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I ,Nô1icia$'��,de Cineml
Doi.s .ler,dá:r�os bandoleiros I ,:ttobert \Vagnei' c Jeffrey �d.os corri.o �s astror. d�'�iutu
revividos, por _R(lbert Wag- t

Hunter forafn rá /'
peuco '1'.0, aquêles cujo estrelato

ENLACE MATRll\fONIAL ner e Jeffrey Hunter. mais de três ano-, aponta": 'parecia ser 'd.os mais pro-

,SILVA -:- MARINHO

)�(;aliz.ou-se ontem, no civil e religioso, o enlace '�rfê:!ª'�êr3[4=lr#1f#lr=J@êr#Jêt#T' mi�s.ores e, ag�ra, esta pro-

matr+monial do sr. Aldo Belarmino da Silva, Acadêmi- ,)# . :edutl.os aos nossos distint.os �eitores' o .obsé-lIl' /ecla, se c.o�flrm3. plena-
I

mo, com ? gentil e prendada senhorita Zuleide Marinho. ! ... � qUIlJ de preencherem o eoupon :ctbaI!C0 e remetê-lo à � mente através de "QUEM, 1

Sã.o pais do noívo : sr. Lupércio Belarmino da 'Silva � iW nossa Redação, a fim de I}o�pletat!n.os', quanto an-
J' FOI JESSE .TAMES?" (Tlie "

e sra, Malvina Silva '

� m1 tes, o nosso cadastro social, Trué Story of Jesue James), ,

São pais. da n�iva: sr. F'rancisco ' Mar-inho e sra.-I ��: �'. --
".'

; t, "

. \ ,
.onde- :up])J}'s, sÓ!)' a : dh�e;ç:ã(),

I

�!l'2.aY DemaSIa. M.armho
.

' tIU.,� om.e- '
.. '

:'. : :
. '.-. �'.. , :.. ",' •.• l I

r
. I" "vig_2rusa d� Nícolas RaY;'

. �� a,t,.o.. religioso, que. ,teve lugar n,a. Capela do .Di- a-m
"

" � �,' '.,'"

'lO' •

t S t 1'iIIl Rua .

'

dão-nos as maiere.s "per-
"m.o .P.. Sp�ll o �u.o se:vll am corno padrinhos do noive-s

'" .

I, :': ..,,,; ',' �"
.. " .

'J" :.:" •• " ••••••••• "
••

;
••

dr. Moncír Pereira e senhor-ita- Elizabeth Melo : sr. Ge'r-,
",foi'�aÍlces" de suas carrei-'

-cino Belarmi;lo da Silva e sra. Lucia Silva 'sr, 'A. Belar-�' : .M â'e .:"
. :: . , .: .. .-....... .;. � . ; .... .' . . . . . . .

.
. . . ras, com á perticípação' de-

mino da Silva e srta. Aldira Belarmino da-Silva. \
I

' ,

HOPe Lange A!�nes Mo- I

'I'cstemunhas , da ,,':noiv:l: Sr. F'ranc iaco MaJ:inh.o e
Pai ','" ::: .. orehead, Alan H�le,' Alan

ara, Iracy Demarta. Marinho : dr. Waldel'lar Demaria e �

sra, Algemira Gil Demaria : sr. Gerson Demar ia e sra,
Data, do nascimerrto t.

•••••••• � •• ,..... • I Baxt.er, John Carrad, i'u,e e

Edilia' Araujo Derna ria.
. outros astros da 20th. Cen- I,

T'estemunhas "(:u noivo n o civil: 'I'eúente Coronel Estad.o civil '
..

�
"; , .. .. tUl'Y F.ox, q,tie apresentará

�

Valm.or Aguiar B.orges e sra. Olg� ,Schmidt Borges;
/, esta obra ::l1an�ante e de

I

ae�',rlê�'lico Mi>.úriti 'B.orges e sra. Luderr..eidc B.orges, Emprê:o I)U cargú .. ;: 1" ,..... ,realism.o int\lhs.o, n.o cine I

ar:,deldc.o Ney Hubner é sra. ,Oilldimira Am.ol'hr
' �

"

C. d p' .1<-)'
':'Ritz; a partir de doming.o.

Pr-r parte da noiva: sr. Odilon Demt'.i·ia e fli·a. Val- I alg.o .o aI. {mae , '. . . . . . . .'
, '. '

ta Drmaria; sr. J.oi:;é Oliveira e SI:a. AlTa ,Oliveira;' sr. @êê@@êêêt§lêêª�i
Uma rapsodl3 de bo.m hu-

Felisberto Demaria e_'sl<a. Maria' Coutinho D;.)maria. -----'----------"
-

mor ao som di) "Rock'n

A.o nóvel p,ar, as fellcita.�ões d� O ESTADO 'exten-
Roll� 'em: "Sabef, o. que

sivas 'lOS seus díg:lOS genit.ores.
ANIiY.EHSÁRlOS

I
Duarte ;, �

,

FAZEM ANOS H'JJE: DR. ILlVl'AR CORREA

'_ j.ovem Ceris Calil Clle-' .. A,.ssinala. a dab de pOje,

, A primeira "reallzaçâo' do govêrno Jorge La
cerda, citada! pela imprensa sítuacíçnísta: n�anuten.
ção das liberdades públicas e respeito às garantias
individuais!' I

Isso é reafízaçâo -ou obrigação?
.

. RESTRIÇÕES
Um "condicionado" é, antes de tudo, um aten

tado à liberdade. A_ violência do dinheiro públlc
fere mais do que um; punhal, porque é instrument
pérfuro-cortante para matar a alma e deixar' viv
.o corpo.

O funcionamento da ,Assembléia é gar9nti
constitucional. Se o seu presidente, a mando db go
verilador, anula e desmol'aliza êsse Poder ... onde
carta de democratas?

-." PUBLIéANO
,Graças vos rendo, ó Senhor, por não ser 'c.om

êsses outros miseráveis governadores que não pa

"
'.'

'_ QUf:ro" gam as c.otas municipais. E' verdade que eu pag

.... AI....".")�.,.,,.J......."..
,
'.

'. �_,.,. c.-hI4"
Vivend.o a história de'

com as verbas do orçalpênto que tenl::lO por. dev

CIIIlIT.... nu� ...o� ... .�. � ,
, I I' ex.::cutar e que, se não pagasse, poderia até resp.on

�;;;�;;��������-�'�-iiiii.-�'��!iii�iiiiii���,,'
uma garota sllper.çul'vilínea' der por crime de responsabilidade ...

-�""JS-R!_JlS!!
, ..

;..
. .4 ' �' obrig.ada a se t'Jl'nar "ve- ' DíVIDAS

;:'.
"

'.: I t' I "
de'tt�" da Brofl:dw:tY' p.or 01'- i ' A amort�ação de todos os empréstimos catari-

li � ep�esea,<rlR 'IS J! �::'�::'::: �:'::!7da�:
.

·=�::E:';:�1?:'@::'��é�::o"'e��!,
,

'

,
.

·de dlr. um "desc.oniÍdel''' de- '! '

CERTEZA
'talenio.s, Ja-yne

-

'Man'sfield� jl Se' o govêrno atual ,fÔsse o sucesso que pen

Indústria de S. Paulo, de- malhas de' algodão,! 'llom( EweU e' 'l'� d m.u n d ser; o' chefe da U.D.N. andaria: pedindo acôrdos C.o

para senhoras e crianças; conr artigos popul�es, I 10'bt:ieu', um d.os re8,lizad.o-
I, os partidos de oposiçãÜ'?

--

procura represent�tés com referências e bôa I

�: freguesia para Flor.ianópolis e Estaoo de. San-; "1!es mais- s'eneív.ei� de: H.ol-"
.

r�_"ta CatarIna., para .,vendas no comércio atac;i- ,IYw.ood� homc'!n �(! rara iu- I .

•

,
l/L '

dista e varejista. 'Cr-rtas bem detalhadas para l ;t:eligênci�, áiret.or ,teatral I,.. �
./�

__ � R. Jos�_Raulino! 85_�_ em S. Pa��o - C::apital ô'é grande ;:,uc�ss.o e fino. , �','
����������������������- humorista tplúl.o várias I'

--
.

'

,.obras publicadas c p.or êle

.Ad � mesm.o ilus�nldas c.om fin.o i

�ri ,senÚd� cômico. Estã.o' pre- Jru:ITORA "O ESTADa" LTDA
" ,sentes no filme "SABES �, .

'
.

•

.
. ,,': 1:(i)1 QlUE-;QNER:O" uma pléi� ()' ..s6)'

.' 'I" d·e. doe gr}lnd�s nomes' do'
,

>" '_ ',', a���Mera . ')n,\!'ü;d'� musia-M ''J(;)r.te''r.me-;; :
r

I.. '1I'l.........,.....,._ft...�.....,_

"SAUDAI5Ê DAJ QUE�NéI,A:.' ',- Fumdada rican.o, talfi'como JUl'ie L.on-'
.' ,

,

RiUa, Consell\eiJto., l\laúl\. -160

e já com qire-toria eleita, Florianópolis- .saú:ifu' com ':.don, Ra;y k!T\ih�nY, Fats j' 'l'elef-OBe 3022 ,_:_ càx. Postal 139

entusiasm.o a novél tSSGCiaçãO que tomou o nome .D.omino, The Platters, Little ! Enllereço Telegráfico ESTADO

de Centro §� Tradiç es ,Gaúchas 'ISauáade d8. D I R' E, T O R�
Q

A .' ,. ,
'

,

Richard e' ,Su'a Banda, Ge-
,

uerenc1a . J�,
.'

l'
"

,.

_� ilhé�,�prai!,!ir?' de quatro costados,'que- sa� ue Vincénté. ThO; Triniers,
Ruben-s de Arrudà- Ramos

de peIxe e de. mares tempo, tanto, quanto o gau-, ,The Chuckles, J.ohnny
G E R E N T E

'h b dAI '-1' �.. od
.

Domingos Fernandes de Aquino
c o sa e e quereac a, açosl' CH mar.raü e r 'elOS, Olenu, Míno Temp.o, Eddie Inão' deixou:oe.íH'retan , de olhar meio desconfiado

R E D A T O R E S-

, ,
Cochran, AbbeY Linc.oln,.' Osvald M I FI' A

.'

B OI'

,para ,aquela:igle�ç?d' q:iféTente, sem· nada. haver '

I
o e o - av'lO morlm - raz SIlva

com presi�nte -..� :viç , secretários e pdncipabnen-
EMie: FoU'taine' e---êtc., nes-, André Nilo Tadasco - P'ed:ro' -paulo Machado. - Zu

te. :. teSo:'-aifélros.' , .

. ta apl:eseJltv,çã.o da 20th.' Machado, - 'Ç9rrtsp.ondente no :Rio: ]?'ompiHo' Santos

,

.

I?a:tt�� i:I�' 1l0lU'a:, patpão, capataz, spta;-capataz, (iJenl('\l,rT F0:lr q,ne' verem.os I '. C O � A B O R Ai &0. R E S

agr-egados' �s', pilcha , invernada social, dita cam- 6a f.eira. 11"0 Cine Sã.o J.o.sé.; �ro��.,_Barl��deslloS FIlho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabra

. peira "e cOllsellto de v?queanos. ' .

.

A "I
- U1'� A CI Abreu - Prof�. Cm-los da- 'Co'Sta Pereir

'RIÍla-<f*�nda, le�brândÔ
em FUorianópoli&; Si-

A cntica francesa e Se ,.- Prof. Othon d'Eça - Ma-jor Ildef-onso J·uvenai·

,

, .I?Õe� J.,.óp�s�e.t.o, ,co �e� "'autêhticG- er vivo regio-
To.dos os Ho.en9 do Mun- Prof. Manoelito de Ornellls - Dr� Milton Leite da C.ost

nali!?mo";-:qu�do. no fala- dos -"pagos" e "querên- { do. ..

" '- Ik RuOOn' Costa.- Prof. A. Seixas Net.o'- Walte

,
Por iniciatLva do Diretório Regionàl do PT,B, �

,cias"; ,:. :',,s.
" \. .

: _, "FRANCE-SOm A jLange,- Dr. Acyr Pinto da Luz - Aci Cabr@,1 Teive

foram encaminhadas as sugestões-, aos o�ganísmos >',
.�

_
'. ":A' frént�,:��tá '0 yrofes,sor Manoelito de Orn.el- história é enO'enhcsa inte- ,Naldy ,Silveira ..!_ Doralécio' Soares - Dr. Fontour

muniCipais no sentido. de' ser apr�sentãdo projeto )�sL ��cB:�atát7'�d�" '1 turma,: cu�o temperamento de. h .. : .,'
la

.: Rq.,_; Nicolau ApostoLo - Pasch.oal Ap.ostola

de lei, em ,cada Municíp�o, ise,ntando dos tributos .rnestre,e[l�:íl!osofla q>le.va�tamDém,-.a "capatazar" les;;an e ..... pellcu. foI<.. PUBLI€IDADE

muniCipa�s os bens e os atos da Companhia Nacio'" ,-)\1': t. e Íl}t;'",Bra:s: ��. G. dO"Sul)i 1:l\{l),-'discípuladot ;:a'l'.oresa:mente aplaudIda .. '. '�Maria Celina Silva - Al'dõ Fe..:n-andes

naI ,de- Seguro Agrícola.
_

'g�úch,� e)�.�g�r:à, t�bém�,,�utr� :.;_� 'o- barriga-ver?e·I, A inte'l'pI!êtação� Que forma
i

Dias - Walter Linhares

,e ',. ,N.aa �&1a: rem qap,�z�.!'Ii\�?, �orque outr.o. e'

t.lm
s6 b-l'.oC0� nwrece' os, P.A G I N A ç _.\ O

em �erdade,'o Cap,ata,Z:.,:;:,.o _�lu_§t;:e- ,1_!f':a:jor RUlY ;mais., v>i�GS eI�gJ.GI:i. OJegario· Ot'tiga,__ AmUton Schmidt /e Algemiro

Port�ho;:d�de, que ,Ç)r;n,ellas e o' pa,tJ;ao",. bem eru- Ui'
. '

."

.

..
I C L I C H Il' R I A

tendIdo,' -�?�-:hete, ono� 'e ,senha!' d:a",lfazenda".:-, ,
B FlUMANI-Tf. - SE Valmor Pereira

0,. -pra;i,�lr<} tQr-celI ,o nariz� e. pôs o.Jh.ús de' meio> I rODQs· 08 H(}l\ofENS DO R E P- R E S Pr N T A N 'T E

espanto; ����!ro.:Pl�ç�\I co� aquele,., ca�go �os �i MUN:fffi\.. '," é, a me'1h.or R:epresel1tações A. S. L�a Uda.
'

srs. Jorg�:,Gpnçã1v.es.Fagund�s e Orlando. Vanm, 09Illa·de: &ltris·ti:a,n Jaque'... RfO:- R"ua Senador Dantas 4(1- 5'0 Andar ....

"Agregad(f)�'1ilos �'Pf1t)lías" ,.\_ -

.

. '.'
.

'

.

' .

"Q ,,:'*"'õ d', j' � .. ';" "10"" Fez uma; p'elícula ,d-edicada I· Ter. 225924. ,
...

,

ue ,eua o, BSO! S",l'a aquI ,- pePgun-tou a
I S P' I R V't" 7

.

si ,m�rríó<t.;"""
.

>, i ',. '-.
"

.'

.

,

à 'gJC)llia ,de t.od""':!l os ho-
. all o . ,na I or�a 65 - conJ. '32 - 3.0 ando

,

Eu também embatú u
'. nfe M"

, �emf de boa vOlJrad'e; que
í Tel. 336'3'78

n08SO Jú, ':q:v_e 'é' sabido !e�;asç�oi�:�iá ;:'�a� �goo.�, 1e«1ã.o'. é, .S�víç� T.eleg;ráfic? �aUNITE))'eRESS.(U-P)'
com_ intimas ·lfgqçõeslcom,a.gaucnada·. fronteiriça, "C()MB�T" _ Vai mais W�torlêtas ,e. CurlO�ndades da AGENCIA PERlO,;

. foi d,i�rid� .--:-' "Isto a� pii-cha �em vários. senitd:os,
DI8.Tl(i;A I;ATINO AMERICANA (AP!-'A)

mas" o ma!�_,<:er;to, qtkr me parecer que seja agre-
além dO'. es}}etá-cul-o; está AG,ENTES E .C?�RESPONDENTEF.,

gados.�para"ólhá'í' 'car eios. de animal" Nã fi
.' muito acima d.o que c.omu-

Em Todos .os -mUDlClpIOS d-e SAl'I.iTA CATARINA

.' < "> ".'
• o quel A S S I N A m U R A

muItp cOIiy�cfd0" m�s, �s' escondidas, consultei o ressanie A pc1icula roi -
.

.

-,
J.'

,

d�c;i@m):r�o:�fá:�..está i'egistrado "pilcha", como foi mente veJnos na tela; sua
ANUAL Cr$ 400,00

�
dito:, -"- têt�!?,:u:sador no 'R. G. do Sul como taro"

N . .o avulso ,......................." 2.00

b�rn "pile,'li��o'\ 'aquJle ,que tem 'muÚa >pil�ha oa
difusã.o fará inf1nitameute

J A N U N C lOS

dl!lhe;r;�j':ióias,- etc. .

'.

' ,mais efeit.o en tl'C os

h.o_j
:\Irdiantp c.ontrato, de acordo com a tabela 'em vigór

.

