

",' L' J nIco constante na 'a;rea de" Nilo,' Walace, H€:inz e Go-h' 'a nosso yer, 'h 'b' d
•

t"
_,

• • _' "

,

• , '" •

"
er " ezza e o Z::1.gueno" a

b
ii eu. "po," • m," ex> �a o u� ,,"m, d� ",,,m lU':', trJunf�, minuto,. ''quando Q' m..o.- ,Gu",dia ,.i,am-.. a 'on-

Leio, Já '0, ,in," mhmto, do 01'0,
, '-

aquilo. nunca fo! ,�eleção, -lue lmpreSSlonou VIVli,men.,. Milhares de afIClOnados ',d d 1 (l W'J
,

I , Ney recebe un1." bola es J
"

I, --
,

f
ar era e a , 1 sc:m teu to, '

. ". _O Figueirens'p foi o te, embora p.xeelltado com 'presentes ao' internacional d 'v.,' '_ ' palmada por Lelf) a'pós um' Juiz:, Gilbf!rto Nanas,� . ,.'
"

" ,,'
-

__

quan o se ptepa.<tva para ,Na\) convellceu a atuação ,
'

"
'

"

"sparring" do qUé!..:iro "gua- �eIta mOIOSldad(:. Atllam de anteontem em1lolgaram- 'at'. >

I' f' 'I ta I, chute de Walace e aS"llla- com boa atuação, Bandei-' II ar a, gQ:, 0\ \,I,O,éll - co paragualO Eduardo Be- ' , u

"
, ,

muito a gol, m'as com hor- 3e com 'o "show" e'e futebol, mente derrubado 'lentl'o da " A -, la o primeiro tento, Pcr-ma- rmhas.: Francu;co OttQ.

I 't' V' I, .'

d
'

� ,
' 11110 ce, que acmnpanha a,

'

B h O, P' h '.
,'�ve PO!! ana. Imos e e-

p.r_oporclOn� () P:J<t, catego- i área p,el'Íg'osa !ctr-iL'" vis'Han- s'eleção ,"guaraní"', Muito' nece o' meslÍ10 'P?nOl�amR;" oe me. seaI :�'
m eu o,seguiu sair-se J:l-1ara\ilho- ,nell�OS tanto c(o [,.taque co- n,zada eqmpe ol'\f'r,tad&, pO,r ' tes deixando o mediocre I, .. d' 'I' ,

.. "

I àgora çom ,Cari,lJca' san- Renda Cr$ 12,861,00,-- -----.. --
'" '

'.

'/
' .

I pI eJU' lCla aos ICN�lS, sua, '

E agora� então, o nOllSoF' A L A N' D O DE' T 'E N I S' ,

árbitro da partid.l de api- :onduta, Parece-nos 'que' �m ,gl'ando pelo na:ü: em vir-

_, ,',
,

tal' falta. :máxima contra os 1,uestões de, arl;itragem o I t,ude
de um :cho,que,' cas�al e protesto contra: t' atitude�,

I d t t tomada pela rfltlioria d�"UM TORNEIO MALO- material huma'l', não nos os tenistas do Lira ll'lam _paragualOs, Parag,uai está atraz.adís-
1 ep� en o pra lcamen e 'na-

_
"

, " , '

"'D�.J... ,_ .,

'. :

IN'
f", da,

' torcedores do Pl1lsandu lll-'
_A�, UM TREINOI .faHa. Quando nã') é a chu- voltar à capital, quando - a ase, fmal porém, jlmo, tais foram os senões'

" '

I "

, :
.

'

Ih 'I
-

, suflados por' a1gnn,s ele-
PROVF.:ITOSO' va é ó vento sul que vem surgiu um amável convite surgiu me Dr o quadro le s.s, , ,

.:.,E G· iI F'lh
.

d" .;" ''', ,

-

Ell'tre'tanto 'fOI' .'1 'dl'!'61'a- mentes' da dll�eeéla. telitan-
s_cr�veu: rtS�l'- 1, o, preJu lcar os trt'inamentos nos tenistas, do Gllarany guaraIll, CUJO at,aqua sus- Formaram assim as eqtii":

' ': " .,. o
I, ,

' �
,

,
da 'A,C,E,S,C, diários, de nosso'., tenistas. para disputarmos um amis!.. ,tentou sensacioD:lI duelo 'es:

'

I técnica, do Bocaluva intro-! d� 'agl'�dlr -

o a �'I:2tro _e�O Lira: Tenis -.Clulie, no O result2Jdo do 'pj'élio sor- toso. Para a vhgem nã? �om os elem.ento� da l'eta- � Í' duzindp, alts'açõ,l'3 no sis- vll'tu?;.e de t,1ma suposta-macenário� tenístié., esta,dual riu ao Lira, como" já dis- ;er totalmente perdida, os ,!uarda alvi-neg-:'3. ferido" FIGUEIRENSE _' Cit'o,;
tema té:nico, o que provo- ,a�u,açao, por partE do ar�

,

I 7 4 f '

t ,.

t d L' 't
I '(I d'd I "'V'

- , cou- um I'ceJ'b 1"" 'equl'pe blho,e/mesmQ nac1Ona, ere�e li semos,
.

a Ql a eon agem :ems as o Ira Reei aram 31 o pel' 1 D,S PE',.os \'ISI- '; aldll' e Lauda.('f'jI: 1:tiJh!1, I '' .. c,

: 'olhos vistos, Seu novo d,e� final., Frisainos aqui" que o referidb convit"! Sel'iath, tantes nada Jner.os de ,três ,tníbal e Cláudio; Wilson,'
que passou '1 pri,.,:s.lonar a, As' eoisas e,stiv<.'um feias,partamento tenísfi�o muito, duas,'partidas das 4 que o ii�putadas /1 sin:,-ples e 2 'Jportun_idaiJes de curo para, Erasmo, Pereré�e COládiO),:: �me:a �,d��rsária._ c�m 'mai� para o lado, dO {hIberto; e.'tem feito llêste' sentido, Lira cperdeu, fÓl'�rl. por W�O, � lllplas. O Lira cortava co+ 'narc�r, Aos 31 minuto� TOl'radó e l\ii:rinho (Mário), fbs�ldUlaade, ate que Chl- s� n'ãP foi mJ$s.ac.r2,do deveConforme já �ive�l1os a opor- VenGeü assim o Lira o seu José Santos, '

Pa,llo lima, Torr�do ele'lou o eséore SEi:.. PARAGFAIA
' qum:ho entra

pe:'igosa,meri-I se ,a, atituge l11ai;cula' e eortunidade de notii!iar '(, sr, prÚne:iro ami-8toso.
'

Carmelo Prisco' to Wilsoh" oara,c'inco e aos 42 mir..utos- Escobar (Retarino); La
te na área: e ,P. aterrado, retaidó súb-ten'ente à:'l. poWalt�r Wander'ey,': atual' Disse-nos' ãinda' o sr: Elias. Àssentadl's . as ba( la ca,beça Go.nza:f's COJ1sig- Gual'dia e Fleita�: Butos,
Penalti daro indi.::'cu_the� e licia co'mandanb do dcstadiretor do dEn:>�rt�i!'ento d� WaIter--W�nd�rley que logo ses, fo,mos, pará a qua�ra, ',ou o. ponto de honra dos Mainhote e Sebriano' �Go- que qualquer deS{lOI�tista câ'ni-êI�to' td.e Enlsque, quetênis do Clpbe d<:. Colina,

I
termirfem ,as ativ:cu<!_eE> ofi- 'Devemos frisar Hql1i; que o 'Jaraguaios, I mez, Lopez, M�zza, G�nza-' HONESTO eoncorda'ria que gar<untiu a i:1tegddadl; fi-declaro� ,à i·épodr:gem, que' ciárs f�a Fed�raçãn Catari- -Lira mudou, tohlmente '�'l, lez e Valenzl.léla�, o 2.rb,itro ,:?cenadamente, sica da a.rbitl;� niL 'saida doenvidaria _todo; .,' ..f�'t�s 'nen,., de Ti"i,· fará rea- eon,tituição de "is equ;pe. O ponteiro Wilson vol- PreIimlnaroPostal x Ven-

'''inalou, Amo";"
enear-I estádio. ,.fido oue ai; o'no sentido de con�'()guir que; lizar o Toí',R,eio de Classifi- dando 'assim. uma chance ao I tou a constituir,se nli fi-t daval (atnist6s0), ven�'en- regado da :;obran\a, () faz, ônibu,s ..foi apednjado, Pa-o "se� clu?,e, realizass� inú-,: cação, pa;:_a_ âesta marleira� adver�ário,

, " I gu�ai �e relevo .dr _quadro I,do, O primeiro por 5 a 'O" rnagistl:almente, r,ois o !ir-,I ra dar um.a idein. da ar:imo-
,:-...

meroS amls,tosoS, a fIm d;e ter ,sr-u,�' :', coma�rJa.dos em

I AS.S-lm. Jos� �a'ltos JOgOU,' alvl-l1egr,o
e ,ta:n:bem _ do �enda: ,Cr$ 40,]90,00. qU,eil;o saltou ,p::tra a di-/ sid�?@ 'bâ:sta .,di,z'�r que os c,_,.o.J'--,"mauj:�t:_�,l!s ten.i�tas.,._ \;e�, forma, flslGa e te�'nrça apre- ',a pnmelra, slmp'es ao ,pas-: "

•
• "", delt,� c a bola entrou man- joga'Íol'es foram tomar ba-'um coniac�t,�, pprmane.nte Ciá;���,' p.roce�'enrlo os de- so que Paulo Lima jogou a: O PrefeIto.Osmar Cunha colabora c-Im

SHmente na esq>Juda, Mas nho em Itajaí. poiE> o trm-com 0.,8 demaiS Y[:quetistas safras,' ,egunda. EHquanto Cr.rme-

N
quatro minutos KPÓS, qua- po em Br,u-sque náo era dedo país, Tanto é q;;e no mês Na ,sexta' feira úIt:ma, 10 e Wilson Eli�s jagaDHn- a I O esporte áutico �e em idEmti::ns tondiçõ�s molde a, se Ú,:!rrr.vnecer lá.d 't b-' b ,'"

t' d t t t' , ,
:lO l?dmeiró tenL, Ney as- O t d ' p'

' e se em 1'0", em no llllClO p�r lU es a' 'C2,pItal com qual' a e erceu'u respectJ-. G S�'" dr, Osmar Cunha; A' decisti.o, <10 Prefeito s orce ores (,li) aisan-dos t"rabalhos da nova dire- destin,o a Manchester Ca- vamente. Também as du- Prefeito Mur.. ic·ip.a I de Flo- sinala o segundo e último dú demonstrara,:!) absóluta
" I V',

, 'I Osmar Cunha, tomo não, terito de suas -côre>l",
tOl'ia' tenística; o Lira rea- f.arinense, uma !'quipe do pIas foram ,troer,uas, em rianópolis e' "gr''!.l',:,de ba' ta- ' falta de educação es};orti-

I
podia deixar de f!er coope- À 3

lizou 'um amistoRo com o Lira: �ara naqUEJa cidn,d� vez de

,o L�ra fOrmal/com,
I

Ihad�r da caüsa dr: eSPo,rte ..ando financeiran':ente com é' at::'r:dOminutos. Walace va-a par de falr� de bonsTêQ.is CI�lb, (le Sllntos, e� l'eahzar um olltr,O amistoso' um� dupla
. fort!: e outra' allJatdor, num gesto elogia- a iniciativa ;lor Hong;', e principios, pois Se hão fos-h' , ' -

d f B� 'd' d' I -

,

.

da Federaçã'o, contunde-se RerÍflrr,ente in-
'

I" t
' ,

'omen.a.gem r.o seu P.f!'lSI- com os
,
e ensol'f'S �o 'oa'l me la, IsPUtou' .::om duas vel e que bem o define vem A 't' se a po leia, ,el'l.',mos r,':l!S

,. I ' "qua lca de Santr. C:1,tarina do ao solo daí YJ<lra diante
dente DI;, Osvatclq Bulcão .vista' Tênis CIM)e local, duplas média�, '_ArJali�ando de »restar substuncial co- f 'b'd I" uma ç__hacina em 11OSS0 es..:

'

-

I ' OI rece 1 a ,com gúrais na<Ia 'f 'd""
"Viana, Sociedarle Guàr:my ',de' �ta-, o podefió ;tIa,; (h1:\.-; .e9uipes, Jabpração à �'td'eração I

'

,

I mais ez sen o mes- ,tado, e seria um::!. coisa lin-
'

ap ausos no,s m0,ios espor- mo o fator da p'o'�terior l"no-
'

O Lira, nã.o .teve dific"tll- j�1í e o Tabaj8Ta rênis Chl- sem-::'sombra ae dÚviJalil ... o' Aquàtica fie Sant.:t Catu,ri- t' > ! ", Ida, pois IDfl.cuI.nia' todadades em abater seus ad- be de Blumenau, A ,dagém ,Lira :era o que apT€'sentava ,IU!��' lllomento 'em qn'e a

lVOS da capital.