-Be�em-_s.�r, port�to, os tesoureiros da· "Sau. mens que' dez st'ssões' d� A direção não se responsabiÍizã pelos
da.de da�Qu�l·��çla".�, '�or ai vai uma porção de. .ONU. Midto' m:a:ig que cem conceito,·s emitidos nos artigos assinad'os'.
COisas no:vals pil,:I;'a os 'lIMwSj' pel@ln,eIl0s,m.o,usodt!'1'i1'

I
: vros', que cem (.;tU1lS08'••• ,.

pa avras Elue estãov fqra· do seU' linguajar. : "S'E' TODO'$' OS' HO-:, r � R V' 1 (' O M' I L I� 1 A R-Bem., 'Ent;ranâo no. "inérito da questão" - co·:

I
j �. ,'.,

'

-., I
.

,mo diz -O. metíbbm. atiIigo ,e 'advogado' L. ' resta-nos;' ;'l�.o, MllT-NlilOI; � ele\l8, (); .

.

' "

.

a tO?O!1 fÓs, .g��te d4.iIha; .
à�gos dk>,g.. g�cllOsJper 'cinema aci.��. dêlp mer.:mo; i

tran1çao e afInIdades, festéJar alegremente' o a�wn- nrellece' um. 'lIl:rm10 dlC' si-', Informações meis
te,ciment? e tudo 'faz�d9 I?@'a. �:ue, dentro em bre� ,JêJ:lcio, inclusive llara nós , '

.

ve,_ catar}n,e;nses e' gau"�hos,, upldos, - confraternisada,
.

" I'
't

-
' lcmjo, oji�i� �'(na inteira.

men ej, p.osSfliUlOS juntps -sab,@rear uns bons ehuorras- I
cns e sorver l!ns goles escaldantes de U11Y chímar- ,acepção, da p:ll::wra) (Titi-·

.
rão, ,per�as_ crllzã�as,�; n�ma;' rodada amiga para 'cra.r,. �
matar saudades dos pampi';ls" revivendo! tl:adi�ões e '"S][ TAl1aS' OS RO- r
fumando um. fuminhd bão� r'

P
.

l\I:m� D& MUNDO,... "
se...

oi:' ISSO mesmo � que a fündação ao Centro

)se deu na, Casa de Santa C_atarina... Afinidades. Irá, -exiBi'do, no Cin€. S,ã.o J .0-
'

Parabens, gauchada amiga ! s'ér, 58., te-h'a-, e!l1' c.onjunto' ;

,

Esta c?lÚIlê\-;���á co:otente em""registrar o gr�n-
com o faVlOso "short"-

aGonteçlm,�ep
, .',

a \s��na que, passou. Vm:,RJ\�ELHO". ,

ren

p.os, ,le,nte ap.oswtado do
I,.

! . -

-

�

Instih)t.o de E'ducaçã.o e

pe�s.oa mui;tí'ssi� ..;. rela:1.o
nada em' nôssq. meip.'· r\

Às feliCjtã0ões�J:e "O 'ES
TADO".

sr. Pedr.o

o aniversário n3 talícl.o d.o

::;;�!ares' d/e· noss.o predad.o �mig.o, :;;1'. dr.

Ilmar Corrêa, i: listre fa
i

De- cultativ.o ne,;ta Capital" é,
0livei:ca .

.
J

- srta. Ehz?�beth
lambert Filizola pess.oa grandeEH,nte 'rela�

-- sr Adolfo

veira

Elp.o Sil- ci.onada em bd.os .os n.ossos

meios s.o::!iai'l e tulturais.,

À muitas h0111F'nagens de

que será, alvo, jUlltl\_mOS as

- sr. Nel:;;on Muril.o AI-

ves

-- s,ra. Mada

,AJmeida Lopes
- sr. :Améric.o Soutõ

- srta. Ac1ilis Glav:,m

-nossas c.om voto,.> de pere

'nes felicidades

PRO,F. CUSTóDIO F. DE

/ CAMPOS

Alzir de

Aniversaria hejc, .o ntls

S.o prezad.o amigc sr.. P.l'.o

féss.or Custódi.o F. de Ca�-

- sr. Ladislau Gramo

- sr. dr. Getúli.o José

Uba,
- sr. EdSon G:'l�z.o

! -,sr. J.osé HfI.�niJt.on l\'[ar

tinelli
"- .-L. sr: dr.

-

Wilmar José

Elias
- sr. dr. Danilo Freire

--------------------------------�------------

"'.,. "- .

,
Senador Sttulo Ramos voltou a tratar, ,no Se-

. nado, da con,str:ução da Usina Siderúrgica de, La-·

guna, projetadà desde o Govêrno do ex-Presiden
te Getúlio Vargas.' O ilustre senador pe'tebista é

um dos que se h'atelu pela, imediata construção
dessa Usiná. :

"

.

• ...
� __ -. __ . �._,.�.�.1_.

O Dr. José Smith Brá.z, Diretor "do Servico de
Economia Rural 'do Ministério díl Agricultura� após
demorada . e�eursão pelo .Rio Grande, do Sul em

"

'

objeto de serviço, esteve em Florianópolis. O ilus- ,

tre técnic.o que é pessoa e:streitamente ligada ao dr.
João Goulart, foi rcebido nesta Capital pel!>s ilu",
tl'es e acatados técnicos Drs. Affonso Cardoso d8,

'

Veiga, .Chefe de!) Serviço de Economia Rural,nêste
Estado, e João Quirino. Netq, Agrônomo do Servi

ço Florestal do Ministério da Agricultura;

N� Assembléia Legislativa, o' peputado ,Ma
noel Bertoccini, petebista de quatro cóstádós, porta
dor d� .brilhante fé de ofício partidária, traçou, no

exerClClO de seu mandata; uma invejável tinha de

coerência, vigilância e, assiduidade, na pefesa. dos
Ülterêsses de Orleães de outras zonas do Sul do
Estado.

'-�-" ",;,....r,.-:;,.. �������.3Pj:'
Deputado Braz Joaquim Alves aprese�ton· fi

�mendas ao, Orçamento do Estado para )..958, des
tmando verbas para a construção de uma Ponte em

Ribeirã.o do Ouro e outra junto a cidade dê Nova
Trento

..T��b�m para ol!tros edifícios e auxílios pa-
.

ra o G1naslO 'Consul Car'los R'eninix".

O DeputadQ- Olice Caldas' apresentou diversas
emendai à proposta Orçàmentária para i958 des:'
tlnando auxHios para ,entidàdes de assistência so

cial de Tubarão, Urussanga, S-iderópolis e Angelina,_
-

"

Olllrluoidade Comercia'
,

'_';.0 Estr.�ito nf! ru2. ,24 de Maio 748, '1.1ngase-se
p,'l'écf;fJ c .ontêijjdo

.

um Bi'.!', e sorveteria, 'um resUHll>an te"

U�1h d�':JrI'a-S(;al'la� uma 'n10radiâ" um dormi'tód'o c.om
, .o:to lh'al't.os ,0 um nepósit.o p'ara mercadorias f;t1db'brO�
to [\, ILine1.on:J,l' m.ob;!iál'i.o e acessol'ios �tudo ·1e'D�:i}'lj�;��i.�"

I
..•...•

IGNORA

Interpretando a ignorância
'

nacional, um bravo
patrício ofereceu-se para subir aos astros no 'pró

.

ximo satélite russo. E justificou: Não temos ciên,
cia, mas temos "peito"., .

LIBERTAS

,

A ·rE,N'( Ã O !'- Cidáa�o �n�scidó em 1939!

� ,Se- �e�ides' em Florianópolis, S. José , Biguaçú,
de� te apresentar no l!4-.0 B.C. de 11 Nov. à 10
Dez., apresentando os seguintes' documentos:
.' a) � CERTIDAO DE"ALISTAMENTO MILI�
TAR

.. ". •

h1 '_:_ CARTEIRA BROFrS�IONAL ,00
ESTUDANTE, SE FOR ',q 'ÇASC). . (.' '

..

(Nota n;o 13 da 1�6,a;Q){Y\ ;
'\'tr,';;",

"
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"O ISTADO" o IIIAII AII"TIGO mARIO UI 5" CATAlUl\' 1ft�'li:mó..polis, Terçá-feira, 12 de Nevembro de 1957

De todo o, nosso -variado Submariuos, FragntàJh e as
, Reportagem para o Jornal "O ESTADO" sôbre fi viagem de

I
fego das- ruas de sua e ida- sibiÚdarie artfàHuc, do íta-

,

e bem estudado roteiro, Ate- grandes inst;.!lacõ�;, dos es-I .Instrucâo dos Guardas-Marinha no navio, .Escola "Duque de de, nos seus rp.�taurantes
I

Iiano, inl�ompará.v€l com a

nas constitui-se !tO ponto taleiras militar�f" que as! ,�' ,

] M' 1\ '" VI"
movimentado-i. ttlrmh.ando, de qualquer outro povo do

I Caxias" Texto: Guarda-Marinhã Aniba a ta f orraz . fi OSO
mais original e r:cl segunda produzem, (muito do seu' ' ,.

. , ! tudo num� Imensa série de mundo. .

das três grandes civil izaçôej, material eletrôni',;o e de ar-I 'PARANTO E Nj\POLIS gesticulações, '!'\úrrisos, e Para ir ao Vrsúvio, de-

da antiguidade cujos berços tilharia, moderno r eficien-I não rar�s alguns impropr-i-c pois d'e -algun� quilômetros

ter,iamos a ventura de pal- te, é idealizado e produzido] ,os. Tudo isso encanta e' de estrada envereda-se pe-

, milhal': Cartago, Atenas e em suas próprias fábricas) !
'

i alegra ;Nãpoie9', principal- la sua encosta, entre' eatra-

Roma. Em. tôdas das, ao se ela aparece como uma 'série
I 'mente se se nota, por trás tificações de lava através

êontempbr as rumas gra- de ruas onde resiôem ofici- I : da alma de sua gente, a sen- -I Cent. na Joa pag.)

ves em suas atitudes de ais e marinheiros, e onde 1;::%: : ----------- -----'--

abandono, sentimos a at- se desenvolve um - fun- i::,. ' ! . D E S -. O D O R
mosfera plena dr.ql'ela eter- cional comércio no cual êles

I I }
nidade solene que os espirí- gastam, os seus saldos. A I :::.

,

O perfel·Io desodorllzanle 'de banhei
I

_

tos que ali viveram nos le- atividade social se reune nos!
.garam. Quere não viu Amil- clubes militares. e a vida I

':�.:.:::;�::���<::::"':'::':' ." .�' ,./

ros e-instalações sanilárias
cal', nítido a li em Cartago a' noturna rnarrpose:» em tôr-1 ali êle presenteou a pnrábo- ele suas grutas famosas e res te uma multiuão ill(on-l '

cultivar em Anibal o ódio no das gOI�s. a�U!f;, At�van-.: ln com SlW eternamente con-llJe {n,dizível beleza, (notada: l�vel de várias origens,. e

I Distribuidor Exculsivo ,para
imortal dos Barca á preten- do essa noctividado la es- serva da quadratr ra, deu às ' mente a Gruta A71I\, que e vao semeando. na alma sm-

ciosa Roma? Quen: nãosen- tavamos os 1l0SS0!'1' alegres! espirais :l.'l suas propríeda- I uín:� rochosa cave-rna
,
onde' g�l1t que as 4ele703.& da ter- SAN T A (A T A R 'I N A

'��.a ,aln�a magnânina e ,a I marujos e os de Tio Sam,! des; ,alí. êle g6t011 pura a I
�. nature.za._ pôs: um abt-jo.ur-t �'� jmol�í�ralTI 'llÓ, PI��to d.e I I

mtehgenl'la arguta de Pe- que ancoraram .'.0 Ip!go! perpetuidade o s eu "el}Í'e-! (!e luz solar no fundo bran-: seus, fllho,s, aquêle desejo BrasIliano de Souza
.

I I" 1" 1 -.J ." k" I I, , � bi d
. 'L d .J ..:1' h' f'

ric es,' � I V1V�S r_ pa �avels ,u�a secçao ce sua m�tJn- i
a e. anço� ao espaç-o se1� , co de.Euas "�glla��,o.ll, su

. 1�= .. eS'Ele�,la o ne um "" .a- I IR Vld I R '

I

enh',� as coluna: co palth.e-:, t�vel esqu�dra dI) MedIter- i e�esaflO.: "<laom�.".: 1l.m pcn,to I do

pe.l�. �EC9J�,V:.J!.
A ao PI- ��2' muitas r: Imp�S�Q I ua � a amos, 36 - (alxa Poslal,

non ? Q1.lcm nao tremeria, rance. Aliás, 'CC!l>O se diz' �e au010 e movere; o mun- co' 'do' monte' SOlal'tl, onde ,o 'p:e:Ias necessidades materfaís

32'1 J f 3848
d�as depois, ao _procurar o�- :-numa gí�'ia !'ilUit.� ':m �oga: tio";· alí, morreu: z.�;a'[;s�na- am�r' se" fe��!Hâz��ei:.r." (�� q�e; �ne�mo tur;smó �riou·1 �. e e one:
vIr o ec.() das VOZE:S de Ju- entre nos, os m;;nnhelr'os do, aos �e:ent;.>, e onco an�,s, m�ls .bela _vl;:;ta.:dc;,mundo), �.�de.nrpal11 €SSaA al.mas, le- f I O r II a n o' p o III S
lio César, G:1tilina e Qatão americanos, tl'<'u�sportados por' ama-lO, tanto t/deseJa- ela nos arrebatou; p!.lra sem- �iwdo-as a te h;'.rDl11wr,' a !. .

nos vetústos márrr.orcs da ,dentro daquela 'p.rofusão de la livre dos conq'uístadores-;'" pre .:Q. coracâo.". Jih0tÜoÚ r.�s- ;,'údo instante. PQ' 2.lgumas' ';---;-:;;'-�":;'_'-:::::J=-'-'- --;--_. �,::" -. ;:._�o� -�:..:.:-.-
"; ,�--. :;'.:'''''-' , "�"'., ' .. < I 'lE'E'_J?_er::::.r= P(�'!--... 'r�:::.;·- -=:Jr.::::-;.-'

ruína do Foro RC1l1ãno? E, elegantes silhueta" de seus Uma gui�D,àa de. (·t;I!to·e 'i:lfYI"sa i�a�inaç'ã(l. �:ll:a :sor.hos 1i1':s:._, �1.ãO .r��'o COl� uma; *i .' Pedimos a.os nos�s distinto� �Úitõ;�-- ;J?b�é: �

por mais be:as (' moderni-' poderosos barcos, ;'dão bom- �enta graus deIxou-a para

�.omantJco.
s [,um':" �Ol1>�.ados, flsl�Lencla l�:onlld·�tna., i

f_!:�
qUllJ de pree�chere� o coupon,'ll;>alxo e remete-lo a

l"1
zadas que h"je' E',tejam es- bad�s" no Htoral, do sr.! da o sul, com �,:J lt,:-'EF firmes Ill.endo como rcfrau as Imdas " NapÕles, agltadi!'oslma, ba-

i Iii nossa Red.açao, a fIm de �ompleta;'"'llOS, quanto an- �1
sas imortais cidades é nas Europa "D21' bcmbadas", e claras de hoj? 'enquanto canções n2.poJitar.<1s de que 'ulhenta, deforg:,.nizada e iI tes, o nossç cadastro socIal.

, I'!�,
' I : ' ',' I �."

suas m.lrmór,�a'S ruínas, de embpra tenha Uiila �tn:olo- subi,.rnos para <ltravessar, a almà al'egre de seus 'sim- a, egre, canta e vive, feliz no' "

_
.

di

abandono gl'!we, que mora g'ia 'compl�xa e duvidosa, MessÍlla/ I p;'les' nr.tivos 'se f'llCarrega,., f�n90 de uma baín,. 'tida co-l �
�ome o ,

';'"
. , ,

ml
tôda ,a essênr:ia .de sua al- 'bem uma incisãfl fonética O estreito de Me<lsina, en-I,·a todo � inst;;nte, d,e_Gerra- \ mo. a mais ,hela co mundo

I �I Rua ..
,

'
' ; , . ; �.-I

ma. precisa, �orque ,significa tI,'e a Calábria e [, ilha «;la
f mar em nossa VObl. Cont,ra I (�elos que não cOI,h-ecem a li! "l�

� " � -_,_,,!-r-'��-�"'-�;.:.;;;.;;.J.<;>,�\ "1 di. Mãe ' t'!1SaUnos do Ege'l, driblan- "have.J�"'g:Vãn(:Ieqüãi1':l a- I ;:)�cljJa�"�Cl) é �
I eSSa. Ilha 0)111'1C<l, de, _A�,el G�1.al1�b'm'�_���dO:, I.

• •• , •••.. ' ••..•. ,... . ..•

" ��1
do ���_:; pr?Jus��, iJ.�,- "'ê de. e constant€'!lwnt(>". Ain- TUTeno .atraves de seu leI-I Ml,nt�e e dm; pO,st-nupnas: l:..q:.loeJí1nte V:'SUViO. O n�..

po-
I � ;:;�����: ::�-:-�:��?:�ri'(b�_'" . , . ,. . ,'.,., '!tU

.,/C'Óntornamos a histórica pe- da podemos citar, parª con- to eS!l'elto c ccrrentoso., do ReI Faruk. bale-se, com
' h�ano, .'de ,toda �l varIada W \:;''''� "H

ltfJJlínsula de Pelopmeso, tão Cluir essa rápida idÓia da Nas suas r.1a�genS desenvol-I tôdas as s�as f�l'ças, ess� � gahI:=t em' que se divide o IIi Data do nascilnento

--

.. ,_��::: �.�._�Mi.._,_.>4

histórica que e'[l('unta, em cidade italiana, Ç. grande vem-se.Re�g:o, n,a. �alábria, i vel'datl.�,]_·2t }:tí�n, ,d�s ��I�-... povo, d.a Itáli:-, é o que �an- � I

. .