'iI perancia,
do Pabandú: uma' população l,onesta c:'

t' d
'

'

",
"

.

O s�gundo temllO' teve I b
'

versarlOS 'pprqua.p o seus ecorreu. normal i't té o ltajaí, mel-bores tellis.ta� ",
'

,j'Entip,Dde dirigida pelo es- Est'ío assim d _

d a orlOsa; que o bom pu-d f
' ' >,,' '. ,

;

" ,e maos a-
I todo o transcor,rer favor" _ 1..1' ,

e ensor@; ape!'Ia.l qe nã_o quando então soubemos que' Foram estes', 0.-; resúlta- .forçádo Dr. Arí Péreira e d P f 'tdI' ,,' " 1d lCO esportivo de Brm:que/1,
-

as o, re el o a C,ap,ital e, v'eI' , à equipe d::t Mal'l'nha
'estarem devidanleht.e pre- os tenístas de joinviIle se- �os obtidos /nos jogos' dis- Olivei-ra" contratrl] 'o com-' F d A tome uma atitu(!(. cOJ�t'ra\ parados, ,estavam Pro �i'ande gUÍl�ain para São Pa�la, li 'Jutadós:, 'I'pe,teb,,'t;, e faIr'o�(, tecnI'co Sa, "e _ecratçã� .

quahca de" que ,não encontro,) dificúl- esses sanguillarios de meia
'

an"a a ar!!l�, num es,fol'- dades em 'I
forma,' Fazemos aqui um fim de participarem do;s ,la partida - Jos.é San:- alemão Rudolfo Keller, pa- .,

' I. ,asS-lIla ar mais tijela, são os nosf'OS vetos,' , I; I «o COlllum p�ra o c I escente
I· três tentos,

parênteses pal'a dizer que JogOS Abertos PI) Interior, tos x Alóno,Heusi" 8/10; 6;0,' ra p1l:eparar e �'jl'ien,tv,l'as' ,
, Salientamos aqui v perfei-. , pl'ogresso e maior. glQria O p" 15'

,

se as condições atmosféri- a
-

réaliz,ar-se em Sãó Car-14/6, ,,' I guarnições cat,arinenses, ' ,', 1'lmell'O ao,:; rrom u- ta, arbitragem d,'=!, partida" e

'

I
,co esporte náut.lco catari- tos, ZáckY ,-'obrando '

cas colaboras'sem conosco, los, Já desolados 9S com- 2a, p��·ti.da -.. Pà�,llo Fer- I,c�m í�istà ao próximo Cam- nense, já respeitado nos
' uma. nada, absolutam.:>nte nada,nós poderíamos ter uma ponentes da equi:r;f>,,-POl' não I reira '-Lima, VE-nceü a J,orge pe.oJato D, raS)'lel'I,'�O, a "l'ea-

falta de for'l du area;' ten- justifi'ca o princir,io de sel-I , "" JUaiores centros remisticos ',,_:equipe que qe iglal�sse as terem sido eien�i§ic-ados da, WeckerlY por 7/5;,6/S,
, ,I

lizar-se no Rio rb Jaileirô. do país e do contir.ellte sul-
,da o arqueiro Periquito vàgeria, feli'zqIente graçaslJ1elhores do Bl'nf'..il, ,poi,s a usêneia dos joi'llvil,lenees, �Cont, na; H� pag,) ,no mês 'de abril, de 1958, ',Rmericano, brindado a as.qistêneia"'com a policia, PALHA-.

CADA,
:�',i;,�if.U�,;d(ii±�ki��

versárip Idos mais podero
sos que contou com as- van
tagens do campo e torcida.

nais está marcado pará às,

\
21 horas,

ARBITRAGEM

Para o Avaí a vitor ia é·
,

�

Importantissima, ,pois, es- Monguílhot, uuxiiiado por
tando em penúl1�blO lugar,

I Chocolate e José Silva, �sa perda de dois pontos o te último será o dirigente
afastará pratican-ente da' d'o jogo prtnclpal allxili�;_

I
'

disputa do returno. do por chocolate e Gilberto
Ninguem deve, pois' per- Nahas, c-

r�.o',

A preliminar "Há dirigi
da .pelo ârbitrc . Newton

l'!lní" e para SH''[;l'elSa ge
rai o clube alvi-nE-g,r.o con-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 -r- "QUANDO MAGOO, VOOU" (desenho: cal.)
•

_·_O_&_S_T_A_D_O_�_O_._A_I_S_�_�_T_IG_·_O�O�IA_K_IO_O_&_-�S_._C_A_T_A_l�'I_�_'_-_��.�� �F_�rim���������7��w�ro�HM
Na Ordem do Dia a Ca- Jaraguá do Sul, encontra-

sa aprovou a discussão e se em péssimas condições
votação do Projeto de' Lei de conservação, sujeita a

192-57 que autoriza desmoronar a qualquer
abertura de crédito espe- momento, tal o estado de
cial para atender às despê- instabilidade de sua estru-
sas decorrentes da transa- tura.

ção concluída nos autos de A professôra dá' referida
apelação civíl n.o 4.182, da escola, senhora Ivete Pater-
comarca de Flori"'" o'polis. " " no Brida em d.u. oraria cOJl em Brus- comercial e .eriminal, como, pio de .Ioínville, a qual se, r Is,- no esem-

Discutíndo a matéria em que. as questões oriúndas da le- sofrer �g:Ualquer� JlÍaralização penha do cargo expõe a pe-
aprêço, o líder do Govêr- Art. 3,0 _ A comarca de gíslação trabalhista, afetas isolará aquela ;cOmuna de rigo a sua e a vida dos alu
no fêz 'blague da Magístra- Nova Trento terá dois Ofí- tôdas à justiça comum, na Blumenau e outros rnunicí- nos ali'mãtriculados, dei-
-tura, após condenar a ati- cios de Justiça, além do R�- inexistência de órgão espe- pios circunviz�hos. ,

xando ém estado de alarma
tude dos recorrentes, obri- gistro Civil jali existente; ó cífico, qual seja a JUI:ta de INDICAMOS' seja ende- e apreensão .os pais das re-

gando o pagamento pelo primeiro compreenderá -o Conciliação e .Iulgamento, reçado um y:�em�nh� apêl,o feridas crianças.
erário público de uma im- T b li t d N t R 1 d E E' necessário que o Po-'a e lOna o e o as, e- rec amam a existência ide ao Chefe_do_Po, ,er xecuti-
portância que bem poderl'a' dI' I der Executivo determine

�
.u.' gístro e moveis e Protes- uma comarca com os servi:". vo no selljJ.�O�' mandar =-

ser entregue a outra finali- tos em 'geral, o segundo se-' ços a ela c0,r�elatos. " pr,oceder"aj;ravés de seu aos orgãos competentes oIs
. --.,.0,.

-")' '"
dade Por fim acrescentou ' • tituid das Escri d

' ":,,'{'&_,L reparo,s urgentes naque a
.

. .

r� cons 1 u� o
f

as
, �crrva-.' A ernais, a distribuição órgão cO�Len\e" �

a re- -c

que abancada daria apôio mas do Crímé, ClV,l1, Co,- de justiça e. " 'pronttl solu-
_':'" lhd'da obra repartição escolar, a fim,' P.'A�� t:\llt!' AuGrUNS ANIMAiS NUN,CA_

b 1, F d F
_.... '" � construçag pa � 1 ,

de serem evitados .danos de -.�& ...._1:. ,-

à matéria, em ora, pessoa -

mércio, eítos a azenda, ção em todos os casos li-- dotandó-a'" :r:eqtllsitos técní- U
• _

.u, St;e(t.I\ ÁGUA COMO A �A DE. CAVALO':;,
mente, êle - o líder - �rovedoria, Resíduos, qr:. tigiosos facilita ou condlcio- cos m6derno�, capazes ,de -m���e�iSPSOroPo{��;CAMOS

-

E. CORDe.IROS QUê SE. C�IAM PERTO o�
não estava propenso a dar faos e Ausentes. I na, de certo modo, a evolu- permitir e tr-afe'go pesado e . '.

f 1..01€.R�, F;�N�A,�UE. e. REGIÃO PEDKE�-
voto favorável Disse bem A t 4 A

_ -

d" ôd
'

,

id d
'

,<

'lt' que se transmita ao Che e C...-.QSA c: Se.
...

CA.,MUI 'AS \,.A··U\C!.. DA r-v.:rAGO·
. r. .0 - s açoes e cao e to as, as ativi a es, constante;

qUe�OS
u unos

d PdE'
_ c;;. "'" Il'\r"\;;> t""M

o deputado Estivalet Pires d
'

ía at d t
�

d .
" "'-, ,

': 1
'

d o o er xecutívo uma "lIA·, CE.RTAS GAt.€.LAS OOORIEN"TC. E NUME:.
Ih demaIS a os em a,n amen o, nota .rup,ente '�s-- que ;.,dl�em I anos ve�1>l� ,_�

vo uman o
ur ente solicita ão '

ara N_"c:. a ROE�-em aparte que e en e- na comarca de Brusque , respeito ao setor econormco.: na estra�� r 'agem Blu-
.
g. ,ç. p. ROSOS,LÂGARTqS', SERPE I�'...... '�I'

....

reçou,
. quando - salientou concernentes ao . município

.

Muitas outras .razões mi- menau-Jarágti· -;Joânville, �ue �seJ� pro",ldenClada, de oAS Pl._ANCelES A�IDAS NÃO BEBEM AI,::;:UM � ,

-que o govêrno estava ape- de �ova .Tren�o, serã� �,e- litãm,-�ém dúvida ,em favor Sal�. "c:1a�Se_�sões, em 4 de lfmed�ato, um�f' c?mJ2_leta re= ,A's Il!-�ASnas cumprindo sentença metidos ao JUIZ de ])lre110 da medida visada com o N�véinbró dê'''1957.· orm:a no edí lClO ,da Esco- CW',�

judiciária, passada em jul- da Comarca criado através presente Projeto de Lei, Honorato Tomelin la Estadual de VIla Char- ! PISCAM PORCAIISII

'm-
"'�" - �

.,gado, e só lhe restava, pois, desta Lei, perante' o qual Reservamo-nós, ',cont�dQ, . Deputaâo '

'

.rv= ,DAS�NrES ".,,'- -Dfj���0A,;'f;;_�:�/,I,.�,;�"",:./:�,·�,':,�' I:cumprí-la. passarão a correr.
'

para quando, no "plenária, rINDlCAçÂ'6"'�,o ....
"

'

'

,

"'; ".1

�:�OPÔRTO -DE ITA- :Art. 5.0 � A, nova co- se discutir, p9l.'·fi!!l� o C];ue, Ex:m� ..

J5�.,,�r.esidente., ,

Sala da,s Sessões, em 4

deli'
.....\� ,WS8. ',., j;J", .1

.marca será' instalada em ora �stamos propondo, ' O prédio 'da;J!::scola Esta- Novembro-de 1957" l - �..,..-..,..--

O' plenário aprovou o data prefixada pelo Chefe NA ASSEMBL"ÉIA . dual de Vila; Chartres, no HONORATO TOMELIN �- -�

Têrmo de Acôrdo n.o 8 en- d2 Poder Executivo, �os NfIVIDADES DO DEPU-' "interior do' J!npnicípio de I . Deputado 'I' U'm '._'SATE'LITE" 'e'm'.;" FIA... Irian"o,',.polis,tre o Ministério da Aero- termos do art, 5.0 da Lei n, TADO HONORATO TO- ---",- -

.

'1'
" I� ,

náutica e o Govêrno do Es- 634, de 4 de Janeiro de 1952, MELIN ,-

l VEUI\E SE AUTOMO'VEL '
.

," ' ",-}, "

íad,o para a pavimentação Art. '6,à' _!.,_ O créditO que INDICAÇÃO ,�,o ....
' 'nu -

,.

'

'

I A i�ag�ação hU).llana está'�nu��)áse dJ' efer-
e ampliação das pistas de atenderá a execução des-:' A ponté rô�roviária A:b-

" ,V('.J1de-s�\lun l'utomovel marca FORD, 2 portas ano
'

vescência, Tudo quanto era imaginável em outros

pouso do aeroporto de Ita- ta lei será aberto por con-; don Batista; s'ôbre o rio lta- Ül37. 85 H,P" �[l,lJllina e lataria reformada, 4 C\mol'tece: I
..

temj:>os está sendo -agora ,ultrapassado pela realida-
,jaí. Discutindo a' matéria t� do excesso de

arrec�d,a-I pocú,
na cidade, de Jarag�á :lOl'y' � Pllrts 110\.,OS'

bateria e instalação nov�, freio de científica. ,p,
falaram os deputados Esti- çao do presente exerClClO, do Sul, constrU'lda em 1913 idra::;','�o, pre'ço '\\'lst�,. 120.000,00 Também no comércio se verificam casos.assom-
val,e,t Pires, Bah.ia .. Biten- Art. 7.0 - A presente. lei e prevista para suportar a Trar�:r R, Santo,: Saraiva N', 316 brosos. Quem por ei'emplo; poderia' 'p'ensar .que o

court e Romeu Sebastião entrará em vigor na data carga máxima de 10,000 -�..:... -- ,_r----- melhor, o maior, o mais bem montado magazin, de
Neves., de sua publicação, revoga- quilos e com um período, HtU'PITAL D'E CARIDADE modas do Estado viesse também a criar 'umá gran-
O DEPUTADO_ EPITACIO das as disposições em con- de carência de 20 anos, es- \ii\)

,

-de-secção só de artigos baratos, só dei artigos popu-
BITENCOURT A P R E- trário. tá em precárias condições

.

{�d I lares?
SENTOU 'A CASA O SE- Sala das Sessões, ern 5 de de segurança. \1;, a ' Pois é ó que vai acontecer êste mês ainda. Va ..

'GUINTE PROJETO DE Novembro, de 1957. Ultrapassados já 34, anos IP}HNDA'UE DO SENHOR' JESUS DOS P:\SSOS 'I
mos ter, no sub-solq de A MODELAR 'de modas,

LEI: Epitacio Bittencourt de sua constrú�ão, vem es- O :.TIovin1ento (lEr assistência aos indigenté:! áurante, uma "grt!tinha" para venda, exclusivamente à vis-
Projeto' de Lei N.o.... Deputado

'

sa ponte suportando um
Os TnP,es de ju1h-J a setembro do corrente ano, foi o se-

i ta, de mercadorias popularíssimas, de mercadorias
Cria a éomarca de No- JUSTIFICAÇÃO tráfego iÍltenso, por' ela 'I por preços, revolucionários, Esta sécção será 'um

gllin�€: Consultas 5515; Operações,' 455; Fórmulas,
va Trento e dá outras O desenvolvimento na- transitando cam�hões car- I verdadeiro satélite sensacional da organização "Es-
providências. tural fizeram do município re:gados com i5 a 20.0 10991, Exames L<tboratorio, 1313; Raio X, 4:!(); Ondas

tabelecimentos A MODELAR" 'que, áinda em bre
Cl!l't:y 291 Raios infra Vermelho, 351', Ultn-, Violeta" I"Art. 1.0 - Fica criada a Qe Nõva Trento, atualmen- quUos, com grave' perigo ve, �augurará mais outra filial, esta só de refri-

d N T d d i6; ('·::Jrrente Elétrica, 14; lVIetabolismo Basal, 25; Ele- I_
comarca e ova rento, te, uma uni _a e que exige para sua, estrutura, que I ge'l'adores, bicicletas, porcelanas, fogões, liquidi-
de La entrância, com juris- dos serviços forenses regu- àmeaca ruir a cada mQmen- troc,,-,di-ograma, 45: Broncosc\)pia, 11; Tubag<,m duode- ficadores, lustres, etc. etc, à rua Trajand n,o 29, no
d' ,

� ,

, nal 2;' Rà'diQte-ra�jia, 396; Ionisações, 29; Termôforo d�
I

ição no territorio do mU-llaridade e presteza, ainda to, prédio ora em' acabamentCl, .

- nicípio e séde na cidade do mais agorél., nesta época, A referida' obra, ligando Bier, 'I. Oxigellotúl'apia, 31; Anest�,sia_ pelos g-ases, 87; " As filiais de um estabelecimento não são p6r
mesmo nome. ,I·acrescido do serviçp: eleito- as duas 'margens do rio Ita- Eléh:-- Coagulação 16; Bisturi elétrico, 30; Transfu�ão

I
acaso Satélii:es? A inauguracão próxima da "Gru-

Art. 2,0 - A comarca, de' ral, por certo vohúnoso: e pocy,;' é' dé =frani>c'ein'dental, � &angue, lW{, Ir:.iYalações c/peni'ctlina, 79; f:urativos, L tinha - a serviço.. do povo," rião têrá um- efeito do
Nova Trento ficará perten- urgente.

' .

importância para a;ligação '8462; e Injeçeões, lD.487, I' lançámento de um satélite?, Os preços'�crível-
cendo 'à circunscrição judi - Tmto o movimento civíl, rodoviária 'com 'o ..1mmicí-

"
mente reduzidos não alvoroçal'ão 'a opiniã? p�blica ?

Sabia' Que ...

_'-':,r....-

SÃO JOSE"- HOJE: ' ,SÃO JOSE' AMANHÃ:
...............'.t:�-----:------.........�-16RANDIOSO . FESTIVAL

,CINE SÃO JOSE',

'-II.......-'�
'''i;��� CIIl_EMASCOP'� t,QIt DE WXE

�ROBfRTWAG-N- 'E'RI �

-

JEFFREY. '�RGINIA.'
. JOANNE

'_'� '_'_'__....
'

",
_ _ ,_ I �UNTfR_1EJI!:I WOODWARD,

.. ���f���oPJ! '41Illl.
, PROIBIDO ATÉ 18 AHOSf �,�'i<!
{ �

-

ACOMP, COMPL.i-�AC. .I�';:;��i<h: -'d'�;'.. � --�. �---.,.-.-

EM ,SESSÃO; E�PECIAL, PRO'-CONSTRUÇÃO DA
'. 'NOVA SÉDE DO

CLUBE DOZE ,DE ,AGOSTO

DE' COMPLEMENTOS
(INEMASCOPE

f •

\

.,1 :- "MARAVILHAS DE MANHATTAN" (SHO RT COLORIDO)
,

"
� :: '��<"';>._"-, '.

2 - "CHOFÉR ATE' DE�AIXO D'A.GUA" (deêe ",r,..�,'{���� "

nho colorido - MAGOO) .

3 - "SOBRINHOS SEM BRIO" (d�senho, colorid0 - MAGOO)
----�\�

. .

DIA 15 DE NOVEMBRO,
-

EM, ,GRANDE ESTRÉIA:'

-

·4 - "NOTICIA'RIO MAGOO" (desenho colorido)

5 - "MAGOO' VAI 'A PRAIA." (desenho colorido)

SHORT ESPECIAL, EM TECHNICPLOR, FOCALIZANDO TODA .A

MAGIA DA TE'RRA E DAYGENTE PORTUGUESA. APRESENTAÇAG
SENSACIONAL DA FAMOSA FADISTA

.'A M A' L I'A :.,R O D R I G U ÉS
I� DA ORQUESTRA DE ' �-.GEORGE MELACHRINO í��'
�,.�_,.iII"!'-""_"'"
SÃO JOSE'u � PARTIR�DE DOMINGO:

'

r"

O MAIS OUSADO E EXTRAORDINA';
RIO ·FILME AMERICANO DOS úLTI
MOS ANOS, EM C I N, E MAS C 0-:-
PE e .TECHNICOLOR

"(.HA' ': E
.

SIMPATIA" <

"" f� <4.:...... .......;;.10: �

, -

:-..... -
-

<

CARTAZES 'DO DIA
SÃO JOSE' (

A's - 3 hfl.
ROMANCE lNTERROM

PIDO
Censura até 10 anos.

A' - 8 hil.
"Pré-Estréia.;' - Pró Cons
truc'ão da nova séde do

Clube 12 de Agosto!
AMOR, PRELÚOIO DE'

. 'MORTE'-
"CinemaScoçt>"

Censura até 18 anos.

RITZ
A's 5 -,8b!l.

ROMANCE JNTERROM
PIDO'

10

" N A 'A, R E N 'A
-

DO·
'

( I R (
.... -

,

A's _" 8 hf1.
PROCURADO POR HOMI

..clDIO
Censura até 18 anÓJ

ROXY
A's. - 8 hs,

AVISO' AOS NAVE�
'GANTES

Censura até 14 ilUOS.
GLORIA-

" A"s - 8 11s.
. O HOMEM QUE SABIA
,- DEMAIS
Censura até 14. anos,
I j.'! P E R I O

,. -A's ..,- 8 hs.

CAlÇADO COMQ FERA
Censura ,até 13 fl1Os.

.�.

,

ESPÉTACULAR' FILME RUSSO NARRANDO T
r:

'·UM FABULOSO' "SHOW'1 C'lRQEN,E!
(,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·0 ISTA'DO" O MAIS ANTIGO DIABIO DE S. CA.TARINA
___

8
...:._ -..,.�__:F:._1::.:o�r=ianópolis,' Quinta-feira, 7 d� Novembro - de 1957

�";U'''['' � � •

Edital de cttação com o "cisco Garcia, qus lhe trans
.. .:.

�,,Qa)'
1� � .' •. '.;, .: ,

nrazo de trinta (30) dias I feriram por v�n'<ia .. perfaz! ;1" I ,'4,cII't',a."",1O deutor Ma,n.',-l Barbo": I mais de vinte ar os ; . 3.° -

"

'

sa )de Lacerda, J'Aiz de' di- Mas, embora a possuindo!
reito da 4.a Vara ._ Fe itos mansa e pacificamente, c,om
d'a Faz-enda Púb'Ica da co- ânimo de dOl1Q; durante to

marca de Plorfanopolis, C,a- do esse tempo, .não tem õ

pítal do Estado de. Santa Suplicante qualquer título

Oatarína, na forml1; da lei, formal daí preterce legiti

etc. mar a sua posse.. nos têr-

FAZ SABER aos que o mos do art._550 do Código

presente edital ti-€; citação Civil. Pára dito fim",equer
com o prazo de +r.nta dias, a, d�ignação do dia, hora

vir-em ou dêle eo-rhecimen- e lugar para a j 'Jdifiração

'to tiverem que !;l0r parte exigfda pel� art. 455 do Çó-

'Ide Nelson Concc'Ino 'I'ris- digo de Processo) Civil. na

tão, na ação de usucapião, qual deve\'ão ser mquü:idas
�
em que requereu perante .is testemunhas do rol abai

,

êste Juizo, lhe f'li dirigida xo, que comparecerão inde

a petição do teor seguinte : pendentemente de 'intima

Exmo. sr. Juiz de d'ireito ção. Requer, outrossim, de

da 4.a Vara. Nelson Con- I pois de feita a [u.tifh.ação,
, ,c;lino Tristão,

/
brasileiro, : a eitação pessoal dos men-

casado, operário. domir ilia- cio-nados confrontruntes,
justif icacão constar te d

do' e residente nó distrito residentes nas v.zinhanças ,

-

nsranre ,e

de Ribeirão da IJ-lJa, nesta .ío imó�el bem r-orno o re- I fls:, em que foi .r equeiente