'

�ua , feiura de vegetaç&o número de "tipói:l's". que se �. Messma, r.2. S'clha. Esta, zas contempla�vr.s e .eSPlrJ-., ta lfrt}US, o que f::tla- maIS,' o m Estado cIvIl I ••••• o , .......•.

parda e litor:;:l �élJ'eo, e ru-' G,onservam em 'rod,rgemr on- últimH,. mcdE ÍlIll,ürtante e iuais ,Q_ue �_é '.õ' �uri�mo, Ó. qu� c.gesticul.� ���j5 o que m't, _
�

o

'mamo�, pe"lo Jo�nicl), par',a o
'

' '�t ;. +', :,'" 'f' .
'

I" l
' 1..:+'

_

.•-

�.o
-

tO, I' di .. �,,'. .-'
.

I
. Empre o IJU ,catgú -: .

,� .

,_
_

..
' _, . c',�:fL ,��'lS",,'l ame: Lc.a�o '.

az �naJOr, acro�01�1ll. f.f, na. vel'- srg,,!��s.��m:�: �_�,spe feuA_o:. e )v�� ii mms.' N)ngu.�m_.s�. en_- Iii ."", \
_

golfo de Tacant�, é&ilcavo' ;'s·yg'h't-''iíeeihg'' e t,"'bí'at'Üei-" "ente vu.lcall!ea (, l),gltada r enc01uenck.. e, Ci'OiI()rl'l'ctr!},Q(), tenc(le na>'-sua alfar .!lega, no � G d P "i' ( ....-).
- ti

d4. I d b t" l' 'AI; .,--;"" ,,! ' ';!'" ','

I'
.. -'" ,"'''_._,- .,�. 1':-:·1 'i:, ,'," ,iH ,argo o a ·.lY.Lae ::., , ,

-

�.'§o a a o a lÜ.. lan<\., } to :l-U'R . iÓ,tograf l:'l5, e que elelv�ça'o, q�� d�r�vn <!.e um�a que vao er��n'?}l;g(,. 0s.\ u��-:. � :��,;.��l..l:�i�: :�, a�,!tado trá- ,.::..�êf-3êr#1êr-=jr:::-:J��J.;-�::J ,�:::_'r'::=i;�
,

o golfo- emprest'a q·"S.�ll no- serve' p�ra i.!a!laLzai' l11g-u": cal ela que �e' d "rl'sma do-' � .

. - , '

,'--------.---�---

::li:,;��a:ti�:h�!;�;:t! �:::o "::'�,j::::' ::,n: :��;� :,�t,';;t:�c�o�::,·��
.....

'e"''''8· Col,,_.
...

'�-I<'J:h-' a"
}

pe' I� ",tll·q,U,·ft. tl:�,.·\ .

gião c'a Pugl1a, de f�l'F,er.os que as marIéjam. 1873 -e 1894 e 'fico!l qt,ase c::. � ".�
baixos, vf..getações escassas. Deixamo-Ir. mergulhar no } Jtal�e;Il.tc destl'llÍd:J pelo
e algumas pn:ias n�o mUi-I horizo:1te, eJ.Y.i dir.�('ão à Ná- -d�o 1_?08. Mr:,3 lá está ela,

( to bonitas, seus- 2GC. 000 ha- poles. Vencid2 à tosta (>l'ien desafi 'll1do hs eni ranha. da

--

'i
. ."r.

romantismo que se trims
fQrma na mulher flmad.l aos

olhos 'de ,quem �·vê. Dias

depois, n/ais de pertó, delf-

,.... ..J

-

neza; não se vê, n;fsmo, en- to, sob cuja cJari,'ade rstu- 110S coraljões nitrJ:oienses.
tre 'Os edifícios llo grf.,nde d,wu AJ'qub!'ede�. Álí es- Chovia qU8.ndo, entr8,mos I
Arsenal ele Ma!.h:ha, a

.

s�a tava Sil'acus,�. que êle tan- 110 Tirreno, mas um belo I
'

antiguíssima Cat�àl'al. Para lo amou e que COL', seus in- Sól enegl'eCif!. Sto:'flboli, �

quem, com�iós, rassa cin- ventos mecânico'> defendeu 'da lngri(,l Bel'gr[la!!� qu�nco I'co dias nela, com a a't',mção d.os inimigos F,oi alí, lla- passamos bem j'Jr:.to à sua

desviada par�'. a ,;bservação quela Siracuf>?:, que êl,e li- ,ameaÇladoJ'� Vel'tí"l"te, ·ser-::-I.
dos Cruzadores, modernos gOl1 IJarr. smnpre circunf.e- vindo- de um f'Jndo laVOS0',

,. •

. .

I • �
J

Contra.,T'orpedeircs, ,Caç.as rência e, seu diâ'netro; = e Ine31'.o', à.que;h!s' ,casinhas. I':3:,... .- . __- _._ b1'an'cU$, Oil·dc estréias r,ór-'

AGRIDECIMENTO ': :!':��:,�:��:::,:t:;:·I:: I
.

tinos. E fo-mõs subindo �té J
'Consternados i:0lll o súbito desaparecimelltú de sua ..' I'e t, ' - . .

. que Capn sP.ntlT'p1a de be- .

� 1 emosa esposa P mae Oswaldma GarcIa Le!!'os, Eles- , '.'
_

..

:
bao P. de- Lemos s filhos vêm, de público, externar\ o ,Ieza

da u'.compa1·av_elmente
de�l !:,'D.cero e eterno reconliecimento ao bOi'! e amigo romântica b,,'..ía de l';l'ápol�s,
me !IC0 Dr. Ney !\fund, pela -de:dicação e PE'\') esfôrço 'emporrou-n05 pelo,s 01h9S,
el�pl'('endido no sentido. ,da sua salvação, assistindo-a até o co'�açã;;: a�uelaG a

��e. (IS seus últiml)�:, minutos de vida. Expre,:�am tam- bruptas margens de r�cha
em. nesta opodt!l11dade, 0- seu .profurido agt'adecimen-

., ,

to: ii II mã ]/iretonl da Maternidade Carmela Dutra, pe-
·on:1e o mar u:,;ou seu mélhor

la f(' "oa c
.

t- ... 'c-Ínzel, trabnlhai1r,1,o lí,l",I'a'-,
, ), .;:, rIS a e •• umana com que compreend,.;;e�e aten- ...

deu a0 pedido que lhe foi formulado;. ao 'bondcso rroédi- �ilhosa,s :-ruLfls -:: �.sca!'i>as Ico De, Nobrega, D,'retor do SAMDÚ, pelo empr€>stimo de Imposslve1s" e' aq'l.êle casa
um tl[iHelho de oxigênio; e, tlnfiín, a todos que procura- rio trepador entre suaves
ram ('onfortá-Ios- com sua presença, com oferta de 'flo-
res 'ü por outros -meios.

. , matizes de \:erde. Era, vis-

Estreito, 7 de novembro de 1957.
ta assim do mar. com seu �

;;;�------__��_-:- -, ....;:,_:
..:__ porte elegant'.':, e�1:ma ,tanto'

Oportunidade' Comereia'
, �\;O Estreito n� rua 24 de Maio 748 nlugase-se um

prer!;.fJ contendo uin B2.r 'e sorveteria, 'uni restaurante,
ç �'" th-ul'l'ascaria, .. uma lnol·ad·ia, um dormltório�m
'. ;'Q,Lo� �nrto's I') 11m oepósito, pâra mercadorias �Lldo pron-

(i) a '1'V"nc'
.

b'j"
. .'

.

'
, "A

•

1\,r' G,L \.' I-� !o,n:11' mo '. lano e acess,ol'ios .t.ur10, c!e primeira, .-,_nncapn, ,h,Hnll·l. l'ar,de)',
,:\l .. :, ... 1',

.

:
')

.

'. '., /c

cal"da Caláhria; ,� a�teG de Tei�ra, deixando V01 eatre o

C:l'uzar o 8strcito de Mcssi- seu
-

cassaria algilmas rui

lla; �orde.iári.os l,té à;; !u- nll.s', que tuo bem r;nde:;:l ser

zes, áisül,11te:',' de SiI'2.cusa, (.0 antigo Ilr,!)él'io Romano,'
de .grata recGrdr,,�p.b pará a como do' último tremor de

História, a MateTátki. e a suas bases, lím� J:.ncha, em

Física. Ficamos olÍlit,ndo iudo, ,semelhali'!c àqaelas
aquelas luzp.s, h:.:je fir-�nes maiores da Fro'ü Carioca,
e claras, ê frJmc', tento,ndo transportàndc, geIftes dc' um

vê-las, trêmulas e pardas, bordo a, 'outro' ('1) estréito,
110 sétulo II �ntc:< ,de Cris- deu um apito ile sauc1ade

-"",'
bitantes nos i'f.'Cet--=ram l).lais

,milital'me?lte' do que em ou

h'as cidade:.... já que êles

!fl'ftvitàm. em tôrlic de sua'
- execelente brs-e nnval_e, seu

lT.oderllo nrscr,a-L Quase 'I\ão
's:� .percebe a s�a pa,rte -_ve
ilh .�, ':de ('as�:.s láinontoadas
em estreitas ruas, evoca-ndo

;ll,os tempos comercia is e ar

tísticos da Repúbjica de Ve-

"

.
','

sua' nova .roupa' anatA_
.

para. o . homem .moderno!

dmp&Ptar
'�

, • � confeccionada ,cm quatro talhes
e em 32 t.amanhos. Seus técidos � aviamentos __
de alta qualida�'! e pn��em:olhidos. -

.' Voc� sc 5emifá' bem, póis o corte IMPERIAL

[�TRJ\ �:JOO% anat&nico, muito mais confw..a
e muh·.j mliis" degante.

.

• SUíl nova roupíl - IMP\ERIAL EXTRA - 'cld
prontinha para você vestir. Não há longas el�ru
nem demondalO provas.

tro dela, de seus t�ei[l ou

quptt'o lt1g�Ú'c1�s:. (Capri;'

Goral"fido por
I

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER SI.
Ruo P'rates: 3740 - São Pauto

35, anG� esr;ecio/izodã �nc. ramo do ve,studrio

Disrr�buidor exclusivo·

�AGA�INE HOEPCI(E�...........� ......""-""""'_"",..,.,.....

CAl�OS HOEPCKE S/A
- ---.__J
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Piorfanõpolls, Terça-feira, 12 de Nevembro oe 1957 ·0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO D� S. CATARINA4

MISS PARANÁ SENHQRITA 'ARIN' JAPP APRESENTAR-SE-Á, EM -ELEGANJf--\SOIRÉE, NO CLUBE DOZE DE" AGOSTOJ DIA 16 r:

DO CORRENTE, COLABORANDO" NA· (AMPANHA EM PRÓ rrA CONSTRUÇÃO' DA SOCIEDADE", 'A,' CASA, DAS MENINAS. J
_. ••• o

._
_ __

P A R T I ( I P A_( Ã O '

lPii1:\.NDADE DO SENHOR, JES,lJS DOS P ,\SSOS '

Denise participa aos parentes e arI).i;os de seus pais, I O !TIovim.ento de assistência aos Indigentes durante'

9
\

,g.,/Iho,I Os me.ses de Julho) a setembro do corrente ano, foi o se- * O O UI �AdI
Lamai tine Richarr., o nascimento de seu irmãoaínho gu in ;e : Consultas 5515; Operações, 455; Fórmulas, ',i(J,tB U1.1"..C!

••

/
"

11099;, Exames .Ldboratorio, 1313; Raio X, 420; Ondas""- fj � '!
Luiz Alberto, ocorr ido no dia 29/10/57, na Maternidade' Cu ctu- 291 Ralos Infra Vermelho, 351; Ultra Violeta, d BENPIX

I

16; Corrente Elétrica, 14; Metabolismo Basal. 25; Ele- g�(!JII/jr � .
,

'

" " :', ,; ....
,

Dr. Carlos Corrêa trocardiograrna, 45: Broncoscopia, 11; Tubagem duode- la - ,

nal 2; Radíotera :::oia, 396; Ionisações, ,29; Terruôforo de

BOA,,"::
"

-,:' O P. O R T UNI D' ,A D E
Biel', 7, Oxigenotc-apia, 3�; Anestesla pelos gases, 87;

-

'. ,

Elét:'\'- Coagulação 16; Bisturi elétr íco, 30; Transfusão
i de Sangue, 26; Inhalações c/peníctlína, 79; Curativos,

8462; e Injeções, 19.487.
'

.- ... � .....

�... ,

r.ób)

�
0S seguintes requisitos: ,

a) - ser solteiro e reservista; '(\1 BANCO DO BRASIL S/A
, b) - ter curso ginasial comp'leto; 'lli .

"

CARTEIRA, DE COMÉRCIO EXTERIúR
c) - ser bom datilógrafo;

�I
A V I S O

�
d) - ter redação própria; 'I .

A v i�[:mo� aos interessados que esta Agê.nria rece-
c) - ter bôa aparência: "

" berú até o dia 16 de novembro cõrrente, pedidos de li-
f) ., alturasuperíor a 1,65 mts.

' -

ru"
l',e11('<', 'üe importação de extrato de quebracho ,originário

, Os candidatos lnsci'it�s, deverão se SÚb,inPt�r'a es�'

I, e procedente 'do Paraguay, bem como pedidos de licença
� tágio, dUl'snte o qual perceberão Cr$ 2.400,00' por I� de impcrtação para gado em pé originário e procedente
IIt mês. Sendo' aprovados, terão um b(Wl ordenado. m do mesmo país.

'

m Candidatos de outras cidades podem enviar

carta,�m F'lor-ianópol is 5 de novembro de.1957
W c om uma fotografià. 'Dirigir-se a Transportes

Aé-lli pelo Banco do+Braail, S. A. - Florianópolis (S.C.)
"

reos Catarínease, ,Ect,. Sul América, 4.° andar - I Carteira de Comércio Exterior
l! FLORIANóPOLIS - Santa Catarina.

" U José de Britto Nogueira (,' Laércio Lísboa
, §Jr#lr#iêêr#Jr;:;2r'§l[#lr'#lr#ir#Jr#le I Gerente Aj. de Serviço

- a mais moderna lavadeira automá_tica do.. 'mundo, "',

PROGRA MA DO M:I;:S DE NOVE;\'IBRO

• I ,I' ( L I c- H É S

II pata 'q�em-quiser·
f 11·n�lonamos .

I i.�.esi
"

_

"

,

..
,: _,� �'r-"_,,I,_'?r:",,�,Jl';":-'-,','-E' :,-,�T,,�c�,,,,�,�',',TA :

n'E _1111. l'� As'S's-tà. a uma demons. mais de 3.500.000 lares

_
. "

�, I; wr n. ,\..I _� �I"l .. lei;, e *- _·�r..�'I!�9_�JtÍt'.,;.��-m.n:.J.v--w _'T"'�L,"do intei�o.

,-:' r .•�.�", ' ,CQ���NÇA ",II ., �� � , :, '

"'�:�
�',

'.

'!"�"" ", ,-.iI.: -CAR-VA�O'- II" Adquir�, ã sua Bef'dix por:

'1$;1""
" II '

É,i,l." .Aceíta••,e' -qualquer II (r$:,� J 1-.586.00 'MENSA�3
, :� III�,' �� l·l>R�nç?edro II

, ,'_ t'" ',,',th't:\f��l'�;, e,das 1411 AGENTES !AUTORIZADOS BENDIX

- SO�RÉE com a apreser.taçâo �e::_ ' : }�1' :
... ' t '{I',�q�e$...���/Nés.ta' - ,I' \ .

MISS PARANA 1957, em bené�i..: r: 'l�, ,'"r' �( 't "-" J,. t" . : [j';.'.! ',-
•• lOJI, ,r.,� ,�r.lR Mi, _A- O r G',L, A VA'M,�';

,�
...

cio da "CASA DAS l\lJ�NINAS". '1 '?�� 1",\' �t ",:"",-.,- 1" \ 't AJ •
.

J �

-

�t��!,DANÇAN1'E com início

"

>",�, ;..�,
t

' , ,

Rua João Pinto 6 Florianópolir
',� ,'f

S6 • 0"....<10, Aof.",odo ",d. 9·".';'· periei!a a",;,..<10 fé,,',c
ô

sua B••d'x

J 'p A�R�Tt(;1 �JA.'Ç A O 'c L I ( H É S
'

.. li. -r ANASTACI� KATCIPIS Vva. FlLOMF:NA SANTOS I
NO MESMO DIA

mA' KATCIPI.S Tem o praezr de partíci-
-; EM -�ro, ESTADO"

'I'em 'o prazer ·(!e partící- par áos seus parentes e " ,
'

par aos seus parentes c pes- pessoas de suas relaçõej, o '-I'-� J"�Nc-T�soas de suas relações o" contrato de casamento de
'

contrato de case mente de seu filho Antônio com a ..', '

sua filha Olga r.om o [o- senhorita Olga Katcíps.

'r���I�I.'��vem Antônio Santos.
'

Olga e Antônio
.Noivos

,
,

� -

fiII
I II I

i j
I I,
f I

� I
i l

II

. �, .

J

• A um. simples toque de seus

dedos BENDIX lava 4 kJ de

roupa por apenes .40 ce ntcvos,
/

'Dia 14 (V) - SOIRÉE com início às 22 horas-
�

promovida pela ASSOCIAr. � ()
_

__
.. _N--.J ._. ...... "1:�

CA.'I�Bl�}f�E"'oE 'JÍ)ONT·O-'
• LOGIA.

'

• Seu exclusivo processo de

lavar prolongo a vdo útll: dos

tecidos - econcm.z o uma

fortuna em roupa.
\

• �"'�'""'�,'-'�-': ,',

,,.