Capital e comarca, por seu pl'es'qn'tante QOi' Ministério
Nelson Concelino Tristão, a

assistente j'Uldiciário abai- Público e o Domíníc da
fim de que produza os seus

�-i3lssinad(), vem, perante Jnião e, por edital de 30 devidos e legais efeitos Ex-

v, excía., expor e requerer .íias, os interessados íucer- peça�se mandado de cita-

o seguinte: 1.0 ._ Há' mais tos, todos para acompanhar ção aos confinantes do imó-

de vinte (20) ano�,' p,?r si os têrmos .da presente ação vel em questão, bem como

e seus antecessores. possue de usucapião, depois, da ter- ao diretor -do Serv.co do pa-I
o Suplicante como seu" na minação dos prazú&{��s edi- trimônio da União,� ao dou

sede do -distríto de Ribeirão (ais, 'na c()nfo"'!llt(ta;J:� do, tor 4.° P.r'9inp-.tor Pt1,b�ico,

\
da Ilha, nesta Canital, sem disposto no art<���:dç. ,Gó- na qualidade de represen-

=qualquer interrupção e sem digo de Proces�'O ��!v-il, por cante da F:azen-da' do Estado

qualquer oposição. um ter- 'meio da quaLdev,,'t� ser re-
e do O'rgão do i\finistério

reno com as seguintes me- eoaãee ido e decl_'!-J7f\do O' do- Público, para -tooos queren-, '

tragens e confrontacões: .úínit>' do Suplicante sibie o do, ,contest�êm I) pedido�-nó!
Frente na Estrad 1. Pública�: �'lit�do' 'terrenO', f!ê:ã:lfd� ci- ?razo da Íéi. Outrüssnn, �*;:;
-onde mede vinte' e dois "

.. , _i�:0!�;:,:ainda, par;,'�: pra-
tem-se por edit�d cem, o

(22m); fundos, nas vertEm- �o, legal, apresentarem con-' prazo de trinta (30) dias,

tes �o morro, onde mede testação e para �€guhem a os iritêress'a,dos h;('ertos, c,

igualmente vinte e dois ;;ausa até final, sentrnça, ta'ção essa que 'deverá sei'

(22m); Leste COM terras de sob as penas da loi. Dá-se à. feita de conformidad'e com

Jç>ão ldalino da Silva, on- i)resente o valot de Cr$ ..
o arti1{o 4&5' parágrafo. LO.

<]-e, mede duzentos ''metros LI00,00 para o .fim dp. de- do Código de Pl'ücesso Ci

(200m) e oeste ('(·m ditas terminação. da alc;ada Pro- vil. Custas afinal P. R. I.

de Aterino' Conc{ ição Mo- testa-se ,provar -e alegado Florianópolis, 20 de agôs-

rei.ra, tamb,ém eom duzen- �Orl os depoimer.tos pesso- o de 1957. (AssiNido) Ma:"

tos metros (200m), perfa- 'l.is dos interessados, trste- noel Barbosa de LacHda,

zeúdo a área total de 0-.-0. ffinnhas, "vistoria �: júntada juiz de �lJrt)ito dil,,401L Vara.

4.400,Qom2 (quat,'e mil e 'de ,documento"" D. e À ..\es- E para que chegue ao. co

quatroeentos metr(jg qua- ta. P. deferimento. Fh)ria-' lhecimento 4e tv,dos man

drados). 2.0 ._ Q;;r a posse 1ópolis, 14 de mn-ço de ..
dou expedir o pre�ente edi-

do Sú'piicante, '�e mais de t957.' �As.sinad().), Francis- tal de citação cn:m o pra

dez. anos, sOlPada a dos ;0 de Assis assisi't-Íite Judi- zo de trinta (3D: dias que

herdeiros de {;â��,do Fran,- ciário. Eol de te�terriUhhas 3erá .afixado. '13'0 lugar Id'e

justificantes, que compare

cerão independenternentg de

intimação : I} Clen ente

Emílio Correia, brasíleiro,
VlUVO, operário; 2)' Oscar
Gustavo da Silva brasi!ei�
1'0, viúvo, operârio ambos
residentes e domiciliados.no

dlstrrto de Ribeirão da

Ilha. Em a dita pdiçãG foi

proferido O' seguinte despa
cho : A. designe') sr. escrí
vão dia e hora para justifi-
cação cientes as partes e o' ,

dr. Promotor' Público FIo-
,

rianópolis, 20-3':'5'1. (Assi-
nado) Manoel Barbosa de

Lacerda. Sentença : Vistos,'
etc. Julgo por ,sentença a

j costume e publi r. d I de agôsto do' ano dE mil no-
rca o na ,

. cerda, juiz de Direit., 'da
forma da lei D � n

I vecentos e cinquenta e sete. I ,/

. ano e po ssa- E
4 a Vara. CO'1fen,' com o

f • ' I su, Vinícius Gonzãza es- .;..,
do nes,a cí c ade ,oe Flo,oia-, . .:

co ,

'\

ri 'p I' '23 dO

o

I crivao o subscrevi, (Assina- original. O escr ívão : Viní-,
o o IS aos .

e, ,la·s:do.:.mês d
'.

o'

G

,

'

"
"

'

1 o) Manoel Barbosa de La- ClUS onzaga,

-----..;_,__:----------

escolha "pela êtiqueta

SUêJ nova rODDá anatAliII
•

,para o ,homem moderno!

dmn&riar
. t"'�

� confeccionada em qua-tro talhes
e e,m 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos
de alta ,qualidad-e e pré-encolhidos.,

,;•

IM

• Voc� se .entirá bem. pois o corte IMPERIAl.
• EXTRA é 100% anatômico, muito mais éonfOlÚfli
e'muito màis deganteo '

"

,

•

\ ,lf.; ",'

Sua nova roupa IMPERIÀL EXTRA .:._' cd
prontinha para você vestir. Não há. longas eapc�
�Dcm demorada� provas,

Garap.tida por

TECIDOS E ARTEFATOS F..5CHER SIA
Rua Prales, 374 � Sqo 'Paulo

35 anOs especializada ne ramo do vestudrio

Disrr:l:.ui�or exdusivo·
"-. MAGAZINE HOEPCKE

C�RLOS HOEPCKE 5/A
Sal'ltc; CatClriNl:

IAviso aos' Pescaifes-fática
II 5° DN.

, ,:'1 Soviética
rc>m sido interpretado erroneamente, dQ._Ilarte

Londrés, 4 (D.P.) - Segundo
de noticia� chegadas' a Whitehàn

nOS8l\'; vt'scadores e pessoas residentes no litOl'ill, a ques- dirigentes soviéticos utilizaram'

I tão clt! proprieda�3 de material que venha dar às pr,aias
no caso 'Jukov, - pela terceir�

'ou de earga, exis-!:l'nte fi bordo de navio enca!hado. o� vez d�sde a morte de Statim ---'

• nauf"aga,doo ' _: -.
.

uma técnica" engenhosa para

I
"

chamar ll.tencão da população sôo

" No inluito d8 esclarece-los naquele sentido, vamo
bre a iminência de grandes a·,

! � ran�T:�fEl:ver O que diz o Regulamento' para a,,:) Capita- :contecimentos, escondendo-lhe °

nias dios Porto's:
princípal objetivo' da ação pro·
jetada. -

AIl. 90 - Nhguem pode arrecadar mercncorias eu Alguns, dias antes do regres·

objetos no mar' ou nas 'praias, est8,ndo
so da Albania do marechal Ju-

• kov circularam in�.istent-:!nmen-

ln'é�ent() 0fCapitão ou.mestre da embar- te em, Moscou boatos de uma

C3Ç,10 nau ragad� ou quem Guas vezes eminente reforma monetária

fht r sem que ê�te tenha CO!1ÍJecímento' ,Em
seus relatórios, as enbaixa:

do I Eeu destino.
elas estrangeiras mencionaram

Ari. 91 _ TÔi�a aquele que sal\'ar na' f eleVtidadmentte:b .os ,boato_s, sem,'
. • '-' VlO, vugmen- con u o, a 1'1 ull'am·lhe uma sig�

to ou carga abandonada em alto mar ou nifi.eação poLitica. Depois da no·

na cesta, ou achar fragmento de navio
ticia do afastamento do mare·'

chal Jukov, os técnicos ·nglé.
ou de carga, é obrigado a 'co!1Hln:icar à' ses em ,assuntos. soviéticois

Capitania para as devidas providências eonstataram- que boatos 'análo.

e t-llcaminhamento do assuntr, ao Jüiz
gzy§ haviam circulado Pouco,/án·
tes da "liquidação" de Béria em

cO:l',petente. 1933 e da crise que rcsultJu na

]<� do conheei:nento geral, que no/dia 17, para 18 o' expulsão do Praesidium do "gru·

mel·c&:r..te :'Llli" e;�(:nlhou na UHa Galé, tendo, ,-ido 2 ban- po anti·partido" Molotov Malen· '

do.r.:1I]I',__ por ,Gua tl"pulação. Não tendo naufragado, o na-

Iwv· Kaga:Jovitch o ChepIlov.
,

'

o� té(!nicos inglêses, opinaltl
VlO .f�l}aq�eado ror pessoa.s resi-dentes no litC'l'al, o que que, hos tr�s casos, tratavl\.se
COnr).llla flontah�,fnte a leI, d� uma habll operação psicoló.

A Capitania cios Portos de Florianópolis esta ar
I gl�a: os dirigentes soviéticos

re"",L d t· I
.'. -I

sa em que- a popuhção, na União

_',' ,an O O ma Cl'Ia que fOI retirado do "Li,li" e espera Soviét-:ca e nos paísés snléli·

con+[11' com a COOIJcração de' todos 'que tem daquele ma- tes, viv� no temor de. reforma
.

te'ri't! {,m seu podel, no sentMo de sua entrega uu comu- :�:omentárias que, já por várias

nicnc_:ã,:, de que o têm 'sob sua guarc:fa-
' ,ezes

f�o pas.sado, resultaram

,
,,'

o

'I
em �on ISCO dIsfarçado das eco·

Aconselhamos tambem aos mestres, ou patrõe-q de n.omras, t-m emis8ão, de empréS.

emb[\ri'Hçõe:s que quando intimado .por navios de guerra
tll110S forçados ou congelamento

par'}}n imeàiatamcnte suaS embarcacões poÍ:l "e �n-a�o o tdearslll�ondtas nos bancos. Quando,

f' .
_.

' ,
,

� ma a a campanha de boa·
lZ�t(>m C�lll'erao O rISCO de serem postos a piq.le, tos ° publico percebe que os es·

:g;oR ORDEM:. perados acontecimentos não te-

DARIO CROCCIA DE MORAES r�o consequências diretas, ime·

I' 't- d �F'" ,
_. dla!as e penosas sôbre seus in·

uapl ao- e ',lg,lta, Chefe do. Estado l\1gWl'. teresses materiais sua reação
ante a.s reformas políticas é'
,não indignâção m;s alivio

' ,

--------'_,- --'_'_'CONCURSO DO DASP
C. 358 - ESCRITURARIO DO SPF

Inscri�ões prorrogadas até 30 de Novembro.
AtendImento na Escola Industrial de Florianó
polis, 'à rua Almirante Alvim n. 19, das 9 às
12 horas. -

C. 3,62 ,--, ENGE�NHE;.lRO DO MM
Realização da Prova Escl'it� 'dia 13 dé" rÍôvem- '

brQ, 'às 8 horàs, na' Escola Industrial de Flo
rianópolis.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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('O� VA I Rr às quinla� e domingos � (UR'IIIBA - SÃO IPAU�9, - RIO, - .·PôRTO ALEGRE
-

.

.

(_ O "N S O' R ( I g: �f �'J A ( .: ( lUZ. E I R O .

...
-

'_ '_ _

Informações e reservas dê' PaSsagens pelos telefones 370:0 e 2111
-

-

-

• ,

• .. -. �. 1 •••+ d ·ç!+.�+:•.:.·+'4!.· .................................." ., ., +.� +.+ ·H H� :•••w.+ + - -.-.... � • • • • .. .. .. +- • .. .. .. íf· .

•"'. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. •/+- • .. .. .. • .. • • ." .. • • .. .. .. • .. .. ..
.

----- -- - -

_I _L••I& iS§i�I.II_�i.i�m�fm1lJi]m_Ili]i! ca ���.$.��,,����J>�.JI..... A6-1;A D· E (I·M E N TO

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

I

r-'-BREvE'ME'N.ã:":':"�'l
.! INAiJGURA(IO NO SUB-solO;','DE I'
i A ' MO' D E L ,A R::' �:.

, '.'