PROGRAMA DO MES
• 8endix é confôrto, e

economia comprovada em

-
M

Dia 15 (VIj - CHA, com lllICIO às 17 horas;
promovido pela ASSOCIAÇÃO

CATARINENSE DE ENGE
NHEIROS.

s:

�
o

Z

Dia 16 (8)

Dia 24 (D)

.�têêê�3í#íê@@�r@êt#iG§i_ri#}�r�êr#Jr.=.Elrdm#lêl·
�

, R l· D 1'( I O N A L NA 'DE',;._ ,I
.

__:.'
." ." -} -.

H OiS p� E D A R

,Precisa-se' de viajante com

I prática do ramo .de produ
----.. tos 'fli!':ih�,c�uticos, a·fim dê

A 1 6"'�R A D E C I. M f� N' T O viajar 'rio iriterfor do Esta-
do.

"

Lugar de futuro, e com
Acioly Vieira e sra., tios, irmãos e primo::;' de ADIR grande's' possibilidades.

VIEIH A, 'falecida '11: 2 do correu te, 'ainda consternados, ,Ós candidatos poderão
"êI:1 ,j'e púbHco, extemar seus agradecimen,t0'3 a tO?OS apresentar-se à rua Jerô
qu?ntc�, os confor1,M7am .noL·duro transe sofrido, quer nimo Co€lho nr. 2' _ 1.0
Cornl"ilJl"cendo aos funerais ou enviando flôres. cartões, andar.
te!eg� :.n:1US aos nll1mbros da família,

,

- I Inútil, apresentar-sI"! sem

os requisitos acima.
,

F

Fpolis., 21-1Ó··57
I

Santos, 31�10-5'l

SEU M
("'llddam por êsse meio aos parentes (; pessoas

de sass relações para a MISSA que em inten';àp à alma
da g!l..llàosa extinb �erá relebrada no dia 9 <ln corrente,
na C:.ie.dral Metr0politana, no altar do Sagr!-ldo Cora-

ção ç1c J estlS, às 7 horas.
'

I
m ----------

__.:...
..

TERRENO
COQUEIROS

VENDE-SE UM TERRE
NO SITUADO 'A R. JO
SE' LUIZ, NA PRAIA DO
MEIO, CONTENDO, UM.A
CASINHA DE MADEIRA.
TRATAR PELO,TELEFO
NE 3548 COM VERíSSI..:.
MO.

L O R

\) f e r e c er a g-o r ar

,

- ;
, ' ",' $

e sme r a d o' ri e r :,U ç o d e
,

,
. ' 'I '

� '1

AnteeilJam ag-l"t�decimentos aos que comparecerem a

êste ,iih;)'de 'piedade cristã.

�'lorianópolis, <1 de novembro �e 1957.
--------

SINÕlCA'''O''DOS TRABALHADORES NAS IN'DÚSTRIAS
GRÁFICAS

Funcionando
� !;,.
"'

,d i,à r i a m e n t e r

"A LA C'A TE" �

d�inlngOS I
, ,

''São convidados os associados· para comparecerem à
AssemOléià geral que deverá se realizar na União B. R.
Operáriq,�àLrua::eedro Soares n. 15, no próximo 'domingo, l�'
do corrente; às 15 horas, para tratar 'da dissolução dêste Sin
dicato.' "pór':vãrips motivos.

l :florianópo!is. 6 'de novembro de ·1957 .

..

CELSO: GERALDO VIEIRA, presidente.

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

•

I CAMPANHA DE EDUCAÇÃO I
I :LORESTAL I
I Plantando Eu.calipto, den_ I
I tro de fi a I anos você terá I
I madeira para past'a mecânica, I
.

lenha e carvão, de 12 a 15 I
I :IDOS' já se�virá para poste e I
i vigamento e dOli 15 aos 20 I
I madeira de construção. I
r Se, des,eja reflorestar, con- I
I suficiente para dormentes e I
I sulte antes o "Acôrdo Fio· I

\
,

Res'ta.urante

_ 4l.: __ "

,: !.i;NÍJE-SÉ.dois ,(2) rotes de, terreno, na Pedrq
Gl'ind\! 010teamento COí'sini) em. exce.lente sit;13·Ç?ÍU to-

I' '. ..' ,._. •
.',

pogndic8. e bela 1, isâo pànoramica. ,Amb?s' QS, tot!';',t., têm
.=r=�::='I=:r:='Ir::::::r.:=1,,�II�, dê ,I',�:ça cerca de-'mil e cem M2.·TtataI� elo telefone 2946'.

':! f'" . ;:.: '.

: .•
'

, :.
�.

);c:',:;';:;:(: .. -�'{i
- .'

,.r VENDE-Si
r.� 'Von; é':isa de material Em término de�construçiio na

Prari! "dê Itaguaçú,
'.

Wnf(J!'rna:çÔes })�J-o TeJefone 2765.

exceto aos

'1.;5
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(. Plorínnôpolts, Terça-feira, 12 de Nevembro de- 1957
--------------�-------------------------------------

•

I
•

I
(Continuaçãe) radiografia em massa, ou seu estado incíp'eute; êsse . breve possível compatível, é�' ram 'empregadas especial- os sexos. O t'!.'a:t<lü�ento dr':' Ser um paliativo para se

P PAPEL DO 1:PATOLO� R
.

\

GI8TA,'
'

oentgen ..fotografia,. está; processo pO�Di'bi1'(b aos pa- claro, com uma !Jossibili- mente na sarcoidose pulmo- rúrgico, é c-aro eerá bem tornar numa teranía cura-

sendo utilizada em larga,' cientes; que assim �ão tra- dade mínima de futura re- nar, pois é nesse forma da sucedido apt.fias em peque- tiva. Melhores sfú' as T:eI'S-
'I Desempent.am .

oradiolo-, •

ista e o' Patologista papel escala, constatando-se por
' tados logo. ret.-rnarern � caída. moléstia que O efeito do 'na proporção de pacientes, pectivas no combate ao ti-

.

t t
A vida normal em .uenos tem-

I
A moléstia chamada sar- lrátamento norle - er obser- sendo, portanto, 'j .. ecessárto po períférico de tumores,"nportante 110 tHI amen o esse proceSS0 rj�' número \ " , '"

� ,"
- v

t b I· A'
-

o po do que anticr.mentr a-
.

coicose afeta muí.os órgãos vadó por meio de Raios-X, enveredar nor o'utros camí- conhecidos como endotelío-
a moderno u e:ru 08€::... -ce casos cada vez maior em

.

, • .

� t' .,..
v;

/
.__;

I , .� ,'" eontecia, quando &, molés-
f

do corpo, mas .no+adamente Em vh-tude de relação pos- nhos para 'h de ma ou meseteliomn pleural.
ti t

..

I
-

.

d
me .. (rar,

la aumenta va d!enClCsa-. os . pu moes, ean �a os c a- sível entre a tubei culose e Há provas d .'� que o en.prê-·I maneira sensív_:l, o prog-
mente antes de ocorr'crem

' Iargamen to das g!ândulas a sarcoíde.se, e ror causa nóstico.
�

go intrapleural c!e ouro co-

os sintomas O r'� tolozista IlinfáÜc�s e mr riiffcações do ,efeito adverso que a cor- loidal radioativo (confina-
desempenha papel de im-: difusas no paJé!lquima. tisona pode exercer sôbre Em decorrência de novos do a clínícaaesru oíais) im-
portância sempre crescente Desconheçe-ss' a _'�Ilusa des- a tuberculose quando em- méto,dos e técníco-, li radio- pedirá,' por vêze''l.· a' r�.pic!l'à 1-

no tratamento, ;:nafisando I sa moléstia o que, [unta- pre�ad-á isoladam-nte, aplí- terapia "profunda é mais formação de fluido, contri-

C.:::cular n. 7..57 cuidadosame\nte quaisquer
I

mente com o Jato (]_g sua re- ca-se, no tratamento 'da eficiente do nue f) era, mas buíndo, assim, para o con-

F orianôpolís, 1. de novembro de 1957 espécimes ).·er:'óvidus e' íso- la�ão com a -tr.bercu lose sarcoidosa, I:\)m i� cortiso- mesmo assim mal deixou de fôrto do paciente.
Senhor' Presidente: lando os bacrlos jos fccos I ainda ser incerta, tem ccns- na,'a terapia antibec+eria- _. - - --,..----- ----__

J_ -- Temos a satisfação de informar ao prezado e, sólidos em pacientes, que, tituido o maior impecilho na tuberculoca, 'Igr' ,'11·.:eelale'n' to' de'
_ .•.Missa.lusn-!'e companheiro 'que,· dentro em breve" f) Partido antes da operaçâo, apre- em seu tratamento. Em MALIGNÍlJADE

H.'omoverá a convocação da Convenção Regional parao'
o

sentavam exames repetida- muitos caSQS, a OI eriça se- Sem referência à questão
.
'im especial de escolher seus candidatos aos seguíntes ,

.' J O S E' A B R E U
'OSt0" leglslativos :

mente negatjvos
. Em. sua,. -gue u� curso be'::gno, mas, dás 'doenças malignas, cm- J

- B'·· Ab"
' ," OãO atista reu e sua espôsa, Yolanda Abreu e

" a) Sen�do:,:,--"
.

I
os principais progressos no se· o processo se ortende n� bora ·tikL pon+o- de-vista sua F;lha, Orland.r Manara, Alvína Adriani Ma.tara,

-)�, Deputados Federais t.ratamento. fOI'<tIT�. o uso parênquima do 'j:'ulmão e terapêutico) ela" sejam hu- Guau.r r i o Vilela espôsa e filhos, Galileu Simas espôsa
o Deputados Estaduais : 'urríversal de, antil)iótkos7° o sé, transforma n.im ttcido milhhntes un.a itr.álise dos' e fi' tlas, Mario VU'gilio Abreu espôsa o fi.lha, Carlos

que ·,não disputados no pleito de 3 de outubro de 1958. empúgo de ,tl.edi_,fàs. 'de co- libroso, há g'·avc· perigo ,de prog�'essog" 1'0 lrlitamento
Abre" espôsa e filho, Aldo Noronha espôsa e filhos·;

\ 2 - Solicitamos, pois,-'encarecidamente, dHS Comis- lapsos revei'sívéi.., li- irr.e�e.r- dif'ic
.. �lo.i�ad,,·' rp.�I'iratória d

-

I' 't'
.

t"
João 1..0S Passos Abreu espôsa

-

e filhos,' dr. Eroni AI--'
�ões ::;xec,utivas Municipais, as seguintes providências, "

. �.
as .lllo e.sl.. las r8.:;pra onas

ves e 'pôsa e filhas Luiz Gonzaga Abr M'l't- V'l
�lle (le'.em .seI' tom,n,das EM CARATER URGEN'TE e com

síyeis e o en:nrê;;o ,sempre ,p"n'm�nel1te"(; ét�aro,'pl1l- !�star,íI'.a lncompleü" O car-

ti
" eu,' 11. ao 1 e-

.. '0
" 'X .. � la, Er;,ereciana Vj!f;la, Cerelia Vilela, Dagobei-to Vilela

o éúidado necessário: crescente dã res-«.-\,ão' iiul-' nien�r.!..,1o o� ::.:" .�
� éi9ni, pulmonar sôment� espôsa e filhos, Dcralice Vilela Assis e filha, Octavio

::J:l observar quais os companheiros que p.reenchem monú;
; f1:: ',��, ,��1 "t:N;-es�oé 'c�so·';o.�í;$!-t;��ri'to nos,t@ln:ens.} ag-.J;a respon- Gui!TI1-.�'f.es e espôs'l, .Argentina Formiga PIres, conster-

qualióades .para se Icandi�atarem (qualidad-es morais, O prindp�f O-1:uei�v:� �dJ?:ê:..!éss�nCiaV ,�,áv,�r.0:�e' .. sjd�o; sq\lellho'l' cê"ca do dÔbro dó nado;:;' com o desa1>arecimerito de "'-setI extremosd filho,
'oci'\ s políticas e intelectuais)' t t t'...,

. , U >Ji,' ,.1 ',",
'-

t ;!. ' oespõo'(.',. mai, genl'O irmão, ,cunhado, t'l'O ,e sob1·!·nho vem
i ,"_, , ra amen 0,1 vessa m.Ol'�SttHt\-:1.. Usauas receiltertIen e com ilúmero ,de mortcó: toodes os

...

b) fazer prêvia seleção, !L fim de serem evitadas!, ' ..

'

.

,- ", - '<�I
" .tle p:'lbJieo externar o ·seu sincero e eterno �gHldecÍItién-

, e fazer que. cada paciente sucesso duas di'I)g_l:;s, o 'r:al- anos deeorrenfe':; (Ia tuber-
princlpalmente, candidatUl'as de elementos duvidosos, . I· , to r..ps bOns amigo�o drs. Roldão Cor,soni, (Ir. L»uro Dau-
de c::J,,��tér inconstânte e que possam fraquejar na fideli- retorne ao habnl}1p' q rr,ais ciferol e li, cq�Li:O:0n..a: Fo- culos4Pluh��nal' (,m ambos ta, d!'. Polidoro. ,g�tttiago, dr. Modesto, rir! A:rthu·r Pe-

dade Í::al�tidária; �;,t...�, --: ,,_o
-----. --_'_._'-- � o-·�-�_�__ ._._ --'.. .·eira e Oliveira, pe-Ia dedicação e pelo eOsforço empre-

c convocar a Convenção Municipal parI> escôlha cndlJos, ao Exmo, SI:. Pi'ovedor Desembargador João
dos candidatos a dt!putado estadual pelo Municlpio, para da Si!\'a Meq,eil'os, sr. José Tolentino de Souza, � de-
serem apresentado,,: à Convenção Regional, ocasião em mais '11embros da mesa administrativa' llo Ho:;pital·-de
que f.kverão sel" escolhid6s também :008 ca!ldidatos a Ve- Cariduf.}e,

.

a Reverenrlissima Irmã. Diretora, d�mais Ir-

read"J€s e Prefeitos, IlOS Municipios 'em que o pleito de '!lãs ',muito especialmente ::J: a'hnegada Irmã CACILDA) _

o

3 de 0ut,ubro de 19�8 abranja êstes cargos igualmente;
,

" Im,á, Cosilia (ausente- aos bondosos enfer�eiro;, e

d) na Convenção Municipal, já 'mencionaàa, devé-. Jl1fel'll.eiras,-ao· sr. Márieca: ao bondtiso Enz.ial'Ío Bru'flo,
rão ser escolhidos. dois delegados e -dois suplentes à ,tOs amigos que o acompar.haram durímb as noites de

Conver,ção Regional' em escrutinio secerto, devendo ser sohimento, Iclaliuo Santos, Jonnoe eelei-ltino ' Vieira,
J lavrada a ata, cuja �opia será 'remetida a: esta Execútivà ,j oão Procópio da Silva, Antonio Oatarinensi" Vieira

RegÇ6Iial, com as' :firmas do Presidente. e do Secretário (Ton.t.unho) Louriv�tl Vieira (Lico)"'Sargento José. Moa_
da C,)'�)venção, devidamente reconhecidas em (."3.rtó.rio. .ulinv de Assunçã(), ·Sargento Ld'u�'ival, aos bons 'vizi-
Os ·tiÉlega,dos eleitos· para representarem o Diretório nhos� sr. João Rosa e saa espôsa I�ona Carme:l sr, Os-

I Municipal na Convenção Regional deverão tra;er a alu- iii Mello e sua eSljÔSa Dona Luiza, Mario Cesarino da
,

dida aia que será a sua credencial. '. '

.

-

.

Rosai e sua ·espôsa Dona Marcia, IviuVa Elza Vieira aos

3 - O Partido deve apresentar a chapa comple· .for:l1· f> locais, ao FIGUEIRENSE' FUTEBOL CLUBE,
ta p!J,,'c. Deputados E-staduàis� istoo é, número de 53 c.an-

r �� -;"0 �<à Al:>Ó"ciação dps Cronistas Espbrtivos oa (;,,-pital, ao

didaio-t "pelo que i��vem ser evitadas, ao niaxim-G: can<fi-·' Dr

ri
erbal Ramo, da Silva. Dr. -Osma�' run1.a Dr. Re-

datur�fí de um único candidato por várt-o� 'lVL,1hicipi�s;. lato :'1&mos, Osnf Ortiga, �r. LazárQ Bartolomeu, sr.

cada,.lViunicipio deve ter o 'seu candidato para. que for- C;hH' {',f:. Edgar Moritz, Antonio _8alum, Dr. P.:lUlo Fon-

taleçamos ao máximo a nossa legenda, ,.. ;es f:.àre Pedro, 3r. Eneas Nordnhà� AntonIO Farias,
4 . - Nenhum elltendimento com outros partidos de- às

ejJ;f'soras
locais e a todos aue'o confo:·taràftl'envian-

ve sel� concretiza{'o·'sem pré-via audiência da Executiva ::io t I.:.gramas, cartões, GrináÍdasl..':flol'es a L'1dos que

Regicnal. . JS " ,.jtaram e ·acompanharam 01 féretro até :' sua uI-

5 - .os 'DireU,rios Municipais não devem se com- tim!'. {; orada.

prOlDt!ter com cani'idatos· de outras legendas. O Pâdidt :1'" Aproveitando a convidar a to�os os paren�es e pes-

só /t:t.omen�ará,:, �:tlvo deCisão dos orgãos superior,:s, 30-aS ttmigas -para [; missa do 7.° dia que será i:ezada na-

candubtos mscrrtos na",legenda do PTB, para que nao
' ;greja' d0 Senhor·Jesns dos Passos iJ:o odi,a- '13' ·�o correi-

'concr,! umos para j"6rta'lecimento de legendas estranhas te qljarta-feita as 7;30 h,oras. AntecipaM 'agrl.l,decimen-
'à no'lf.a. aos' q-tfe 'compàrecerem a êste tato de piedade exi�tã.