I·,
I TRAJANO 1 _ da :sensadeoal.. '·'I·�

I "IR8TIIII" :
Ipara' venda (exclú$i,amênlê-';

·

i' vista)l.
I

.

de ARTIGOS, POPULARES • '.
-

;:, r-

I Vale a pena-guardar o ,dinheiro e i
-

I esperar."
� .

L, r

I Será algo revolucionário.
. f

I ".:.>"';''''·':.UllfIlUIIIIIIIIUIIIIIUtllUIIIIIIIlUUIIU tUllllllllllJll1II1nnllllllm.IIIIIIIIUIJIUlfllIIUllIIlIIlllIlflllunrmll �
EM

JORNAIS

/

Estas Cig_lese..s m'quInu d.
terraplanagem .oper8�O com

menor efL:J.ênc1a 'e' v1vedo me.

I- ��.�':���2�!:::I quinas de ferro e aço. Quem ee-

� n'J�e "ER�LI-CON. jamais ·tOl'-

� nar' a usarde processos mecant.

�
,'o, para o-combate à ferrug.m.

�.- Fabflcl..lt.1s

I BU��l�!& �����I� l�!DI.
"" JOl.'IiVILI: - lOca. Catartaa

I --

1\
�1

,

AhlUNCIOS I

, REVISTAS
;EMISSORAS

, .

COlOO., ..OS EM QUAL·
�UEI ÇlDADt 00 IIASlL

-.

REP. A.S. LARA., ,.

.<

lUA 581G'OOR DAHlAS CO • S•• ANO.•

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

•

.

e ..

,
_

..

•

•

õ
RIO DE JANEIRO· D. F•••

•_.711__'1111 '__.].11IIl"_1II111111.IIltIliBlIll�IIlIllIIiBIIIIllIII.-IIlBiiIl!n_ll§I._�1 I II' rE&3Pl!ltt'-�'lS!imli!ii lilll .11I1I11IflIIPI8.

,

A" PKAv �
.

,
�

7B-R,·:r�T>T-� �/ fXPOSl(;Ãll.DE ARTES DE PESCA
FRANCA & CIA. LTDA., proprietário (la "CON- -'-�O' _- : i:,

F:_EITARIA- COLOMBO" Matriz, à rua Gonçalves Dias AIfaiate'dfi"Sectild,
n.? 3:.:, l'1 36 - Fflial à Avenida N. S. de Copacabana n.?

X .,�x.
.

.

884 a 890, bem como -da Secção Indústrial sita às ruas "�« "
. ;""1 :

da Garnbôa, n.? 111 e Livramento n.? 174 a 184, em vir- Rua Tirád�jdes,:91:i�'
tude das noticias.circulantes, comunica -à Praca cm geral,

-

aos meios co-;nerCIRl'S e bancâríos, que nada.aern a vêr
com a S ..A. FA'BRICA OOlotOMBO sita: <à rua- Joaquim'
Palhares n.o. 567. �'. '_A -\

•

E:oclarece ainda que não há qualquer Jiga;:ão 'social
entre a ",CONFEITARiA COLOMBO" e a S.A;'FNB'RI-."
CA COLOMBO.

Continuá aberta a exposição de dados sôbre o

pescado nas costas ,de Santa Catarina, as embar
cações usadas e a aparelhagem empregada, os pei
xes' capturados e os problemas econômicos resul
tantes dessa atividade, bem como informações sô
bre as zonas pescatórias.

A exposição localiza-se, como as. anterio
res, na Casa Santa Catarina, estando

.

,"" aberta das 14 às 20 horas.
.�'. . '( (NotiCiário distribuido . pela Di

retoria de Cultura Secreta
ria de

_

Educação e Cultura)

( L I,(�:,
Pontua li

.;

.
. :8." ��

·no mesmo dia.":,»
',.-_ \

...1I-w......_.... ,;�� ...4.. \� .' 'ólU..... 'au'ClllaaPOlO\54S
,

....,...
<.

mi.:. ..... _osn.... � .� .

'.

\ ...

.' '.('udó õ' que é b0l11 c barato: Vinhos, licores. whiskies,
(;on2,érvas� 'bombõ�sj';ê!1ocolates, doces, etc.

Faça 'dõ Café- Pri_mor o seu ponto predileto ..
Ainbiente puramen,te familiar.
Ca�é Primor Ltd.oa.._[_ Rua Felipe

lorbn'polis. diári�mente, das

HELOISA COMICHOLI, publicamente, vem agra

decer. de coração, 80 Dr. Roldão Consoni, quo lhe ope
. rou de enfermidade que a vitimou, às Irmãs Romana e

Evan írda 'Pela atenção dispensada durante os dias 'de
seu .nternamenso e .aos parentes e pessoas amigas' que
'Ihe v isitaram durante a enfermidade.

....-

P:A,Jl,!-T I C I· P A ç A O,'
Sr. Amaro Prancise« Garcia
Herotides...Pereira Garcia

;têm o prazer de pa'l"ticipar
aos seus ..parentes ,e pessoas
de suas relações, o contrato
de casamento de seu filho
OTT@ GARCIA, cem ,a gen-

__o

til senhorita Hilda Fernan
des Xavier.'

Fpolis, 19-10-5'l

HILDA
NOI

.

Sr. Laudelino F Xavier.

E
Afina .Fernandes Xavier

têm- -o prazer de participar
aos .seus parentes c pessoas
de .suas relaç_ões, () cont�:ato
d-e casamento de sua Filha
Hilda F. Xavier, com o'jo
vem Otto Gal'�ia.
Carnburíu, 19-10-57,

E OTTO
VOS

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

.
MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

" Q,l)'INTA ZONA AÉREA
DESTACAMENTO DE BASE AÉREA

; , �
\

FLORIANóPOLIS
·!"I��,.

DE

A V I S'O
, -Ó,tIJf",.,�'''''

'.

� O' Comandante do Destacamento. de Base Aérea de'
�lorh�1ópoli.vjga aos interessados, que estão abertas,
a partir da }Jfesente data até o dia 14 de novembro .prõxímo vindouro, as inscrições para Incorporação de Vô-

.
)uní·-'!.l';os- Especiais (Sargentos V. É), nas Sub-Especía,lidrxles de Rádio Telegrafista de Terra, Meteorologista

., e. COl'.tlolad'i>�· de Vôo. Os Interessados deverão 'dir5gir-
,.se li- -esta Unidade, para melhores esclarecimentos '

.

Frorianôpoljs, em. 22 de outubro de Ü'57.
.

Murilo Guimarães Marques
Cap. Av. - Resp. pelo Comando.

S E 'R ,V _I'ç O MILITAR
Informações U'teis

("m a necessária antecedência, visando o conheci
men I:,) de datas a todos os interessados infornJ.li.nros que
a Seleção e In�peção d'e Saüde para os conv<l<,ado�, -d'9. _

cl?,'l·,,,- de 1939, e das aateriores ainda em_deblt.o com Q
S:n ;�'lJ Militar, será realizada no 14.0' B. C., entre 11
de .Novembro. e 10 de dezembro do corrente r.no, para
os )O"'2I1S reSidentes em Floria:u,ópolis, S. José � Bigllaçu.( Nota N. 9 Ida 16.a C. R. M.).

'

'e.

I'"
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·0 EsTADO" O MAIS ANTIGO 'DIA'RIO DE",S. CATARINA �
. , .10 , Florianépolis, Quinta-feira, 7 d�� Novembro de i957

, ,MISS PARANA- ,SENHORITA:" KARIN ·JAPP ,APRESENTAR-H-A," EM .�LE6ANfE SOIRÉ�r ,NO CLUBE ,DOZE, DE' AGOSTOf,�'DIA' t6 '

.

D�'- CORRENTE,," (OLABORANDO N'i·, (AMPAN,H�, EM' 'R'ó' "A CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE", A' CASA DAS �ME,NINAS.·'
\ A.6-Il,À:D E ,e I"M 'E·'N�TO 'CARTE��t%�'��:::�II�,:��,Ein(JR," '"

,

" �'
"

110AGRADECI;\fENTO E MISSA DE ·7° DIA . A V I S o '

, I

g'
-

�fn,
LUIZ GONZAG� VALENTE ,.Li. y i�amo� aos in teressa.Q.os que �sta Ag-e.n('�a rec�- I

'

, .k O- O •
' '/1 rfI

\
,�

,
berá, :J�e ? dia 16 _de ,novem,

bro corrente, pedidos de 11- ,/r7,/8, ' u1t CJ'·ESPÔS3, fill(o�, irmãos' e netos, ainda' con sternados r.enG<'- ue importação de extrato de quebracho orrgmarro II j �
(I '

,

com a morte de seu inesquecível LUIZ GONZAGA VA- e procedente do Paraguay, bem como pedidos de licença " ;,IJ) "

BENDIX'
'

LENTE, vêm- por .este meio convidar a todos seus pa- de' iIYlpcI:tação para gado em pé originário e procedente
-

O,glV(jjJ'
'

I,/J,r,' .,','
,T

rentes e pessoas dE; suas relações para a Missa de 7°'Dia do mesmo país.
_

Ia
-que em sufrágio dlj sua boníssima alma mandarão .rezar, F'Ior ianópol is 5 de novembro de 1957

dia 7, quinta-feira.' às 7 horas, na Catedral Mat ropolita- pelo Banco do Brasil, S. A. - Florianópo)is (S.C.)
na,_l1(' altar de Nossa Senhora. I, ,

Carteira de Comércio Exterior

A todos que comparecerem a êste ato d� fé cristã, I José de Britto Negueíra ,Laérçió Lisboa

, antecipam seus agradee{mentos. .

Gerent", 41 . .lÊ! Serviço /

i I
. ,·l�i,( H f�-I Pà�l!qdem qUiser
Confeccionamos
os melhores.

_t.....,_ ,..,.

,_"_'- _

.. <oÇ ..
_

,f

PROGRAMA DO 1\111:S DE NOVEMBRO /

DIA 9 (S) � CHÁ, com início às 17 1,0i"a8 pro
movido pela ASSOCIAÇ.4.0 CA
TARINENS;E DE ENGENHEI
ROS.-

-
.

. -

DIA !ti (V; - 'SOIREE com início .às 22 horas;
promovida pela ASSOCIAÇÃO CA- -

, TARINENSE 'DE onpNTOLO,:,
GIA:

DIA 16 (8) - SOIRÊE' com a apresentação de
,

MISS PARANÁ 1957, em benefício'
da "CASA DAS MENWAS".

- )

:; _,DIÁ 24, -(D) - TARD-E' DANÇANTE
às 15 horas,

.

«om início

<'
_"

�

J -"', .... -.

NA ARTE

'�

SEU

\

. Q I e r e ce,
.

_,

- a mais-moderna lavadeira automática..do mundo

II
II
II
II
II
II •

. ..;()
Aceita-se qualquer 1'1
tipo de cobrança-

-

II
Tratar' a R. Pedro I'I!das, 8 ás, 12 e das 14
ás 18 horas. ,II
Soares n. 15 Nesta ,;:_ II

II
'

,

I AG E'N'C r A

li"" COBRANÇA

III J. '�ARVALHO
I II

" II
I, 11

II
II

DE

• A um slmples toque cfe seus

dedos BENDIX lava 4 �g de

roupa- por apenas 40 centavos,

• Seu exclusivo processo de

lavar prolonga a vtdo útil dos
tecldos - economiza uma'

�

fortuna em roupa.'

Assista a uma demons.

tra�ao sem compromisso

, • Bendix ,é confôrto e

economia comprovada
_

em

mais de 3�500.000 lares

no mundõ inteiro.

y:

'Adquira a sua Bel':'cUx por:

"

(r$ , 1.586:00
,

�
.._:_ ·0,

z
MENSAL-

H'OSPEDAR

';;t{�� ,;�tto}AS r�1 RMÃO S
.