S�nh0r Pres'Ídente,�de:X!:J;mos .registrado o !I0SS0 apê- .. Florianópolis, 8 de novembro_ de 1957. '.

lo no �enti-::lo d_!) serem �bsel..vadas�as· recomendações des
ta circular, com 0 maximo rigôr,. para o bem do nosso

Partirlo.

Saudações
, I

Trabalhistas
Acácio GarlbaIdi S. Thiago

Presi4ente1
, --h..- � ..,..-_----- _-,-,- _
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CLUBE, RECREA'TIVO

O'E ·.JANEI·RO
.

,
6

.!:.
f

ESTREITO'- I

,-.---..-.

DIA 15": (FERIADO NACIONAL)

TA,RDE DANÇANTE INFANTIL, OFE-
.

. I
RECIDA AOS FILHOS ASSO-DOS

CIAPOS, COM INíCIO AS 15' HORAS

II '

, I; MIOS) ORGANIZADO PELO DEPAR-
I

TAMENTO FEMININO DO CLUBE.
fI , I
'I r
I

'

I

DIA �1:' 13INGO DE LINDOS PRE-

DIA 30:. DESLUMBRANTE "SOI-

R�E" QUE SERA ABRILHANTADA
,

POR PACO vE' ,SUA FAMOSA 'oRlo
. /'

�_QUESTRA DE DANÇA. '�-�---:----::

li
I

..
PARA FORROS ...

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE
SANTA CATARINA

EDITAL
DELEGAçÃo, PARA VIS,ITA AS INSTALAÇõES DA'

PETROBRÁS
De ordem d'O' f:.r. Presidente estão abertcl.'.. as .ins

,

• t:l'içõ('� p,ar� a con.rosição cos representantes ,Ít'ste Sin
.- rJicatl' 1iJ,a VISITA QFICIA;L as instalações da "PETRO

BRÃS�', em São Paulo e Bahia.
, \ .'CONDIÇõES:

.

.!!) _::,. COada ó-rgão diário de divlllgação (jornais e

�misó'1,ra-i) terão direito a cred1!nciar d'ois (2) jornalis
as iY,flmbros deit,::- Sindicato.

1.) - Os r;emp;lládos (j_omais e revistas:. terã'o di- ,.

'eito a um (1) re].}resentante, jornalista sindi::alizado.
(:1 - A Delegação será integrada pelos elementos

.lcirr.!'.. men�ionadm; e toda a sua diretoria e membros do
(ons�lho de Repi·�(t:'!1Üthtes junto a Fedel'ução Nacional
Je :ro:·nalistas.

d� - Fica,éslsbelecido pelã Dil'-etol;ia d�.'te�Sindi
eato 'lue os membros integrantes ,destà Dekgação se

comi-'j_'ometeín a d!vu'lgal' sua.s impressões, post�riormen
'le, s.obré� a visita enr tela, através

.

os órgão" em que

exer,�:>m suas ath',.�ades.
REGULAMENTO:

o
'. de fá�rica$, armazén.,

nem com o Cálor e nem com", ,cinemas, residindo ....

a humidade, devido
.

as proprtedades das malérias
- '1�0

o

primas'- amianto e fibras ,
._,

vegetais - empregadas na soa o' ,)

'ofabriceção. Especialíssimas o,: , PARA DI�ISi5ES_...

páró trabalhos que requerem d•••criI6rio., lo/cu.

longo duração e apurado "opor'�m.nto.ou

acabamento, as chapas risos
o INTERFLEX, subslHu.em com o '.,

êxito a madeira compensada,' �

'c. PARA �OVEIS"f
nos mais diversas aplicações,'

notadaniente peJas
Inúmeros' qua1ldoçles de que

são
'. possuidoras.

fundo. de orm6,lo.,
'ol"eolutcl•. em fI.ro/,

-

. a/mofodo; d. ';or'o ....

, .-

.

IN'COMBUSTivÉI'S .; ,

FLExíVEIS:'/ ",.

INAtACÁVEIS POR �,
.

INSETOS, 'E�ROEDORES
, i

IMPE_RMEÂ V'EIS ..,;'

REVESTIMENTOS ...

d. casas pré
fobricado', arm6rio.

embutido., ,ombrl....

�. � O prazQ ral·::!. a eu l rega de inscrições termina
J'á no dia 12 de rfJvembro rio corrente ano.

2 - A partidu da Deleg::!.çii.p será ptéviamel!te anun-

ciada, /.

i{ .- As despf;�as de transportes e estadia cón:erão.
por "onta da PETROBRÁS.

AGRADECIMENTO:
Nesta oportu<l:dade a Diretoria deixa ·('ónsignado_

�eus agradecimentos aos Diretores da �'PETH.OBRÁS"
pelo (..onvite form�lado e também ao sr: deputa-Jo federal
Leoherto Leal qUf), foi a figura des'tacad'l pa'H' a COll-

0�retiz1';ção deste ar:ontecimento.
EDGAR BONASSIS

/ Secretárro

DECORAÇÕES...

<" .

:painéis de éslrados,
sfands, displays"
oiJk -Icreen...

\

YIAJANTt·� 'PROPtjÃíDli'A�--"
.V EON D'E D OoR

R O O U L.boratório 1\orfe Americano necessita admitir
Fal'm�r,êlltico ou elemento com experiência no rarri"o,
'par1 '"jajal'; neste' Estarl,o ..

()" il�.��l�e�osací:,,: deverãb d ir,igir-se po;' ('3 1't�: à Cai. >
p(J�J�J5�P����p,"i)r\o �'},legre, RlO Grande' do 8 iJ, forne-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Âluou mel�or 9 !rl�olorr i.S teve que. confenlar-se com o enl,ale, porqu.lto eslava sendo ventido por lxt- p'rejudlcial ao·
'·qul,o'lo�ala ar_ilfagem falha de' Pedro Paulo de Sousa - Laca,a, Juarez' (penálty), lillGn eSombra, foram o5���rcadores � O ar-r'

",�' queiro .Jo�o Alberto e o médio Valéri o, os melhores em campo - Mauro defendeu um penal, balido por Chico. '

" :ú,�l�c()', �equ�,.n{) es.te,�e 1'0�b�te esse em continua- deve ter deixado n.uita gen- finàis quando o conjunto lo- PRIMEIRO TEMPO: lxO' mas apenas f!\ze�dO n,úme:-'l'
A

S�,gUil' So�bra e Ary ��'n� .��rde ,cJ.e. �01mllg?,110 es� 1',Ç�o ao Campeonato da 2a te satisfeita com o seu de:. cal, ínferiorlzado r,o marca- Na, etapa Ininial o Paú- 1'0 em campo. Ailton, ,som- cam ponta·peR sob as V,
tádio .da -Praia de Póra. as,. :ZQna. , senrolar, pois houve pas- dor, obteve <lois tentos de la Ramos' apreaentou 'fa- bra 'e Guarâ todos servidos' ta� complacentes do ál,'

,

csisthido, o ,emb:it�:' entré I N�o foi um grande pré- sagens íntereásar.tes, prín- bela feitura"logrnndo ígua- lhas gritantes em seu setor magrrífícamente pelos mê- trooPaula Ramo�: ,e J�arros�" lio, mas f,oi Ur.1 pl'élio que cipa�mellte nos instantes lar a éontagEI'l., ofensivo. co!r. os dois extre- dios, não souberam explo- Insistem nos ataques,.�9i##$!êh=:iÊ7JrFF$f$#'r#Jr#Jr#lr#Jr3ê�êdElr#ir'#ir#ii§!i#li#h#lêí7'i#I$j#I=ej#lê�j#li§ rar nem às, extremas nem o locais. Os esforços dos pa
centro do ataque; tanto que' laínos

.

Jc,·' -.. ;t»
""

:�-
J

i

\ .'

·0.•STADO" o IIAIS Ama0. �JARIO DIt S. _TARI

se tornavam, salve uma 0l\: Jios'.' 42 minutos,
outra ocaaiãr. pre.�a's' fác�is' "Sombra,
para os da retaguarda bar? tA1'6erto é Carlito, consegue
rosista. j

Aos oito mjnutos, num ,at?r1sacional [ognda: o tentO
ataque dos: locais, ,'Som.bra, do empate. Final: 2x�.,
centra para Guarâ qué. de' .�' MELHOR O PAUt,l,:
posse do ','balão de co�ro!' .:'. RAMOS,

/ ::." ..
'

.' .....__iil_.. iiií ..Ii!IIJI!I_....� avança área a dentro
.. El se,,:, Analisando- os

_:. ;
.

.f. .�

prepara _. para+o a�rem�te_ �ininutos da dura peleja .que'

",lol,.aw;vel.Vitór_l,a'l·d,o�", .4JCa·f.o�',s ',H'8'D'ao-. :1'; ���é!�J:��:':n�{f:���i{�!Êj�;;::�:f.�:��
_

, ,�. l-I
que o, árbitro deixou de PU.I'i>ilo, d,'Chko Carioni mui.

Baqu'eou em seus domínLói-por 4 I,o o 'Olímpico perdendo a liderança e' a Iln,encl�lll"de
'

nir, embôra muito perto se 'I ta falta d'e sçrte A co�d�-" _

•:. j ., . U_ "_U encontrasse do lance. ta um tanto falha do ârbí-Voltou a liderença ao frido em Itajaí frente .ao 3rumenau conseguiu der- do-lhe a ínvencit ilidade e

llíder. Quatro tentos �., zéro, '

O 'jogo prossegue monô- t.r� Pedro Pu lilb de Sousa.Clube Atlético Carlos Re-' Marcilio Diás no domingo -,"otar o .Olírnpíco, quebrãn-I arrebatando -lhe o posto de o resultade, t.U' tono e desinteressante, até
I

como se via foi bastantenaux - que rehabilitoü-se: anfericr. O co;ijan�9 de
-

.

ti' I
.

Iamplamente do ,"Vé. ,ó·· Teixeidnha. jogan1� , em fil,nando O (ampeonato ,(alarinànse de Remo 'i _: :::igaUln C:�l�::e ;"::,:::. �::i::�ial 0:° m���:e: :�
A

.

I -
-

I d' Por R. T. ,LOBO' com a sua fôrça máxima, e 15, e' tudo f.az Cl'U', .Que se- para Q goleiro, tendo Som- campo fqram, o arqueiro
.

S guarnlÇoes para as rega as ,O-� r.. , '.
oseu oito jíeverâsurpreen- vílle, .l)9derá cenfírmar a! b�a s,ur�ido r�pido e. co?l o

i Jó�o jUberto, CO\"1 um PU-".

di.'a' 15 � ., o .próximo ' ce�tame,'l:>�r- 'der os catedrf.ticos,' O Mâ;- sua atiuação da prê-eam-
f

pe d,�re.lto eVlt� que o ar� j nhado de defesas de vulte'i.
,

, ','iga_verde de remo, a :®a- tinelli, também," será 0- ou- peonato, vencendo o 2 com, I queiroo agarre'. a bola que; que o tornou oa figura ,s�-(Cor.clusªo) ,ou Cordeiro dr:véá ,_ser- ,izar-se no próximo dià�151 tro 'forte conrorrénte ao ce- caso o Áldo Luz lIão apre-
I passa raspando a trave. : liente· da- pefeJa; o ri'.edloALDO LUZ ,ncluitlCJ_ ,110 qi.latr� e �6 01to, _[o c�rre�_1te, é qt;<l 'Con�áJ tro niá�imo, sendo a,ua!,! sente a famosa (lupla Ed-I Aos 41 minuto.>. Lapava,

I

Valério,_ notável r a marca',

10 páreo' - 4 com _ k:l� :u<)� _ªsslln sJfrerao �:<Hh�- 'om �a fôrça..
máxima atual, principais aspirações os pá- ,son-Chicão. um �os .que Il"e?,o� se mOYi-1' ç_ão e no :ap�io à linha de

varo Elpo," �jmofit.,jro e re- i::açõeí!.,
_ /" lo nosso remo, t(!rá no C�' I

reos de bracadeil�', <lupla,,:: " mentáram 'na· cancha, con- frente, sendo o melhor ho-madGreS >,'\;\riIson
/

Boabai'd, .""
, .'t Francisco MartineÚi- e I o�de a dobradir.ha Boca- �� As �uarlii�Ões da- Capi- segu.e ri tentc, inaugural da, mem do quadro i0cal; Ail-Frànclsco- Schmitt, joão- -:' -_. - M�RTIN-EiU� :' �co�

10 Âmérica de' Blumenau I
Tatão deve� �ncer de ,:�á ê,sti!,� o;op1at!ilr C�mpeona- pelej�, cam

-

um. ehute 1>0-1 tán, Manoel, Sorr,bra, Zil-Paulu de Andrad,� e NHton 1° pál'e0 .- 4 com !f:,jP- os �Pl'incip�is éoft�orretlte� I p�ntA a �onta, :�pesal ai o�:t��e jie Remo, já' <leroso'�desferido �lé fóra <Ia, ton, Mauro, :Nel'Y. Juarez,BrognoUi. \ • uel Silva FUTtado, ti�:�i- .0, cetro niâjd� (,lês� 'no. ame�ça, do'-Ainérk(l no dou-
. dispíit&9Q em-.água,fI da baia. área. Termina o primeiro I, Clirlito, Paulo, B:Jnd�.e20 páreo _ 2 sem_'-:"_ Flá- ,'0- e remadores J 0el '{i.: L'e-,

)s ameri�anús
�

v€m ilnb'ui- bl�. De �m modo geral, �,f sul. pa.ra maior brilhantis- tempo com os visitantes Bira.vio Pinho de _Olheirâ e Sa- ,nos Valfredo do& Santos, elos 4� um ,forte espírito de 'classificação será decidid��1 mo da compeliçã,i:, ebtará vencendo pe�o escore n:íni- ARBÍ'l'RAGEM�

b !e�h'o Paillo Flol'H e Fi:an- . I t f t'e'cnico I 1 S
dy Cayres Bel' er. luta ,e para isso,' desde há nos segundos \; terceiros p.resen e o um.osu mo. Pedro Pau o (.e ousa,30 páreo _ Sin�le-scull ",isco CYl'ilo COl',l'Ê'a

nuito vem treInando com lugares, pois as primeirAs' Rodolpho Keller, 'a, maior A ETAP1\ CO�IPLE,;, ,que veio com os itajaiensesR,' A tA" Boa 2. o pál;,O .::,- 2 sl'm' _ lto- .

h 'patente de remo no Brasil, I MENTAR -

t ma "rbl'
_ emauor: n onlO -

issiqu-idade e carmo o, es- classificações sel,ã,Q <lisper- .i.. nao apresen ou ,u ,",:baid.
'

.. .il,Ai;;� mualdo FerEm .

e Alfredo 3encialmente no flito € no sas entre os vári,os clubes e que, agra�as o'; esforços A etapa firal "foi 't:icD. em h'agem <l,ue cunvencesse.40 páreo _ 2 com _ AI- ,lOS Santos Filho, fi com. O clube dirigido tec- que fomarãõ ,parte na re- do dr. ArY Pereirn Oliveira, lances empolgantes. De iní- Além das falhas acima a-
varo Elpo, timondro e }sc- 30 páreo -.S:ílgle-scul! aicàmente por SÜ'eláu, virá gata. O Aldo Luz, outrora a estará em nOS'SR Capital, a cio os �IQcais revE:,Iararr.-se pontadas, preju11iciais' �o \madores Edison WesJphal e - Rem_ador'Niva!do :r;opes. ,;, fôrça 'máxima d� remo do f.im de observar a� guarni- morosos � um pouco des- Paula Ramos, não r,oubt serAldo ,vargalS,c '

40 páreo -' 2 cOm _ Et- Ce'�Iam'',_ 85'
"

.

'd:e: ":,1'.Ii'_ Éstado, êste ano não upre- ções que estf.l.rão em ação controlados, cedendo à de--j énérgico diante �o �Ogo':5° -páreo _ 4 Stlm _ FIá:" Jláni Rutkosk',-- tillloneil:O é I' sentará a sua equipe d� na manhã do dia 15 do mês fesa visitante �qt1E:- fez do- brusco que algullti jogado-vio Pinho de Oli· €ira, SadY temadores C'.fmli'l' Moraes

dores, e Jluvenís ' oQ,tras épocas, com o, des- em curso. N�o ,resta a me- mingo uma grane!,) pàrtida.. , res de ambos os lados pu-Cà-Yl'es Berbe!', W&.lter Léo' .:lantos e Aldi Rosa.
falque de -Cordeiro, Edson. flor dúvida que esta foi uma Aos 5 minuws, (I árbitro zeram em prática tanto no-'

Pereira e PlÍllio Cabral da 5° páreo _ 4 sem Não for:1m rea�,lzadoe, sá- C�ntudo agora, com ótimas grande medida, tumada pe- para espanto geral apitou primeiro' éomo !i� segundoSilva. Afonso Cels0 Corrêa, Cláu- bado' e domingo ��i jogos <le embarc;cõeJs. o clube da la ,FASC, pois,' tOdos reco- toque de Manoel dentro da periodo.60 páreo _. D�)uble-scull dio GO'rn�s Jardim. R0l!lual- ,�madores ejuven s progra-
rua João' Pinto' puderá sur- nhe'cem em Keller, um va- : área, quando a bola é que

I QUADROS
_ --Berna�dino Joãu 'da Sil- do Ferlim e João bilveira. ml;1dos, Ao Qile IIOS infor--

preenger O Riachu�lo Sllr- 101' de primeira grandeza e ,foi bater no braç-J do joga- Os quad,ros formaram as-
'va.e CIto Vie:ira_Cbodr·em. 6°' páreo _ Double�s6}l1l m_óÍ1 o Dep��tiflT..ento de

ge 'c�mo 'favorito no "com que tudo fará Pllra utn:i,��a �',dor. Cobrado o penal por sim,:'70 páÍ'e� -- Olto _ AI- -+ José Carl0s TJi.�riÚiro: de' -Futcpol da F\Gf./ a rc.da-
e suis outras g�arniçÕes ap�e�erttação de 1'08;0 �s-.' Chi�o, saltou Mauro'e con.. PAULA RAMOS -:- Mau-

varo Elpo,.)imolll'iro e �re� Souz;,e Nivaldo L�p�S. 'd.a de amadol'�S_ �erá efe- disp'u��,io pf)si;õú secun- .ta<fo rl:G Certame Nacional seguiu, entre aphmsos, de.-:: 1'0; Ney e Jac�' Man�el,madores Wilspn Boabaid, 7° páreo ,- {)�to'_:: Er- tu'ada hoje_à nó'ih� e os de dárias. O Atl�ntico,d-eJoin- de Remo, a realizar-se no fender muito bem. Aos 23 'Z;'nton e Va1ériJ; Telmo,Elisiario Cchmirlt; ';Pedro nani, Rutkoslô, tia!Oneiro e juveNis pos,ivel:....:ente 6a
tal estão treinanco ativa- próximo mês de 'abril vin- minutos, novo penalty con- : Guará, Somb,'a, Ailton e

Gesse�', Dionísio Schn,!idt, remadores .! _<:>el C, Lamos, feira,: domingo. mente para !. regata do dia douro. tra o Paula Rap',os, desta Dilmo.José Luiz Eoabdd, 'Dalton Valfredo dos Santos, Pe- _'-'1 ",

�
, I

v�z acert�dam�nte,1 p�is se I BARR?SO _ Juão �lber-'�fanchini, AntJ.lnes S.evéro ciro 'i'áulo Flôre.s Cláudio A próxima ruiuaua- �. AINPA :ESTE MES, i VIU, e mUito bem ama0 le-I to; Carhto e Belito; ArY,
e Humb,erto Fe'r.andes de Moraes Santos, Aroildes São os sêguint('� os jo- I vantada de Ne1,'Y tocar a 'Paulo e B:md�jra; Bira,
Mendonça.