G L Av',ÂMr�.
� " . ,�

Rua João�Pinl;� ,6 ,� Elorianópolis,'
$ó o Re:v��ded�r Autorizado pode ���ant;r a'j,�rf�ta a'ssisfêr:r�i�"'técniéa d sua Bendi-x

7
P A�R llC J P·A', l-i.(f

'_ .J I '

,;\.�ASTACIO KATCIPIS Vva. FILOMENA

e

IDÁ KATCIPJS-." Tem' o praezr ,�e partid-
o Tem o prazer� de ·partici- , par aos

-

seus pareli.te,�. e

p�r aos seuayá1�Cl�i,e� � �e�-I pessoas de s'úa�,pt')lações
o

�
soas de suas reiacões o. contrato de casamento' de

contrato de c�f<vm�nk de I seu filho Antônio co-.;t
,

a

sua filha Olga (:OID o jOi
I
senhorita Olgá Katcips,

vem Antônio Santos.

.

"

,Olga e AntÔnio
Noivos

t
f M"

" , : ; ic':

I S

,
,,-:

,"I�NTt
-.

A '6 R A' O E-�[ I M E N T-O_
.

·::::rlfEtl�l�tE.
Adoly. Vieira e sra., tios, irmãos e 'prímos de ADIR

,

'd' Precisa-se. de viajante com
. VIEh{A, falecida H 2 do corrente, ainda consterna os,

prática do ramo de produ-
\7e�"1 Je público externar seus agradecimentos a todos

t f A

t'
I

f' d.. ,
.,

, ,
'

. os arrnaceu 100S a 1m e

quantcx os conforl,ára�n �o. duro .transe �o:��!dO, .q�er viàjar' no ,inte:rio� do' Esta-
comVil),l'cendo aos funeraís ou enviando f_lorçs, cartões, do.

-

,

"

" ,.' \

b d f T ,I.
telegt smas aos mnm r-os', a rami la. ,

• " Lugar de futur-Q, e com '

, , . grandes possibilidades. '

C::n"'dam' por êsse meio aos parentes (; pessoas I Os candidatos poderão
.'

de Sll)IS .reláções para a MISSA que em intenção 'ã alma, apresentar-se à' rua .Ierô
da saudosa extintt será r',e!ebrada no dia 9 0.0 forrente;-I nimo Coelho nr. 2 - ,1.°..

,

na Catedral Metrcpolltana, no .altar do Sagrado Cora- andar.
'

cão r1c Jesus, às 7 horas.
'

Inútil apresentar-se sem
-

os requisitos acima.

.Antecipam 'agT[',de�rÍnentos aos que comparecerem a,

êste !1H.l de. piedade cristã..
-

, _

'I
Flor-ianópel is 4 de novembro Ide 1957.

FpoJis.! 31-10�,57' Santos,' 31·10-57

8'10 rar e sme �-a do. $.e r_ Y i ç o

f_
.... _,

Restaurante "A tA CARTE"
-funei-o'nando ,diàriamenter

; �

• J'

,D E
" ..

N O V E M 'B�R 'O
. São convidados os associados para comparecerem à, -Sua preferência pod-e variar
Assembléia g:.éra{ que deverá: se realizar na Uniãq B. R. entre a feijoada� o' viradi-,
Operária, à ruà P�dro ,Soares n,' 15, no p�óximo_ do�ingo" lO I nhQ, o vat�pá, o co�ido" etc.

iii, , .;' ,_.,",
'

,

c

','"
'

•

,

,

'

,

_, �, ' ,.
do corrente, às lã,horas, para tra!al� da dlsso1uçao deste Sm- Com frequênda, êsses prato,�

, "".' dicato� l?or 'Y'ári?s moUyos.' ') saborosos são precedidos o�,

Sr5IF-IrSilr5I ::I iE:J f"'3 3 -, 8' .

J'i3"2 ar=.....JE::---3- á��-k
,. -

, Flol'l�mo.pohs, ., 6, �df1 noyembro çle 1957.. acompanhados de bebida,. pe

-'��>êfi:u!iJi-]))õifi1jBC,'DDs��r�õ ����I;;l:i�!I�f��f
UM,' EJCELENTE FIIM� ,PARA JJMA EXCELENTE CAUSA � !,r ,VER' DJA SETE DE NOVEMBRO NOJ'NÉ S. JOSÉ AS 20 hs ;��t:��:�I:��éi���;?s:iE ::�

,:,c;�?,!rtl�t� .:; f', " A 'M O 'Rr PR, E..L Ur D I O, DrE .JM', O R 'J.E"
,

.

' �.
/

'

,
.

:� ���:���10��'��S�:����-,
�i 7"

\'

...;. .

(IN'EMASCOPE' DA' METR'O
�

���tsof(t:�a'i�à:,g��.t::;:;,ofa�
-

' ,-',
'

•

cilitand'o a' digestão. "Carbo- ,

;.ASSIM f.ONfORRERA�' PARA \ A) fONSJRUCÃO DA NOVA SEDE: SOC1At ' �e�{)"f � (:��Ol�t:a�:r!á���sd:
,

.

" " ,,'> ','

-

i;h
.

c
"

,

'" ,'.,', ,

'

/ dl"ogaria
"o

'

qual é t;'
- o seu,p••to, �

,

predReto?
SINDICATO DOS' TRABALHÁDORES NAS' INp�Ú'§TflIAS·

,

,
GRÁFICAS ", -

,

,k......c," ..
'
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Trib

Obtenha Frangos \

Aos -três mêSe:i

-.

Usando o Maleriaf-Uma canôa em perfeito es

tado de conservação com

um motor JONHSON de
5' HP. Ver e tratar à rua.
Rita Maria, n.o 52.

Avi.c,ola . Adequad8,
• 1;·;CdB;JdH)RA5 elétricas tipo ...1:1-

Li:.1J para 1.050, 2.400. 3,600, 5.400 e

(l',SOO OV03.

8 C:�-'ltJ'C�H)E-IRAS com viragem mecâ,

nica paro 100, 200, �O.o, 400 e,600 ovos.

• B'A tERIAS metálicas "Inícíal" para
H)J; 200, 300, 400, 500, 600, 800 e 1.000
pintos até 1 mes,

• ,nKURIA5 metálicas "cresclmento�
para' 120-aves,,até 3 meses:. '

• CilílADEIRAS semi' metálicas para
50 e 100 pintos: _ .

• "GRANJINHA PAUUs<TAl1 - lnte
ressente novidade para a criação ca
seíra de frangos para consumo.

,

.

• CAMPÂNULAs' a �çarvão;' com regu
la.dor para 500.e 1.000 píntos,

• CAMPÂNULAS a querosene, para,

1,00, 200; 300, 500 e 1.000 pintos.

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

-

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

I,
• CLASSIFIC�pgQ;ES para, ovos. Sepa.
ra 'os' tipos'>l-.espe'�ial, .Á. B. c, e D.

(Cont, doa' 7& pag.) i pate 150m sabôr de vitória.
-,

3a partida WilsO'n Foi sem dúvida 11m treino
Elias perdeu para o t3;'qna- I proveitos., para os nO'bSOS

.

dor da equipe itaj-aiens,e:1 tenistas. Congrat ulamo-nos
por 6/4 e 6/3.' I' as&�m com 'O'S dirigentes .e4a partida - '6armelo tenistas do Clube da CO'h

. Prisêo venceu a �mro!fO' I na pelas magnificas perfor
l�os-cO'\ Neto pOJ; deis -a ez- 'mances que vêm, cobrindo
1'0" co�

.

paechds 'de' 7/5 e-l' nêste nO'y,O' período de ati-·
6/4. vidades do departajnento

DUPLAS técnico de tênis ,dêste .clu-
la partida - JO�1é,SantO's: be.

e' \v.i1-son ÉUas rerder.am Esperamos que nos pró
para Arno Heusi e J�r{fec jximO's·dias 9, e 10'êstes mes

We.ctkerlY DOl' dois- j6g�S a mos tenístas, sem troca
um. 6/ti - 3/6 - 4/6. de classificação, venham

2� partida - Paulo Fer- obter .um triunfo frente
.-reira Lima e Óarffl:elõ lir.is- aquêles mesmos <tenistas
C? .venceram a: ,HéliO' Guer- .quando da realização.', de
onero' e '0' treinador 'húngaro um amistoso 'naquela cida-
por 6/0 e ,�/3. de.

Pêlos reJ'!ultad���
,

obtidos Parabens PO'rtn,ntO' a tO'-

nêstes jegos, podemos ob- dos os defensO'res do aspor
servar que mesmo. com umal.te hnanco

-: do clube da co

-�;(�uj·pe tôda cfiveJIs;1 ri Lh·a-'·lina bem CQ}Q0.a !ôqa li: s-qa
"

Gll1.be; :ob'teve;�1il ;Jll�" _ va'�t� fàmífi;.. '

.. ,,, .. : .-.' '.
' •• __

� �'.; ,.,", ,". '
.

o"

o

o

',oo;�,,\;:_.
o-o

.

.'

"sÃo PAULO"
Criadeirap.ara ·100- pintos

"slo PAULO"
. CÚnpAnula a quer�senl!

Chama azul

, ..iRASILIA,i
.
--

•

'Sáterlá,metálIeá�
: "

. Créselqlllntp .... "

FON�"3451
RUA ,CONSELHEIRO MAFRA,

-c L I C,H É S

NO MESMO., DIA

"IlRASILIA"
Bateria ;Metálica. Mod.êlo
SUPEl(para: 500' pintos'

,

_--

Mitt,tSlÉ'RJO DÀ MARIWHA.

,

COMANDÓ DO 5�OL DISlRlTO
.

NAVAi
DIVrSÃO DE INTENDÊNCIA·
Chama-se a atenção dos interessados que', no "

Diário Oficial do Estado de Santa Catarina do dia
6 do corrente, acha-se 'publicado, o Edital de' CO'n
corrêncía, .a realizar-se na séde deste- CO'mando,"
ás 15,00 horas, no dia 20 .de novembro próximo, pa-
ra O' fornecimento de material constante dos dife
rentes grupos da Nomenclatura Oficial em vigôr na
Marinha e prestação de serviços aos estabelecímen
tos navais sediados. em Florianópolis e aos navios: .'

da Marinha de Guerrá surtos nêste pôftO', durante é',
O' 1.0 quadrimestre de 1958 (1-L58 a '30-4-58) .

Comando do 5..0' Distrito Naval, Florianópolis
em 7 de novembro de' 1957.

"GRAN'INHA PAULlSTA"
Cria 50 frangAs por mil m PlqtllH

,,,paço ,'�C!"!.,p.,,UID' capllal

,
José MO'reira Leite

.Capítão de Corvêta (IM)
Bncarregado da Dívv Intendêncía

VENDE-SE, AUTOMÓVEL
.

''5l0 PAULO'" Vende-se um' s utomovel marca FORD, 2 portas ane:
campAnula a éarvlo pana 1937 85, H.P., 'm?ll.•nina e latrn-ia .reforrnada, 4 ..unorteêe-600 e 1.0� pintos • '

---------. dor-is 2' pneus novos, bateria e Instalação nova, freio
idrá::ll<::O, preço �vi.sta 120.000,00
Tr·aú:r R. Santo? Saraiva N. 316

'�ÃO PAUL()II
éarnpânula ;léirlca com

termostato lUCRO

YlA14tHf "�::PR8PAGA'NDISTA,
V� E·. N.1) f<J:Q, R ,\ .

47

Laboratór-io � orte- Americano necessita "admitir
. Farmacêutico ,ou elemento com experiência . no ramo,I pan ·

.. iajar neste EstadO'..
-

,. O;" interessados dev,eráà dirígír-se por cai-ta, à Cai
'xa P!JsLal 2094:P;>!"to Ãlegre, Rio Grande do' Su'I, forne-I

.

ceu-lo cucrleulo \.'lfne.
,,'
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-�.' .,

1'-:()���)�)�(�""-(i4111.0--;(�;"'(�o._
() --(�(tj...o�)�()--(�().__()'_;()"'()__l�(��)��)'_;(�(i"'-()"'()"'õ:-�; ....()....o...o

I !II DI I� 1108 Carta"'-dos stados Unido
-)-'-��-'_tO)=n�->�-;)-'-"��(��!�:J��'J�!�D!�r�1��1J!�!�;!!�!!��!!.�!� hora 'da tarde; na localída- r!l 23-08-02! de Florianópo- 'o �aIl!inp.�o, com perigo da nor, felizmente sofreu so:

de de Saco Grande, Sub-Dís lís, ..<lue muito embora tenha I P!OP:r:ll�, vld8;- contra um.bu- mente algumas e.:lcorictções
tríto' desta Capital; o sr, envidado todos os esforços erro, nao fOI possivel, vindo e seu estado não inspirá
Bertoldo Schuanch, d� 39 cuidados.