'

•
José Russi Adi Rosa,

Vi-j gos constantes da próxima Diminuirá o cuslo' de vida em boldo Fez á,cobrm.ça d(J pe-: Juarez, Chico, Lacava e
Tendo sido autorizado aí cente Augusto--Vidal e Fran- rodada 'do' Campeonato da

Ó O IS
nal o meia Juracy· que man-I 'Osni: .._",�

remar, o campeão 'Hamil-I CiSCO, Cyrilo CO,rl'ca._�, ,',,' " .2_:"a\.Jzoú.a,:,... '

_ '

' FLORIAM P L __ -.
I
dou ,colp ,grande habilidade � Prelim,inal': Nã\J.houve.

_
'

_

. .\ SEXTA F-.:oIRA da 1mb i d t t 'o "balão" no cant(J direito, Renda: Cr!' &,'745,00:,Empalaram em Rio' do "Sól ôí�.::::, �t�';CaPifa(�-7 FiSf:i-- das !:��:f��ic�s� à 'p�::e t:f�i:amás �:�:as :�� a� aumentando a diferença a

;P

,

Par'aguallos-
rense x DP,OauMI.a,INRGaOmoc vestuário, re.prese.nta, em média, 1/3 do orçamen- favor do clube de Itajv:í.

_

to do funcionalismo público ou autarquico,' empre-, I ,Aos 29 minutod
.. Lacava, "

gados de cõmércio e ,do operariado, especializa,d.o., ' A" dassIIU�aça-o,� d' o N
'

t C 't I A"al' x .. r'ecuando para apOIar a de-A seleção parf<guaia que se, apresen"ou-sc ' ommg" es a apl a -
• Assim, desde- que os artigos para vestllarlo e

.

R' 1 S I f t nd O
., "0 '.

d 'l'd d d '

t' b" 3001. 4Q01. como -fesa, comete ",foul',' em Va- EI'S' a. ,.classifi.:!ação dosfoi goleada pelo Figuelren- em 10 (O ,ll t eH r.en a:, o ,pemno'" .

I. e utll a e' omes lca, alxep1" lO 10',
-,

'

o Juventus perante cóloS=, Em Joinvillé . ..,..:_, �jã o é o firme propósito -dos planejadore� da "GRUTI- lério. Este batn a falta, concorrentes aó Campeona�
sal qsslstência pro Luiz' x Olímpicó NHA" (no sub-solo de A MODELAR de modas, I tend� Ailton bein colocado, I

to da 2a Zona, após 'os j,!- -

que -

á rua. TraJ'ano n. 7) a ser inaugurada ainda êste I
d I

, '
.

I E It 'a' B l'roso x -

'aproveitado lmra tn, ereçar, gos de do:mingo:pOl'ClOnOU fi ,apreCIave < m aJ, 1 - li

mês,
'

podemos esperar, um verdadeiro alívio paraarreca,dação de 10� mil cru- Clilxias a economia popular florianopo1itanil' I a bola à� redes barrosistas: 10 lugar -' Carlos Re-
na zeil'os, Não houve venc€.dor, Em Brusqne - Paysan- A "GRUTINH.A" será um départam�tó co- 2x1.' . " naux, 2 p.p ,

Isolou-se o Flamengo
-7 I' ' '. ,/tendo sido de 2x2 a conta- I dú x Carlos Renaux ' mercial de artigos populares por preçOs popularís-. I Com o tento de seu meia 2° lugar __DlímpicQ, 3liderança, 8ábad.: à I_loite \

� ,

simos cul'a venda repreSentará uma ......"ra econo- .

5.....- esq!:lerda, o quadro sente- 30) lugar _, América, -' .::,mfroe:;;p,a:� d�:1:t:�n:�� I' ,Classificado o Paysa_nctú ao v-encer\j:'o
mia N�a�ioo d�o�:neiro, .São Pa�lQ e Parto Alegre,

I
s� com nQva� torças e rea- 4° lugar _ Sã" Luiz, 8 I

.

I d ;ft • .' '..40..i.�te' �.
'

i is I_ge com valentia,.c ocasionan- 5° lugar --" Caxias, 91x1. O rubTo-negro passara, -

FI
I " a gumas as ma� lmpo��� s J.ll'llU1S comerc a

I " ,

,
, "

Igue.rense '

cri'aram, igualmente, departamentos de artígos ex- do ROVOS perigo.; para apelo São Cri�tóv�,o, horas -
,

,0., clusivamente populares obten.do o' mais legítimo- I ci!adela de J�ão .Alberto.antes, vencendo-o por 1xO. Na cidade d() Brusque...
�.

'

(;los sucess9s, graças aos preçoS sumamente baratos
Êste, ,pouco depois empol-,Domingo foram ef.etuadas defrontaram-se Paula Ra- I

A
' I

f 'I p'elos quais foram postos à ve"nd,a. TodOs o.s artigos".

'1 merlca I ' 5 Iva J LlI' ga toda a nssistência, ope-qua_tto pu.rtirlns, sendo çs mos'e Paysandú, vencendo'
o' ,

'dêsSes departan)entos, são, adqulrMl06 e também
d'd I' t' 1st O gr d 1 rando espetacular interven-seguintes os resultados: êste pela cQdag,t:nl de 2x1. Não houve domingo, em, ven 1 os, exc USlvamen e a v a. an e VOlume

.

-{_,
'

-

h A

"'1
das. ,compras, somente nas ,primeidssimas- fontes, 'ção de um;Vasco, 3}( �otafogo O",Can.". .com êste -tr'u-nf(: o chl,D,e

.

Joinv·ille ·0 mate merl- '

,
',' � 'I ' " , il1eÍn do p,agamento à vista, proporci�� uma "m- bra, mandando [l., escanteio,to do R!io 2 x Éo,�sucesif'o O, I eamp'eão (1.0 Especial ca x Estiva. Igllúra-se os

pressionànte ,v,antá.gem de preços, a qú.alr, aliada á c'obradolVI!1dul'eira ,6 x Olaria 3 e: 1057 'ficoll. rla�sÚicado' motivos da nii.ü , :'ealiúlção, uma diminuta 'margem 'de lu�cro nas vendas, repre-
5 ,do embat�o ,,' .

consumidorês"uma eCQnomia de�30

"

Isolado O: Fia-
mengo

60 lugar '--- PaLia Ramos,
:M:arcílio Diàg, BJcaiuya e

Paysandú, 12.

70 lugar -- F'gueirense,
"
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."'" ._�_' .. com
_ '. ",: ._. : ,�- -'7

_,

'L '. �mERT�D 'LAM�f�UE - PED�<? INFANTE

maravilhosa sinfonia de côres e música.
"t f' .. '_

� ,

..

N�vo e '�;andioso triu�fo 'do cinema italiano:
'Í • l-

';" �'-'� ,'SEPuçí 'DA CARHE"
,. " .'

'," .

. '

(�"E S10 JOSE' - 5.a-FEIRA:

. t

'.
, .' ."..-

a,;, ,Roa
JEAN -CRABiN - MAGALI NOEL

. ES�ELANDO .

-

rrSE TODOS OS HOMENS DO MUNDO...

"

o. filme francê'S mais aplaudido, portanto o melhor d�
-todos! '

.

.'-

--·e --

iH
. t.'�!"

'''O BALI0; VERMELHO" ,

;�', '<',

maravilhoso documentário. de ROBERT LAMOURI5.-
SE _ GRANDE PREMIO DO FESTIVAL de

"

'i CANNES!"

AINDA EST,E �,MES "
. ,

.r
:

/'

, 'Inauguração, •• 8e' 'sub-solo de 'I. Modelar de modas (1 raiano 1) di
-

. '.
. .

. .
'

',.

, e

.;
..-

,\
j

,

r»

r ,'U
.

,
, «(lserviç�êQ povo)

'_..
..

"""
"

.

�
�'

(

"

fmá inoy,açlo, cnmerciat revl••ária patar o'
"

�

'.
, .

,

._

-

,,' 'baratea.mento das utilidades
'-...

-

-

, �

.__.;.

I .

/

Artigos ',Populares por �reços" PÔ)Jdlarissiin�s
.

.
".

.

......
-

-

-.��..

.e
r.

'"

S . Abaixo"de Bajxos�--����--��--���

./ '
.

.

,

:"",.'�-=:-,""""""'--,.."",..".---.,...,..",.",�-"��-.".��_,;,;.;,,'-�..
� � os por. Pr.

1

", ,
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Frovíanôpelis, Terça-fei�a, 12 d,e Nevembro lle 1957
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,,',""�'l't..
",

:t!\.�""c,---.��

Praça 15 de> - novembro
'

- esquina

M O' V E J SEM, ·a E R iA l

OSS I@rk
lOJA

Rua Deodoro, 'naO � 5 Tel.ll20

CONCURSO DE, ESCRITURi\:RIO

·0 ESTADO" O MAIS ANTIGO UIARIO OE S. CATARINA

-,INDICADOR�PR8F'ISSIONAL
Dr.

'

'DR HÉLÍO BEHRETTA ........ DR. CONSTANTL'oU

''ffctRTON DE OLIVEIRA '!II É 0.1 c o DIMATO�
-

'\' "Jj�NÇAS, DO PULMÃO _
"Ortopedi3> e Traumutologia MItDlCO CIRURGiAO

TUBERCULOSE Ex-interno por 2 anos do Pav,» Ooenças d� Ceqhor�s - P,ar!ol
lhão' Fernandino Simonsen da - Operhçoes - V�a8 Ur1nárl"

Consultório - R. 'Felipe �
_ Curso de aperfeiçoame:...b e

Schmidt, 38 te!. 3801. ",anta Casa de Sao Paulo.
longa prática nos Hospítaie d.

Horário das 14 'às 16, ho- (Serviço, do Prof. Domingos De- ,

fine) - Estagiario do Centro .le Buenos Aires.

Ortopedia e 'I'raumatolog ia e Jq CONSULTóRIO: Rua Felipe
Pronto' Socorro do Hospítal das ochmidt, nr. 18 (sobradc ). )"ONIiI

, 8612.
-

Clinicas de São Paulo. HORÁRiO. da. 1� h 18 110-

:'YIlNI$TÉRIO DA ÂGRICULTURA
8_ERVIÇO FLORESTAL

HELEG.C.CIA FLOR.ESTAL

.

RJ.�GIONAL
"ACO'.'DO" COM O ESTADO DI.

SAN':'<\ CATARl�A
A V I S O

LJR. CLU,NO G.

GALLETTI'

... - APVOGADO -

-;-. ,

�
...

-nua \::tcr Meirele_.,',,'60,

A Delegacia Flores.tal Reglonat,
,

rua" Felipe.,Chmidt DO sentido dI: coibir, ao maxímo pos-
""- ,';�""">'Í���l.t;;�:-?:1-�; I!vel, as qr eimadas e derrubadas de mato..' afim de tmpa

<1�ir 08 d"Hastrosc:,s eft>itoe eeonêmicoa- e ecolóriC08t qua, '-r
-,

'"'""'.4íII_�_'_"""-------�--......----_ acarretam tais ):Iráticas, torna púbHco e chama a ater:;io A' d seu irmão
de todos' os proprietãrlos de terras e lavJ8dores em re- �u e

do t
'j,JiI, llar� a exigência do cumprimente do Códi&,o Flores- p o r e de,

oen e,

"oro antecedência, a necessáría licença da autoridade ' ap�ets�ban. �, cogm
sua

. _. , .' con rl Ulçao enero-

I
florestal competente, conforme díspõe o Co(hrc Flores- à' difica ão do

'�""'�, � tal .e� .�eHs a,r�igos 22 e 23: respectívaaiente, estando os 1�s�it:1
• lEv�ngélico .

nfr a ,OI es lluJelto�E�io���<I.;!�ENTO 'I de Florianópolis I
Esta Repactição, pela rêde de "iveí�'os florJetais. em", _____

cooperação, que mantém no Està'do, 'dispõe de mudas e

-errrentes de espécies e:>resta:d � de ornamentaçio�.'para )

"ornecímento aos agrícultores. em geral, ínteressaêoa no

." _ 'eflorestarr.ento de suas terras. Ill(:m ' de prestar toda.

,�.., � � rroceder que.inada ou derrubada de mato sem
- soiic-itar"

, .__ .
.:__�_...:__..__. n-lentação técnica necessãría. Lembra, ainda. a posSi�i-1

, ,

.

idade da obtenção de empréstimos para reüorestamento '

:110 Banco Jo Brasil. com jL.?OS de -7% e�razo,de l�ÍIIIos. i
"A Soberana" Distrfto uo Estreito - r.út_

_
Os Interéssades em.cassuntos f:o!'estais, páTa a

,.I
.

,,,, li W llif� 1b!ençãQ de maiores esclarecimentos e �requerer.eUlfr"'Dto�-
------------

rização de licença para queimada e derrubadas de-mato,
devem dirtgir-se as Agências Flo.. estais Municipais ou

diretamente 8. esta Repartição, altuada ;;0.. rua Sall,toil
Dumout' nO. 6 em Plorlanõpolíc,

'I'eletcn e : 2.471) - Caix .. Postal, 390.

Enderp. .. o- teltiráfico:
-

A:k""tsiTvh- - Flori&Jl;6poHJ.
�. C. '-1 >

I •.

-'..-

Freparam-se candidatos para o próximo
� E�criturário �o Sen'iço Público Federal.

<l'ratar a ht.--a D. Jaime Câmara, 42.

concurso /ON E;:; 2.401;

I
I

FlOrianõpoli. (-

-

DEPARTAMENTO nÉ- SAÚ-DE;(,l�ÚB�ICA
Plantões de Farmácias -:- �'�;';��i"�, '

MES"DE NOVEM-BRO
' - ,

sábado (feriado)
,3. � domingo

'

1) - sábado.' (tarde�
10 - domiÍÍgo

p'armácia Nélson

Farmácia Moderna

,Farmácia StO António

Farmácia StO Antônio
Farmácia Catarinense

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

FarmáCia Vitória

,Farmác.ia Vitória

16,- sábado (tarde)
17 - dom'ingo

Rua Felipe Schmdt, 54

Ruã João Pinto

�ua Felipe Schmidt, 43

Rua Felipe Schmidt, 43

Rua Trajano
Rua Trajano

_, Rua Tràjano
Praça 15 de NQvembro, 27

Praça 15 de Novembro' 27

'25 - segunda-feira' F,armácia Nélson Rua Felipe Schmidt, 54

38 - sábadf) (tarde) , Farmácia M;oderllll, Rua João Pinto

O serviço notul'l1O
'

será detuado pelas brmácias Santo Antônio, Noturna

e Vitória, situadas às ruas FeJ:l'e Schmi dt, 43, Trajano e Praça 15 de ,Novem

bro,27,
O plantão diurno compreendido e:,! J'e 12 e ,10,0U nOTas sera efetuado pe

a farmácil:j, Vitória.

'5,5, HP
11'HP
35 IW
50 HP
g4 HP

GRUPOS '6ERADOR}:8, :_- �'P E�N 'T A�' ,

Quaisquer tipos para entrega imed�atá -, Completo� -

-, COlJl
� motores' DIESEL HPENTA'l'�' partidâ eléttica, - r�diator -

�filt,ro.s -; tanque de oleo_e dE.emai,� pertences: ,8.ropladC's _dire-/,

Luiz Osvaldo d'Aca'mpora, fI I AI d d 1
'··'�';;"E;;,�;'?'�� Inspetor de Farmácia. dame.nt� com aoge e asbca a t�rna õr' � votagem --',

----,--,-- -�---'------

'_ trifá�jcQs -220, V"lts, _. com ,exdtadoI;::J-' 4 cabos para
'

.......,.. � � ., .. • • • • • +. .. .. ,.. ,.. ,.. .. A'ÇÃO ENTRE AMIGOS
r."." ··.++ "..++.++..++•••�

.