O desaparecimento do, em nome dos constituintes bancada do Partido Social anOs e��i���deé;a casadn com ,Paula,Weiberl Polocki canlará, hoje, pa�: ����U!dA��b�lh��i�ii�=
Sr. Fernando F€\lireira de de 47. . i Democrático, apresentou a exma. ara, ·d. Lúcia Schu-

R 'd· nD·'· d M h-rr
vou ocorpo da vitima;encon

Melo - ocorrido na Capital �m seguida a M�sa, atra- I várias pr�posições de el�� anch, arribes . naturais ,dê· na a 10 larlo a an a t�av�m-se além tios aItmos
da Repu'blica onste

. d P d t I d
.

t
� S tRio dô. Sul.vneste Estado, e 'd,o estabelecimento gran,_ c rnou ves

.

o seu resi en. e -, va o in eresse para an a filh I d '

1 I· pais de cinco 1, os. e a e Às 20 horas de hoje estará sc apresentando ao pú- Ide-numero de populares in.os círcu os po íticos, sociais Ruy Hulse - aSSOCIOu-se Catarina. profissão doméstica. blico catarinense, cantando na Râdio Diário ria Mar.hã, clusive a sra, Lúcia Schu,
e intelectuais de nossa ter- às homenagens prestadas Como testemunho . da Junto à Inspetoria de Veí- a consagrada sopra- anch, esposa do sr. BertoJdo
ra, onde o extinto, - mercê pelo plenário da Casa, sen- bôa repercussão que .obteve culos 'I'ransportes Passagel- no Paula Wejibert em estado desesper adoro

'

da sua' inteligência e do do. suspensos os trabalhos seu trabalho, publicaremos ros, a Reportagem conse- Potocki, natural do Logo em seguida, foi dado
seu trabalho realizador, go- em sinal de respeito ao in- abaixo, na íntegra, os se- guiu saber das causas do Rio Grande do Sul, prosseguimento à autópsia

trágico. acidente que pôs �do feito seus "pelos médicos Iegistas çom�
" zava de estima invejável. Ex fausto acontecimento. guintes telegramas: termo à vida Ide Bertoldo estudos de: 'canto peptes..' .

constituinte de 47, um do' TRABALHANDO POR Schuanch. Segundo nos in- com renomados pro .
elementos que elaboraram F,POLIS. CóPIAS TELEGRAMAS 'formou, � tl()loroso fato fe�sore's da Euro-.
a Constituição do Estado, ocerreu da seguinte maneira pa.
o desaparecido, na Assem- EXMO. SR. PRESIDENTE a vítima, conduzindo um fi-

lho menor e uma caixa, debléía Legislativa do Estado, . DA ASSEMBLÉIA LE- ferramentas, em uma bi-
assinalou sua passagem co- GISLATIVA ciclieta, ao fazer uma curva

mo parlamentar, com bri- PCATETE DF. 4m declívez atrapalhou-se
lhantismo de conduta e a- ACUSO RECEBIMEN- {ievido à areia mole sur-

mor à eausa pública. Se- TO TELEGRAMA QUE gíndo na ocasião o veículo

cretárlo de Estado -- na TRANSMITE REQUERI- dirigido pelo sr, José da

�:E:!=;-�,: ����i:��1'ir�Piflrção, Interior e Justíça e Se- CUJO ASSUmO SERA' �
bU

gurança Pública, sempre no OBJETO DEVIDO EXA-, (Cont.' da 1.a página)
cumprimento do dever, não ME COM APREÇO QUE' cujo r�ndim�nto "superou as

'b t t
' .

A' Ií suas eXJ1ectatIYlIB.. O levan.ta·,o s an ê sua coerencia po 1- ME ME REC E A B RS
mento feito. Relo Proj�to, 117 ê o

tico-partidária. Ultimamen- SAUDS CORDIAIS JUS- mais bem 'organizado qqe dra.

te ocupava o cargo de Pro- C E L I N'O KUBITSCHEK I Alcta já teve ocasião de ver aqui
curador Geral do Estado. PRESID. REPUBLICA. no Sul do Brasil, para ,mostr;�
Ocuparam a tribuna, pa- DE FLORIANÓPOLIS a realidade rural nas areas,.
f trabalho.

ra �zer O necrológío do ex- SINDICATO EMPRE- TEM M�DO' .DE JOHNALIS
tinto, os Srs. Deputados (Dep. MIGUEL DAUX) GADOS NO COMERCIO TAS ... ',!. , ,Não constituí novidade, funcionária da Câmara de

B' t I I I t 6 (ULae� Ramos (autor do r�-I ,�a sua passage� pelo ple FLORIANóPOLIS CON- No final da entr lvinla, conee-
e, qualquer pessoa de m-e- Deputados P.) r�.oÚmn:v�ã:rb�itanic�

querimento}, Paulo Preis nano da Assembléia Legis- l3JoATULA-SE V EXCIA dida no Lux Hot'JI, a dra. Aleia mana cultura sabe, que des- O teor da nota é. o se- a turbo helice caiu hoje�n
_ _.--'.

•

Mae Dowel]," após agradecer c

(PSD), João C o lo d e I lativa do Estado, o sr, Mi- PROPOSIÇOES APRE- interêsse do jorualista, pei:gun, de as mais príscas eras, guinte, conforme publica num campo a apenas cem me

(PTB) e Estivalet' Pires - � guel Daux, integrando a SENTADAS DEPUTADO .tou se era eriterio dos nossos O homem, no afã de conse- o Correio do Povo: tros d,e uma escola 'na qual
MIGUEL DAUX CONS- jornais �aFante� p�ra ler o q�e 'guir novos meios para de- "No passado, o ho�em se encontrava meio milhar

OMAIS ANTI<:i0 DlARIO DE S. CATARINA
TR'U'ÇA-O E'DIFICIO () entre�H;�j_?, de"laro�, . p�lS. belar as suas necessidades t' I b de alunos. Segundo as pri-

,
'

tem mUito meao que o Jornahs par Ia E e mesmo em us-
me iras infQrmaçõe$, sete tri-

APARTA;MENTO CO- ta diga a1gumai inve.rdades IJU, tem emp:r;egado o animal ca das suas d�scobe.rtas pulantes inorrera�lI,
MERCIARIOS NOS S A detul'pe as. suas declara·;ôes: 'como

.

cobáia.
, Hoje, mais covard'e, atira Washington, 6 (U. P,) _

TERRA JORGE DE Mas, estava agH�de�ida, s�nce.· Em lendo os jornais de ao desconhecido animais ,Os meios democratas estão
PAULA - PRESIDENTE ramente, P').' ter !ldo entrevista·

todos.os quadrantes d� ter- indefesos. Por eles e contra exultantes.com�. vitoria dos
.

da e' es·pel'aYa, e.atava certa de, seus candIdatos l'ara pI'Prl.ATETE RIO' ra, ,somos.,sa'bedores de que_ a infração de uma etica .

.. " _. e-
, v',n. -

(�ue as suas .iechrações S'crillm
.•

'

.

feIto Ide Nova Iorque, Go-
ACUSO RECEBIMEN-

I
transmitidas !lclmel!!.e aos nos não só os Russos, mas tam- mstrUlda, protesta. no Bra- ;;:ernador de Dois E'stados e

TO SEU TELEGRAMA DE sos leitores.
. bém OS outros pOVOS qu', si! a Sociedade .prote..

twa

I
aimIa diferentes "utros car-

9 . CORRENTE 'v QUE 1- A dra. Al�ta Mac D()\�cll .vC!O se dizem pacíficos, sacrifi- dos Animais".'
_

gos locais. Essas; vitorias,g
para o Bra�ll n\) alio de, �il52, t das .

t dTRANSMITE REQUERI- tendo trabaH'la.do na A.SCAR. e cam oS' animais na procu- O que acontece é 'que o',� CO�ql!-lS a'_Rs. p�r

,• G I·
MENTO DEPUTADO MI-I ,\tualmente, ':.;xeI.�e o ca'rgo ,d.e ra de antídotos e, :)utros não queremos nós do Oci- ,grande m::tlOl'lU, sao mter-

Inema ra IS
.

(
,. .

'
.. pret81das como derrotas

I GUEL DAUX A RESPEI- Chefe do 'Serviço de �toROn!la recursos quaisquer, rece- dente, admitIr a superlorlda abertas para o lH'esidf:nte

NO CLUBE '15 DE' OUTU'BRO ·SOB OS
TO. LIBERAÇAO VERBA

I

�����:1l3 i���st:d�:Ull,U��;.): b.mdc do Estado toda a de :russa no' demínio da Eisenhower.
'

.

"

"

"

D E.S T I NA D A CAIS mantém coniO decorrência de um cooperaçãc:, pois se, colo- ciência, quando os fatos
ACOSTAVEL, P O R TO Acôrdo 'feito com o GO"êrno ]_<'-e. cando em holocausto os são evidentes e não deixam Glasgow, 6 (U. P.) _ A

AUSPíC'IOS DA IGREJA, ADVENTISTA FLORIANóPOLIS vg CU- deral, e que :te'lerá (!xting�ir.�; animais,tem-se mais pro- qualquer margem de dúyi e{eI:�le ��t�Él����i�a�l�sffi::
JO ASSUNTO SERA' OB-

J no ano de lH60! quando cntao}" bãbilidad'e de v�nc'��' a da.
-

cou-se: para a, fa�.e, decI'sl'va"
,

"
. teremos aprendido a tl)l\lar leite, ' "

De ârp.bito internacional, informár a todos de C0mo JETO DEVIDO EXAME a comer oves, carne, etc. "struggle for lHe"" justa é Ainda há pouco o sr. da' cópa.do lllUndl.l, áo der-
fundou-se, há muito, sob a' se vive no inteJ.'ior; C) sr COM' TODO, APREÇO sua colaboração, pois' está Fhster Dulles, dos Estados rotar o quadil'o da Suiça
jurisdição direta· da ,Igreja Leo -Ha11iwel, Diretor do QUE ME MERECE IN- DR FERNA'N'0'0' Plomovendo, 'ou, pelo me', Unidos, embora a con!rR por tres a dois. O primeiro
Adve�tista, Ó Serviço de

I

Serviço, dará amplos in.;.·or- TERFER�NCIA DESSA.
'

'nos procurando dar conta gosto, declarou que os· Es- ��rr:od:n�:r�u�,,:. com em-

Lanclias Medico:"MisslOná- I
mes com jornais cinemato- ILUSTRE ASSEMBLÉIA

I M'">CE;'LL'O ,de sÍ!a Sillalidadé: o b�m- tados Unidos estão atrás

rias, organização que vem
I
gÍ'aficos colhIdos qttaSl� to': pt SAUDAÇÕES COR- estar soçif-l, .

dos russos no que se l'efe-
de modo efrciente e exem-

I dos na Amazonia e outras
.

D I A I S pt' JUSCELINO Na' C�p\ial Federal, on- Estas conside�ações, vem re á conquista .do espaço
pIar contribuindo para mi-

I

partes do Brasil, no Clube KQBITSCHEK vg PRESI- de se achava' gravemente a propósito de uma nota' sidéreo.
norar os sofrimentos da '15 de Outubro, gentihi·en- DENTE REPUBLICA. ;,

enfermo, veio falecer on- fmviada à Organização das) Não atinamos com tão.
população do nossq_ "hin-l te c(�dido por sua Dirdo-

tem nosso coestaduano, dr. N::tções Unidas, pela Sode- descabida nota endereçada
terlandH,' em promov�nd() I

ria.' O projetor, foi COllse-

f
'-

,

A b Fernando�Ferreira de Me- dade de Proteção aos Ani-, ao Secretário Geral das
excursões pelas várias

_ zO-'1 guido no Instituto Brasil -O S e r- e u 10 Procu�ador 'Geral do m ... is, pela sua Presid<::nte. Nações Unidas. . .

nas atacaàas por epidemias, 1_- Esta?ô.s Unidos, donde ...... Es'tado. ,l.' sra. Lia Cavalcante, e alta,-
I d

.

b d Vítima dê insidiosa mo-
Ou, pe o menos ameaça as, se conClUl a oa VOlT';a 'e A notl'c'l'a do seu· faleci-

I d lestia que o manteve por
levan�o .