- I ligação:e quadro c�mpIeto-de contrôle: tl)dos conj·l.mtos estãlJ
, Pril� i�amí, S· :!: Comunic",-'e aou inte- aosentapos-sôbre "longarin&S mprenortiÍoo.s para entra� em _funcion.}�

li" I i) l. ,.. ressados que o' sm'teio
:

em

� de pessôas com prática de �orretagem de seguros.:t: que se rifam cinc,) lotes de �' REVENDEDORES, AUTORIZADOS BAR·A O ESTADO DE

I
àe vida, capitalização ou cor,retagem em geral. �:. terreno em Barreiros, será

; SAN 'ir A e A T, A R l NA'
-

,

Paga-se bem: Dirigir-se pessoalmente ou por car- :... efetllad I L'
.

F d
ta a TRANS'PORTES AÉREOS CATARlNENSE, ••v' < o pe a o.trIa e e- MACHADO & Cia. SIA Comércio. e Agencias' �.�+. l'al e não pela, E'ltadua'l de

'

Edifício Sl:i/ América, 4° andar, FLORIANó-" Rua Saldanha Marinho 2 Enderêço telg' "P R I M U -S'
"

.... �J>. 30/10/1957, comu constou ,

" -'

.'
..,

� },'OLIS - SC. ' �
dos bilhetes. ,ex. Postal, 37 - Fone 3362 -- FLORIANÓPOLIS

"

....A...�_ ++.+<>..++ ++ ++ t4'o.++.++..
. u.:

,�.�.,.. ..:" • • +-. • • • ., � • • •. -...: ,_. •• -------;...._- __ li" êir#J:'$::JE r#(,ª,êêf3r#Jr#I@êêF-lr#lr'#JêêE�]� .

ESTREITO
(domingo) Farmácia Indiana Rua 24 d.e Maio. 8f15

e 24 (domingo) Farmácia do Canr" Rua Pedro D.emnj·o, 1627

O 'Serviço noturno será afetu&do pela" Farmác.ias DO CANTO e IN.DJANA.
'

A presente tabela não pJderá ser a!t�"':(b sem prévia autoriza'çãoJ dêste

epartamefito.
D.S.P., outubro de 1957.

(Serviço do Prof. Godoy Moreira r•••

I
� Médico do Hospital de Cari li:esldência: Aven!d!l Rio Dr,an.

dade de Florianópolis.
. ee, 'D. U.

Atende chamad",
Deformidades congênitas e au

'felefone: _ 1296.
quirldas - Paralisiá Infantil -

......... �_./--

Osteomielite -' Traumatismo
I

,-

Fraturas. '

-Consu ltaa: Pela manhã 1I0
....

11Q5'

pital de Car-idade, das 15 às 17'

30 horas no Cousu ltô rio.
Consultório: Rua Victor Mel

relles n. 26.
Residência: Av. Mauro .bmo

,

' \ - 166. - Tele. 2009.

$'
--

Seja a um só tem- $ i -.Á. floresta sign ifíca .

$. po, altruista e prátí- $ fOI! te industrial; .solo fero

$, :co. -

,
,$ 'til; terreno valorizado; pro:

, Auxilie seu próxi- $, teção de mananciais, defê ....

$ mo- e se beneficie $ sa contra a' erosão; garan

'-também, Inscreveu- $ 'lia de' abastecimento do ma,

$ do-se hoje como só- $ terial lenhoso' necessário

,ci� do H os P i t a I $ ao conforto, à economia e à

$ Evangélico de Flo- $ sobrevivêneía do Homem;

$ rianópolis. " ,
$$$$-- --$$$$

raso
Residência - Felipe Sch-

midt, 127.
'

-----.--�---------------

DR. ANTONIO MONIZ
D& ABAGAO

IRUaGIA T�.EUMATOLOGlA
(l",topeditl

Cr,·.uItório: João Pinto, 18

j)a� 15 ÀS 17 dlàriamente,

\le�o. ao. Sábado.
Ites� Bocaiuva lU.

"�re' .- 2,7U.

DR. NEWTON
D'AVILA

....................e,

'NEfESSlTA-SE'
,

DE
UMA�VITRINIStA

NA

Motor ideal para harcos de recreio e para 9utrúS barcos simila_
res, alé� de exp].eD.d�do para mct.ol' auxiliar de b,arcos á vela.

�o�pletamente);E:quipaao,induSÍ\):�,pàinel de instru�entos.
DispômQs para' �ntregà in5ediata, nos seguintes capacidade;:;:

, -
'

.

, -

gasolma ,80 HP, Diegel \ '

Stj HP" (aireita f �!lquerda)

103 HP- "

132, HP "

.,

,"

", "

"

--L A'V A N D'O

Virgem ESlléCialidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville - (marca registrada)

. ,

econol11i,za-s;e � tempo é:, �4inheire�

COM

._.:----- _./_._-_------ -. ----'._.�------__-':__-,'---:";-- --,-,---'-- ---_ .. -_.; .. - ... --

·:·v > '.i,'
�- \

-

',,_ _ . ...:

',"j'

D" JOgt· MEDElHOS
VDIRA '

- &DVOGADO
CaiX/' Postal 150 - ItaJ>!

Santa Catarina.
-----------

DR. LAURO DAUR.o\
CLíNICA GERAI. •

Especialista em moip9tia. - õ.
Senhoras e vias urináriu,

Cura radical das infet'ç7i ...
gudas e cronicas," do -ape re lho

genito-urill.&rio em amon. oa

IUOI. '

.Joenças do aparelho Dii'UtlvO
• do sist sma nervoso

Horário: 10lA> ás 12 " 2� áa ri.
Consultório: R. Tirajente., '�

- 10 A"dar - Fone: 3246.
Resi�ê::lcia: R. Lacerda ce»

t.inho, 13 (ChácAra do' Espanha)
- Fone: 3%48.

el'

DR. HENRIQUE PRISCO'
PARAISo

till:DICO
(\�I'açõel ".,.,'Doeuças d .. 51.. -

UlO-t!JI - Clínica de Adulto•.

Curso de EsreciaJização no

Hospit,'11 dOI Servidores do i.-,
,

�"JJo.
'

(�.cviço do Prof. Jlarial;lo d.

A.ndrade). ,

Conaultas - Pela rnanhli!lo

;Jolpit.ú de Caridade. ,

Á tarde das ló.::!) ba, em <l'RII

te no consuitóri� á> Rua Nul'''s
'\f:a,:llado 17 Esq'lina dfl Tira
I"",tes. Te!. 2766,

:aeBi 'ência - Rua PrPOllh.nt.

'ol1til'bo 44, -Tel.: 1120,

DR. JúLIO DOIN
VIEIRA

• )WJ!:DlCO
-4lSI'1WIALISTA EM ,OLHOS
11TVIDOi;, MARIZ E :;ARGANTA

rRArAMENTO E OPERAÇõES
Infra"Vermelho':'" NeboUzaçio-

Ultn"Som
'T::atamento de' aiuualt. ......

,

operac;io)'
Jn,ló�retln\)ilN)pia - lLe<;elb de
')culoa - Model!n(, AQu!p:un"nto
le Oto-KinoI81'in�otoa:i. ·(é;;>.l",e
.' no l!. ...tado) ;.

HorA.:o das 9 às l! "hono •

iall- 16-.1 18 ,.horal,'
',-

'Con�u1tório: - Rua Vitor ...t.'
'êIe-s 22 � Fone "267'5: '"

"ç �pl" C" R"ull 'S1io 'Jor;l' Ia,. _'"

t�, 1'�n�.<�' 21, í: ",;_',
c � - ,

'.;t,
�'

" 'f -,
.; ,e: '...

..... ,

i>R.' �� tOBATO
-PILHO

'loençaa' do aparelho re.plratórlo
TUBERCULOSII

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
.

DOS PULMOES _

Clrur,.:s <lo Tvra"
rormade> pela 'FIH:uldaJe N,,�Ic.
na" de lt1-ediciua: Ti8;ok.&,I�t. e

,r-is�oçiirut;giãb do ..!Hospital "�e- '

• <

rêu -Uamo8
Curso d" eeperialí73ç;'1l p"'I.,
S. N. T.1Ex-lnterno e E:l-k��i8.
tente 4, Cirurgia do Prl,f, '1;11'0

Gulinarãca (Rio).
CORR,: Felipe S�hm,dt. r.� -

Fone 3801
Atend(l em, hora marcalb,
R<lII': -- R'ul<. Iilst..vea J"u.ni, r.

80 - J'on.: II'"

,

.

'1',
DR. EWALDG SCHAEFBR
Clinica Médica de Adultos

.
- ..

'

,
e CrIanças

Consultório - Rua Vi�-,
tor Meirelles n. 26.

Horário das-Consultas -...:

das 15 àg' 18 horas (exceto'
aOIl sábados).

,

Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 - 1'el. 3865.
---'----,- .

DR. WA l�MOR ZÚMER
GARCIA

Diplomado pela Fa('ulo"o. '��.
elonal de IKedidn�l- da Univ ..r

aldade do Brasil
Ex-Interno por concurso da ",1.0.

,
ternidade-Escoia

_ �Serviço do Prof. Octávio Ro-
, drigues. Lima) ,

Ex-Interno do S..rviço de Cir.lr
fl,a do Hóspltai I. A. P. E. T, C.

do Rio de J,"Inelro
Médico dI" Hospital de Caddnil ..
,da Materl)idade Dr. Carl"li

Corrêa
'

(I0ENÇAS DE SENHÜ'l.A� -

PARTO� � OFERA' �ES
P'ARTO BEM DOR' pelo
método psico"Pfofilático.
'Cóns:- Rua -joão Pinto n.:

10. das 61,00 às- 18-;0'0 horas,
Atal\�de' com horas marr.a

das' - Tel'efone 3035. J'

Residência,
I �'I" Getr(ll'''l-- Bitten,c(lun D

•

,101.
-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!�� mPJa�Jmx;
.

VULCAFLAN

Téxto do protesto DOU T R I N A
conf iados, o-'Zêl.�;'��'ÍJJre�';' l'b,unaI de Justiça dos Esta-

formulado- pelo Presí-I' I Li zío da rlHig!l�th,tilrfll, �'dô' elos -e ao Exmo, Sr. Presi-
dente da Ord(·m dós Ad-: DiU,ç?o: MILTO�. L. ,COSTA e �UBE� CO�T�' I a;el'fe;ço.a�e!��o �d'��. i;sti� �de�tle da República, como

vogados do Brasil con- : a sua. fOl�ça executorta, sem i �as " ,Hltere�se f'.ubhco ou
I
tuições ,de Dirdt,ó,' e, e

...J!í:' �os Exmcs.. Srs Governado
'tra o desrespeito, IJOr, que esteja pendente recur-Illifnngent,es uas leis, seg un-

! geral, do que, .in.teresse à .res dos Estados � Territó
parte de antOrida,des; so legal c:om efeito suspen- do, o critér io dos agentes da

'I
o.xlom jurídi(jti,�' " rios, apelando para todos,

püblicas a ordem e de- ,
sivo; -.' adrninis:r::tçào represeda.u ,Delibera, �.� recesso do juizes e advogados. no sen

cisões judiciais, cencí- c) qué cresce, cada dia, subversão do regrme COllStI-
I Conselho Fede!al:, tido de serem Inflexíveis no

tando os advogados à o número de procedimentos tucicnal eru vigor, cem o'
1) formu-]ar':iAP� público, reclamar o l'�!lorm,o respeí

defesa intransigente da judiciais contra aios da ad- ",,'lniquilamentc de tôda a se-
e de maneíre iJ1>11�e'SsQal,' o to às ordens e dcc isões ju-

autoridade do Poder JU-Iministração públics, porque g urunça jurídica; seu ma is enérgic,', protesto didais, como .únic:o meio de

diciárío -e ao emprêgo ' vários dos seus agentes pro- f) que, porisso mesmo, con.rn- o desl'e�i)�ito, por preservar, pela harmonia e

de todos os meios le'- CUl'a!TI colocar o seu arbi- cumpre li todos os c idar ães: parte der au,tôri1/�e's públi- independêneia dos poderes,
gais para responsalizar trio pessoal acima das leis, especialmente aO.3 .advoga- é

as, ri ordens e -decísões ju- o regime da ,legaU6ade co�s
os ad�inist..adores que, desprezando os j.ronuncia- dos, condenar esse prática rl ic iais, concitando os advo- titucional.

pratiquem tais abusos e' mentos da Justiça e permi- desmoralizante e roortal pa- gados à defesa ilÜransigen- Rio, ,31 de janeiro de '1957,

viólências: (indo-se a faculdr de de re- 1':1. o regime de garantias te da autoridndev do- Poder Nehemías Gueiros

O nreaideute da 01'- .vogar ou resti-Iuglr as dis- jurídicas, soh o qual subsis- ! Judiciário e no km,prêgo de (Reprodução do "Boletim

dem dos Advogados do I posições leg::,;s' r11' vigor, timos como sistema políti- I
todos os meios :i,bg�is pará, da Ordem dos Advogados com fôrro de flanela e toque

Brasil, no U<;1Ó -das atrí- através de simples regula- .o : responsabillznr :fá�.G admínis- '�o BrasiÍ", n,' 1.) de íinho. Lindíssimos paClrõés.
buições que lhe são mentes, portarias ou instru- g) que os (Ieveres funda- tr�c1ol'es (lUe',Pi�BtiJflu.em tais .' Y E·..... DJ"'':-. SE-i' .

UM P R o D U T o

conferidas pelo art. 89 I ções ; - mentais <los o/c:vogados com- .nbusos e violf\nc�s'(�",:� ri ri À vendá a metro ou 16 em toalhas (om

do Decreto n. 2�.478, de I ti) que' as ordens e deci- preendem, segundo o Códi- 'I'
.

2) ,da:y eiêneía �&êste 'pro- Uma canôa em perfeito es- fino'a(abamento nas seguint&s firmas:

20-2-1933:

I
cões judiciais não podem es- go qe E'tica Prcf'issional, [(;310 ao? Eg�'égiol,�Suphmo tuamdomdoet'or�oJn,O�seNrHvaSçOãoNcom Casa das Noivas • Carvalho

<

- ,
,

I" de Casa Paraíso - Silveira' Ltda.
. tal' sujeitas <to V"O : das au- além da defesa dos direitos

I
Tribunal Feder�l�,,:rribunal 5 HP. Ver' e tratar a' .rua 'G df dConaiderando : ' .. "W ,

'" _
• � RepreseMon'';: WlI!y 01 e er

� ..

d torídade
-

admhustrativas e" mteresses que lhes sao Federal de P.�Cl:!l'SOS e ,Tri- Rita Maria, n.o 52. Rua �asto; Stutzer, 142 " 81umenau

:����;;:�:��:�:;:�:::��:: I �:;:d:' ;::i:�::����l� ;�:� -T-'oro--a:
'

dOo·, . -.;;t�"
.

�a"';:D'�." sa' elev'adas b-a'I·-----,--xaS-'8por parte de age'!tes do Po- I ano. do Po, er ... udiciário,
, "

'

_

" ,:, .

'

,

der Público à execução de lue é, no regime constitu-
'

',<:
_ ".,,' :

'

, -1 -

,

,

�I'onal VI'gente, o óro-ão su- '.. � I,.
. _orclen<; e decisões judiciais; - e>

;}�(��:�i���:�i�i� ::�::D:õo���;;;;;:;�;;;�;!daDoS DO-· Sul" 4as;: Estados Dnidosraça r, retardar, -v;! frustrar "retardamento in;iústificado
dedsõe� e mandados de jui- de sua execução, sob o. ar

zes e'hibunais, ht:tilizando
'

gumento de q�le sejam l�,si-

1·
i D Sífilis

ALEXANDRIA, � (U P.) t'am subitamente. �m Ale- contraram uma anciã àe 86
- Quatro Estado� meridio-, xandl'ia, o tormdaiíp'assGu anos cega, sentada entre os
nais for,am, ontem à noite dmante ,6 seg\u�d,'s R.iiJena�, ,destroços da casa de sua fi
e hoje"varridos ';ubitam�n.; Mas granae pi;j.i'te,:<ljt' zona lIfa, hoje de' manhã em Ale
te por tornados qUe deixa- residerrcial dê lO <f,paarás );andria; A filha, a sra.
ram um passivo :'32 12 m'or- foi ,rlestruid:> ou' fiqou se- Williams, dec1ayo:-, que a

tos, mais fie 100 feridos e riamente danífiea(:a.i;�, ,( mão cega era a u�'l:a pefl�oa
,(lezenas de pessoar "sem te- Os sobrevivel,lt2 tontaram c'�ulma d'eutro ,de .:asa, quan
t�, 0, to�al �(l� d�!'�s yode..:. histórias 'd� 't�irol�. Em

�

d,o passou o �orn.;li'c. ACi'(ls
l'a atmgu' va�:lOS Tl'lIh_oEs d:e, Orange" no Texas, ,a sra.! centou 'que ela teve pala
dolares., ,A:lexan.(�rià,. dda- .Ba:l·J;'�é.tt,._, �e ",,?5 .WJ;oJ!". .çh�- '''�'as 4e consôlo· ;:.:ara. t(.d�s

,:1e de·40 mI: hab,tantes ,na gü-ú a 'casa'RS ,9' da"il.:!>Ite,e� e pedia calma., E JarllalS
l'egião, ce)�tral â:<t," LUisiaR,à", enc-ont,l'o.1!-,:u\Úa 'fj1h�,�,\d� 15, lançou q'ualquer queixa.
foi a maIS' cast.lgétda P!!lf!. ,�!-l�10S 'aterrorl'zada.-. '�Q Jndo .' ..

fúria ,do' vendaval. Três tenta.va acã'lmá-h., â �u'�se.! Sernço l·lut'�=r"tal
pessoas mprreran; na dda�l' uma porta," e fo.inos/ajfrad,�s �

A'VISOJe. ",..- :� ";
''''','

'10 cl!1í,g. 'PenseI qn'e Um;1'81O

", :,'
, ,

,',
�

"
Em" Lnis!aua, "r�_g,W;t�a.,.,(�"ú���'lJ"gid(1 �:.\ casa e I '

ram.,.se maIS 3 rn':;l't�s.:� :nO):.os!íiI�t'�IJ:.o�,Aeb��xo da ça...