"in loco"

assisten-I d_e to os (m coo�rar com
lõn-gos meses em, quarto mento co�stemou prof�n-

cia medIca. , tao grande movlm�nto.
d H I d C 'd d damente �".nossa Ca�'tal,HoJ'e, dando sequência à POI;'tanto, bm.·e, ..às 20,00 o ospita e ar! a e,

I
. f le r na madru 'POl'S do extinto, ainda em

serie de .!onferencias que, horàs, 11.<O .clube 15 de Ou- velO a a ce -

I d d OAntem o sr Jose' moço' múito podia esperar
vem prom'ovend"', a fim de I tuboro

,

ga.a e. .

..,

Ab I t b t t sua terr,a. Promotor publi-
.............................................1, reu" e emen o as an e

,
. _ • ,relacionado rios meios so- co, deputado estadual, Se-

I
..

f d 'd .cret-árió d'Estado e; fmal-

O CONSÓRCIO DE DESENV6LVI,MENTOI·�?:!:;��::1���i;�Je��1� �:ni:ia:��o:urd:o�ern�d�
ECON'O;"MICO '··,·S. A. :1 ção. no Figueirense e 'pres- Melo exerceu esses 'cargos

tado relevantes serviços a com zelo· e honestidade. A
• F.C.F. como um ,dos seus sua' trajetórià política foi

I mais dedicados axiliares. breve, ipspirando-o a vol

I Era o extinto irmão dos. tar ao judiciário, desencap-'

I srs. Carlos e' Mário- Abreu tado com a vjda- partidári!l,
• também desatcados espor-'da qual acabou. sendo ví-

•1 titas. tima da incompreensões e-

PR. APERBAL RAMOS da SILVA - Direto,r-Vice. Seu enterro efetuo,l-S� de inj�ti,ças.
'

Presidente· ..
• ,

'F d M Iôni,ém, saindo o féretro do O dr. ernan o e o en-

: H'
.'

I d C 'd' d viuvara, ha pouco 'mais de
SR" GENESIO MIRANDA LINS 1- Diretor-Vice-. '<óslnta e an a e ru-

Presidente .1 mo ao. Cemitério de Itaco� um ano.e deixa um casal

I
robi, com. enorme -acom- de filhos-ménores.

-

SR. FLA'VIQ CASTELO BRANCO - Di�'etOl-Su:' •• panhamento.
-

A' f�mília enlutada as
.

perinten·dente -

,

dI' A' família enlutada nos- expressões o nosso pe-

DR. I,EAN ('T_,AlJDE - Diretor Técnico I sos sentidos pê�ames. zar.

I --------------�

,tem a gra.", satisffl.ção Ide comunicar aos círculos I A' MA'RCHA DO' ALI'STAMENTO'econômicos e financ�ros, aos, homens de negócio" em .
-

gual e à lt>.bo,iosa pQPulação de Florianópolis que, I Dt�ntro em alguns dias o,Tribunal Regiona!, Elei
a'ssociado à ElVJPRÊSA GERAL DE ENGENHARIA :. toraI 'fornecerá à imprensa o numero exa,to do delto,ratl()

� CONSTRUÇõES LTDA, "ENGEL". 'venceu a con- I cata:-inense até o dia 31 de outu.bro último.
corrência púbnca� aberta pela Prefeitma local, para '. - !\té o último' dia de setembro Q total Se devava a

a incorpora_ção do SUPER MERCADO MU�ICIPAL, I 93.726. Dos telegramas redebido� pelo sr..Oes. Alves

empreendimento que, sem dúvida, ,será um marco' de • Pedrosa, ilustre Presidente do Tr�bunal. Eleitoral e on-

pl�ogresso do df.llenvolvimento econômico, social e fi- I tem gentillllente adeanta.dos ao Jornahsta q�le o pro
nanceiro desta próspera cidade. •. curou. tem-se que a marcha do al��a�ento vai em cres

I cendo já satisfatório. Vários muruclplos;�O I�ecurso do

• mês de outubro duplica,ram o numero de ele!t�es; í}.ue
I tinham inscritos. J<'::ntre eles estão Ibirama, ::-ao FraJ\-;

cisco dO'Sul, Videira, Lages. Sombrio. Presidênte Getú

: lio. Araquari apresenta a maior percentâgem � pasSou
• de 22 a 756•.São Miguel d'Oste saiu do Ze)l"O para 113.

J Mas Descanso ainda continua "descansado". Cálcr.los

I nor,mals podem estimar que o mês de outubro t'ncerrou

se com um total :;Iuperwr a 130.000.
: No Tribunal continuam imediataS' as providências

Rua Conselheiro Mafra' 72-1.0 A.rrdú �. FN1e: 2831 par.. que n!\,da PN,tel.e ou, pa�alise 0:. alistamento em to-

'it••••••••••••••••••••••• @&�®��0ali�U!l@�3GOeej· das ll!" zonas do Estado. "

A rua Bernardino Vaz
é uma das vias públicas
tran,sversais do sub-dlstri-

Segundo nos informaram, o to do Estreito, com a par-
novo estabelecimento comercial, ticularidade de não possuir
que antes mes-mo de sua inaugu.
ração já ostenta um atraent«;l'lu, ·saida. Percorrendo-a a re-

minose em sua fachada, está fa- portagem se fazia camo
dada

..
a revolucionar o cQmércio panhar do encarregado d

desse ramo, � embora já muito Obras da Prefeitura, sr.explorado na Capital.
a� instalações de "CAPRI" _são João Cunha, quando :;e de
elegantes e dotadas dos mais mo teve para observar' a estag
dernos portes de uma casa de nação de água. A soluçãoestiÍo, para grande freguesia. A

MAIS UM ABRIGO PARA momentanea será os mora-

ÓNIBUS NA MAURO RAMOS �ores canalizarem a ::'gua
A Prefeitura está montando er.:" S\:!U próprio terreno ao

um 'AbrigQ 'moderno no ponto de invés de fazerem o seu: es
parada de ônibus da linha "Mau,
ro' Ramos" próximo ao Mercadi- coameilto' para a rua.·

nho ali estacionado. I A municipalidade· - disse- N.ova IOl:qlle,' 6 (U. P. _
Fomos informado da montagem nos o sr. João Cunhá _ Juan Fangio, (1 càmpeão

de mai,s 'um Abrigo, que, será co· fa':'á a lin,peza indispen.sa- mundial de autop.',obilÜnTIo,
locado junto I).Q jardim Etelvina I declarou a United Press ser
Luz, na mesma Avenida. ve, retirandó os detritos muito possivel q'.le estt) se-'

�as imediações será inagura. ali jogados. Os r�sidentes ja seu ultimo ano como vo
do breve, mais um' ,Relogio Lu· da Bernardino VaIz deve lante. pois já está c'om qua
minoso. I b f' d renta c seis anos de. idade.
LIMõES DE ENXERTO' ,A' OITO

co a orar, a 1m· e que o
.

bl - ;Caso (Se retire ,das 'pIsta'" ..

CRUZEIROS CADA
. pro ema llao se agrave ,.,

1 ..este ano, aCenhlOtl "S'UH ul-
Por -mais allsurdo qrie p�reça� inõ üsiv;er com "riscos: Uma corr'id-a. será à dok de

estavam sendo vendidos, ontem, a saúde Pllblica. idezembro" em São Paulo..

Paula Weibert
'p�toc� (canta em

cinco Iínguas i-«

Português, A 1 e
�o, Italiano, In
glês e Francês ....:..

e já atuou em di
versas Capitais bra
slleiraa; cantando
nas principais Emis
sôras, brindando os

seus ouvintes com

uma voz suave e

cheia de 'sentimen
to.

A CONSAGRADA 'SOPRANO QUE SE APRESEN
TARA' HOJE AO MICROFONE DA "DIA'RIO DA

MANHA"

TE,MOS, QUE A'�MITIR

....._ '
....__ ..�'......._.t..,<'�_. _" -

""-'-, ,_é__ ,

Florianópolis, Quinta-feira, 7 de Nov:embro de 1957

o SUPER-MERCADO será instalaç]o ?t Avrnida
Hercífio Luz, esquina da Avenida Mauro R;:,mos" ;ftO
tado de características capaz,es de satisfazer as J1f1tu
r<l:';\ exigências do presente.

F!(.l'Ía1·',ópo!,is, 7 de llover.1br..o de 195�

/

Notícias Locais

Por intermédio ue sua diretoria:

s. .. LA' sIt FORAM MAIS DE na feira livre (!!) da rua Major
80 LITROS DE LEITE.

.

Costa, e adjaéências da Avenida
Trazendo para a cidade, cerca Mábro' RamQs, limões de enxerto

de 80 litros de leite, uma carreta a oito' cruzeiros cada um !
foi atropela�a por�m caminhão Uma seuhora que se esnantou

ontem, às primeiras' horas dllj'dO prf_lço I! da exploração, não se

manhã, vinda dQ Saco' dos Li· conteve e fez ali mesmo, seu

mãos. '

, protesto de dona de casa.
'

Da esbarrada e 'manobras de. I O vendedQr ambul8,_Rte olhou-a
sajeitadas que sempre se ,dão e deu a resposta' ,9ue só um ex

nesses momentos, resultou que 'plorador poderia dar: . É melhor
a carreta virou e lá se foram os comprar um limão por oito cru.

latõe'S con; todo o leite., 'zei'i'(ís do que pegá1' a ·Asitítica.
NOVA CASA DE CALÇADOS. A confissão tácita do explora.
SERÁ INAUGURADA dQr, d� aproveitador de todos os

Está para' ser definitivamente momentos.
inaugurada' ainda êste mês, a

nQva e --elegante Casa de Calça.
dos "CAPRI", situada" na rua

Pedro Miguelinho, fazendo freno
te com' Q Cine São José.

,/

'SR.' OSWALDO MACHADO - DLretor-P;:esideilte

CONSóRClO DE .DESENVOLVIMENTO
c ECONêl\:JICO S� .A.

, Porto Alegre;· t; (U. P)
- 'Milhares. de pessoas (O�
centmi'ám-se ontem a noi
te no aterro ,d:::, Avenida
Beira Mar. na capital gaú
cha. para observar um 'ob
jeto luminoso .que se des.
locava 9, grande velocidade
no céú: E' que as estações '

de radio estavam afirmando
ItratU!n4se do illOVO isatelHe
russo. O objeto, cuja liuz
passou de um avermelhado
forte para o branco azul
esteve visivel durante cer�
ca de vinte mín.utos ; mas
não se soube o que realmen
te era.

/

Madrid, 6 (U. P.) _ A
Espanha derrotou a' Tu:r
qui'a por tres a zero. nlim
encontro de futehol no es
tadio Santiago Bernadeu.
Ao terminar o primeiro tem
po, a Espanha g.'1.r.hava de-
dois a zero.

-

,

Washington, f1 (U; P.)·_
A Casa Branca desmentiu
hoje que a saude da espo
sa do p,residente Eisenhowet
seja fatOl" dterminaDtte �et
que decisão dei não r:eali-
zar, este. ano uma visiJta
oficial á Grã Erel anha. "O
presidente queda ir a Lon
dres", disse o porta voz
'�mag itudo parece ind<ic�
que não o fará tussa via
gem".

'Damasco. 6 (U. P.) - A
Siria adve,rtiu hoJe qhe fa
'rá fogo, contra a viõe's ou

força de terra 'que vioh�rem
seu território. ,Ontem, a Si
ria Id'enunciou que uma <for
mação voa!ra r:ôbre o 'Pr-is a
grande altura, dc;s!ocando
s� desde a Turquia. Nas úl
tunas semanas. tem bido
formulada.s varias acusa'

ções semelhantes.

Moscou, 6 ·(U. P.) _ O
lideI' comunista Chines, Máo
Tse Tung, falou na sessão
de hoje do sovjefi suplremo
dá ,União Soviética, expres-,
sando o ponto de vista de
que a revolução \!omunista,
em seu pais, "tem suas ca
racterísticas nacionais e é
importante leva-làs em con:'
ta". Afirmou, porem que
Pequim tem ap,roveitado "ao
maximo" a expeJiencia da
União Soviéticà. "Embtirà o

povo ChineS enfrente a.inda,
muitas dificuldades".·

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