Texas.; ,3 outras,c'.e ",nQ,�;�:IJ,s.,. 'rn'Jai,1, DepOIs' OUYI pessoas
sissipi, 2. Tes�ein'''l}J�s 9cu!" . gl'ilftndo. '0'U.i�'l.ijJ;O,� 'p�ra_:jora
la'l:es concor�:am ··,'om' �llma c, .P\l5!e��"'Y���'���S'0���9- Estado

�

l{Ie Santa Catarina,
C?IS,a: os tOl'pa1os, t�'am terra':��s )l';.7�1\���:;-él!l:�,_'�ílsassubItos. Terdv,e1ô re'J.:@npa- fles�l;íad.as. '1\'11-n11", ql,h,_a ien,
g?S anunGJaiam '[t!�te�:l!- c'�-' , tãp idesP'i�!o:.l�I;:' .

,

'� :� ��::��',
tastrofe, E os venaavalS Vle: \

- TtU'WaS;,: <ctEt';;$j)COl'tfA en- as pessoas que 3:azem co-o • •
0.0

, • ��+--:--- -

<� , ,:o� �.� _ �t
,'� ,§f'

Aprovado pelo D, !'lo 3. P., com" ;1mói:�t' U)

tratamento d:t SifI�i:J c Rellrn.:U::.f!:o:,) {�J, :>_;e.:::c:u

O Acôrdo Florebtal com o

DOIS MORTOS NO 1\'118-
SISSIPI'

Greenwood, 9 (U. P.) -

Um ciclone causou a morte,
ontem a noite. 'de 2 pessoas
ao sul daqui.

As vítimas são ,,John Far
,�(er e sua espôsa, ('ujo cadá
veres foram enco�ltrados en-

laçados a --cérta distància
daqui. Os que encontnrram
(I cadáver dizem p:n-ecel' que
Parker estav�. telltando pro':
teger a e;;pôsa, ';C,llf' o pró
r,rio c01'].o, çuanrlo o vento
lierrubou a casa o os ar-'
1',1gtOU para fora,

Ataca todo o orgul8Ma
EM SIFILlS OU REUMA·
TISMO DA MESMA ,OB.l·

GEMT
USE O PUPUr...-_I\R PREPA...

I,. ,RADP
,

........'9'I'!P-..

AGRADECIMENTO E .MISSA

mércio icom pinhelirinhos
(ll'i'vores de �-!ata!) que não

F·,esbi',o P. de Lemos, filhos, nOl'áS, genrQS, netos,
rmp,o'A e demais }.'arentes de

OSVALDINA GARCIA DE LEMOS,
caleeida a 5 'do corrente, aincL:. consternados, ','êm dE:! pú·
llic() udern�r seu., agradecimentos .a 't'odos ,q',lantos' os.-,
;onf'l' tarar.l n-o duro tr,!\nse sófrido, quer comrareceudo
lOS funerais ou enviando flôres.

Convidam por êsse meio aos parente:.; e pE'ssoas' de
mas relações para a Missa, que em intenção à alma da
;!ludosa extinta, será celebrada no clia 12 do corrente,
'a 1\1">. triz de 'Nossa Senhora de Fátima, às 7 hL raso

Antecipam agr�,decimentos aos que compm:-écerem a

jSSi! ato religioso.
]!:2treito, 9 de novembro de 1957. •

.

;-
,�

por interm,é:lio tlw Po,}ícia

Florestal, comunica a tedas
origem,

cor.

poderão exercer ::lUas ativi

d::.des sem aub:jzação do

S<::l'viço Florestal, e o corte

,,;1.S .. efeÍ'ida& árvores so

mente poderá s?r_ pratica
r'o quando as r·lantações
forem c1estinád2.s para' tal

fim e com autol�ização des

te Serviço.
Aos. infi'atol'es serão apli

C,cd:B 1-\.8 penalic1ades J:revis
'rs em lei.

I.

Florianópolis, novembro

de Hl57, i I

EXPOSlçior DE�ARTES DE PESCA
Continua 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 pescat6rias.

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-

.-------------------------------------------------�

Câmara Municipal" de, Florianópolis

, ... ::'
" '

Presidente. Balclicero Fi-· dez metros de largura, a proporsição do vereador
'lomeno I quando a rua, -re{'entemen- Libel'ati Cari'lni 1-'01' ter

Secretário: Genésiu L. te calçada, tem apenas se-! rhegado antes, é que devia
Cunha e Hatoldo Vilela I te metros. Fêz, lia' opcrtu-,. alcançar vali':ladp. regirlJen-

j Expedie�te: Ofirios diver nk�ade, apêiO ao Pref(lito tal. .

sos
'

.

Municipal nu sentido de que O EXECUTIVO NAO TEVE
...,; seja sanada a fa lia contida CONHECIM..F.NTO

RUA ALMlRAN'J E CAR- no processo Ge coLranç::l. da O ver�ad0r 'DI�) Cherem,
LOS DA SILVElRA CAR- taxa de calcainenr('. . em .rlefesa do EXPi'utivo, as-

NEIRO . PROJETO ""QUE ISENTA severou que c Pr;'feito Mu-
O vereador petl::'tista Ju- -OS PRACINHAS DAS EXI- nicipal não _tinhr. conheci

lio Paulino da Sil\ia obteve G1l:NCIAS TRIBUTA'RJAS mento de ex:�tir ra Câma
aprovação di) ple1l:írio rara O vereador Ner(lu do Va- rà matéria, ;dênt:ca sendo
um requerimento de SUO) au- 'e Pereira, outra VfZ na tri- na o,portmHdHde aroiado pe
toria,. em o qual apela ao mna. falou sôbre (1 projeto lo, v-ereador ude'd,ta Ger
Prefeito Mur.icip:J no sen- (ue isenta ,0<; ex-combaten- cino Silva, que' f.ssenalou
:.ido de que pi,'ovicifncie �1l'- tes da FEB das I'xigêllcias que o Prefeito s6 pode h;r
-gentes reparos na rua Car- ,ributárias n:uniclpais, lem- conhecimenb d:! prOJ,OSI
los da Silvclra Cqrneiro mindo que já se E:11cor;tra- ções ,de origem ,1F.gislati�á
R�DE

.

DE ESGóTC DA Ta na Casa mna proposição quando as Tlwsm:-lS lhe sao
J;< dêntica à q1le foi enviada entregues pala a shnçãl) ou
RUA S. VICENTE DE

)elo Execut�vo e de auto- veto.
PAULA i'ia do vel�eadOl' Lfberati A Casa,' por conseguinte,O v,erzador OFollí Lisboa Carioni conCluindo que po- decidiu pela com,ituciona

requereu e obteve aprova- deria r�sultar em discussão ]jda·de da proposi.:ilo de (lri
ção da Casa para o envio

� aprovaGão de C]"as m€di-

J gem govel'llameiltal quetie um ofíCio ,ao &1'. Secre- ias semelhantes. ", isenta os ,nosso'l r.raci!:hastário de Viacão e Obras P d' t
�

d
. � . '

t 'b t"
'

PubHéas a' fim' do que seja
rocurou emo::& ra� q��; as eXIgenclRs r. U a�::as ..

da,do prosse;ruimentn aos

�
•

�'
,"

GM�
trabalhos refpl'entes à rêde ,.

-

�:nt�Sg::o?::la�'l1a São VJ-
'-'�.,: BUliU o,e's,' ':'

"','IRREGULARIDADES ,NA
""'"....;i,;". .

�

COBRANÇA DA TAXA DEI ,�
,

CALÇAMENTO.' 'I ��'�:_,�
O vereadór NcrUl do Va

le Pereira - do. PJ)C -.- deu
conhecimento à ('âlnara das ",

�,I�'e���i����[�e��� ,tx;:�in��':J '

calçamento "<-la na Gel'n:'ano
Wendausen, ;;,legando que o

[Executivo está ,cobrando
importânéia,equ i. \'�: lente

ZEHO KM. VENDEM-SE.

TELEFONE: 51-3235

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,p 'fR--T n' I P �- ç A-'_Ó'
DR. ÀNGELO FONSECA

e

,SENHORA

Participam al)i, p,arE;utes . .e .ye,ssoa's
.

dê suas .rela

ções :l náscimento de seu filho C��los, Heririqu'e,· ocor

rido -uo dia 30 do cor-rente na 'Maternidade Carlos Corrêa.
--------�j-_;".--------------

AGRA.DECI'MENTO
o" '

Venho por meio deste, agradecer ao sr, Des. João

Medl'lios Fi-lho, 'D.D. Provedor do Hospital de Carida

de e a to!!_a a Direção pelo tratamento a mím dispensa
do dt-i ante todo o temuo que ali estive .interriado- e es-

. pecisjmente ao Di'. 1sa; Lobato Filho.
Gel-aldino Nascimento

VIAJA;NTf,
I

P!'( cisá-se de um experimentado viajante para este

Esto do, Otirnas con dicões de trabalho, Exige-se fiança e

fel'''llc:las. Tratar c�m' o sr. Azevedo, das':'8 àe 9 c das

14 ii" I 5 horas, rua Felipe Rehmidt, 45.
._---- _. ,----"_ ---- - ----, ,_ ... _ --,-

VENDE-SE AUTOMÓVEl-: -,

QUALIDADE',
'LUXO
CAPACIDADE ·

é· ... um r.frig'er�dor, que

agrada à. prim�ira vista. Suas: Íinhas' mo-
. -._,'J

dernbs alfam o estético 09 útil fi funcional.

'E' -luxuoso' no 'acab.amento e *;�im mesmo

acce.ssível no preço. ,O refriger�dor P,ROS;
DOÓMO é amplo com aprov,eit�mento total
-f.'� , �,

do e'paço, safisfaiéndo tôdas as, exigências.
.

-
-

�

mesmo de uma família n�meros�. A GA·
•. ;1

..

RANTIA de 5 'anos deftlOnstrd que éste
-: -,.,

/

"O EST.U>Q" O MAIS ANTIGO mARIO DE. S. CATARINA

, ;".'

�:.3,.o.o ""

4,00..
.

,.

4;U("
5,00

·5 . .00

5,0.0
5,.0.0

. 5,.00.
-6,0(1

-Viagens'do "NE-" Duque do...

,

(Cónt. da aa pag:) "'1 de lava' venham 'li, supE'rfi-. está ali dentro, quase que lava, ao se 0sfri-ar, deixou netra- nos seus bares, ehe-:

de estreito, caminho, que cie, quando, então, o vUI-1 perfeita, faltando, apenas dás .flôres que o ornavam ; ios de desenhos zepreseríta
m�l dá para o ôniLu�, _e �u.e·: cão}l1iciará � sefu�,da e�ta-I

os -tetos de' suas c usas, que
.

ao "camínhar pelas lages de fivos do ato de b';bCl' e que
vai sepentea.rdo .até a es- Pfl; de seu ciclo "te, trinta I cedêram aut.; o pêso das la-. 'suas �'UlíS, onde .ainav, 'se são prova' pictór-ica do 'amor

tação da SE'GG10VIA, a uns '

anos depois, expelir para a
i vas, e alguns trechos de mu- vêm as marcas da rodas das ao [estado )se�\i-consciente

duzentos metros OH cratera." atmosfera as matérlas, que ros, Ela tinha um contôrno bigas, que por elas transí- do àlcool : ac ver [:8 casas
·E êsses últimos metros .sen- fervem em suas víccras.

I
de elipse, com duan grandes tava� (pelas ru�s corriam de amor púl.lico, desde es

tado numa cé)rleir .., que sobe Suas últimás erupções, aín- I avenidas ;paralelv.� ao seu os esgõstos tias águas que 'quinas' adiante indicadas
lentamente presa num cabo da 'que esperadas e beníg- eixo maior e uma sôbre ó utilizavam nus casas, apa- po-r singulares marcos e em

•

,;c aço, deram uma sensa-' nas, têm sempre provocado eixo menor, que c-entraliza-
.

nhadas .
em cântaros, nos cujas -paredes se derrama-

ção de solidão ante o gran-
I

a destruição de alguns l-u- vam tõdas as outras vias, chafarizes das três aveni- vam pfturas d:edl�:a(das 'áo

d�080" en,yolvidos, como e8.-·
i garejos tios, arredores, 'que' rigorosamente retas, obede- das principais, nus �quais, ato do amor. E 'trenIEndo,

távamos, 'por UD1<':, espessa
I

0:3 seus habitantes insiflte�. cendo a 'um planejamento as pedras d{s boi das estão no museu quo fizeram, 'ho
n uvem branca, sentindo, em

I
em reconstruir Mas" quem I hannôhico· � inteligente. gastas pelas mãos das pes- je, numa de suas casas, es

baix� .

de nós. a iIlClillDÇ�O', vê o Ve�úyiü. nã_:) pe�sa I Seus vinte mil habitantes, soas que ali se apoiavam}: palham-se as figuras '?e
vertiginosa rIas .Iavas sol i- I

nessas leves mamfestaç.oes dos. quais perecel·am. cinco ao ver, nos muro" externos gesso tirad-à3 dos moldes -de
.

dífic�das. Lá em cima, mil
I

de sua ativ{d�de. Pt'n�a sim, I mil no cataclisma, eram, em das casas, os nomes dos can- lava, 'g�ard.llEdo, com horri-
.

cento e �lov,�nta e oito me- : no ,a�o de 79, �e;m_ Pompeia, 1
sua maioria, veranistas 1'0';' dídatos à administrador da pilante nitidez o terror da'

[i'OS a' ameaçadora. boca' soterrada com toda sua vo- manos, que, notadamente no cidade, exaltando suas vir- 'aproxinlação da morte, em.

" .

I'
.

'. ,

Vende-se um s utornovel marca FORD, 2 portas ano. abre-se para os céus, c uma
i luptuosa . e ,vibmnte vi- tempo de Arinnv,' 3. eseo- tudes e capacIdade's; ao per- suas fisionom1as Belas,I?u-

1937 85 H.P., ríll:HJ.Llina e lab.ria reformacJa,�4 L'.1nOl·tece- .f' - � • -
'

d d
.

d d d d'
.

d h f
'

" p'Oiusao ue gUlaS, nao sem
I � .. ,e' c 1 . a _e e lc_a a

j'. lhiam' cómo estação de,re- correr as suas termas, com 1 eres, e elOS escravos eon,;-
Idor'ls 2 pneus llOVOS, b:'.teria e instal1;lção' 11 ova, freio .

. certo m'g-ulho, a rratànl com às' sutilezas da carne
.

e pouso, durante.o. qual tôd,a piscinas envolvida[; pOl v:a- .
fudem suas expfessões' de.idrá.;;;co, prçço '1.\,lsta '120.000,00 ,.

Iuma .intinliclade (�escoÍlfia- da' arte, quando ele lan- essa ar'.istocriéia cd.osa fúl- sos de planhs dO'stinados a_ dôr ante a :errívei asfixiaTrar:::r R. Santo.", �al'ftiva N. 316.. I. da. Attlalme�1te sua cnüera
'

cou ao ar 'um 'irfl0nso cilin- '

tivava o mi1C,r ao belo, 'na dar un� ar bil,cólico e luxu:- que lhe. )mpuzel'.'tl'Xl-as, in-'

'Conourso de Escriturário' do o AS,P, ten� um asped;_,de vale, não! dro de o:OgO; e._,Ci�lZ� e suas,! harmonia de cô��s maravi- riante ao a�:Oiente. fechado, c�desc-entes t:jeições (lo Vê:: ""

Apcstilas orgünizadas no Rio de J,aneiro pelo !u:of mUlto pl'ofur.do, onde. uma .

convu�soes
"

l:nteshnM re-,I j ·lhosa, de suas p�nturas., nos em cujas pa�edes ouplas, de I s�v·io. 'E alí, ao If,4.0, c(;mo
i\lb<;rtv Cúrrio eontelt.do todos os tipos de te�tp.s e· (iUeS- sél'ie de -rachadluas 'expe- cuaram as ág}ia,c; de quatró, jardins floridos dos àtrios inteligente rons�rução, cir-

I
que' orgt11ho�;0. do seu feito,

tões ,Joj;tryas, �dotcl. �os '.'v�:o D,ASF ...p�o,c�re �bje mes� lem ,yâpores a .a�� as

te�lPe-1 quilônietr.os;· ,: e� nfun.dindo; de suas casas, e.
se b�U

•.
ha-, culuva o ar aquecido; ao pe- mau, êle negreja,- num re:,

mo. 11.\ !tua FelIpe Sc�:'��' 14 LlVI�rIa R€cord es., raturas, o que dcc-epclGna, numa treva: pa-lpavel, mter-I va ce volúph n� sensu_ali- ,\. pouso ,ameaçador._.;
.

qUIna com a. Rua T.raJ 11

b Ih t�d
,,:11 DOUCO, o., qu,: esperam' rompida de claridades ofus- r:ade d'e seus amúres. Quã- � .. Nápoles. alegre, Capri be.-NOTA:' Acompanha o tra a o o as .as questões '. , ,

,

.

'1.1"
; ',' I E 't' a" a SP'F' o borbulhar pastcso de suas cantes, homeJ'.s D-I;avorr.,dos, ·se du. is mil ;lnos depois as

� l�, o Vesúv.ro traiçoeiro,U 1UJo concurso (e sen ur< no, o ..'
,

.

U'llimas - Preço J::r$. 50,00 ::1vas
..

E' que a ígnea ,�on- lodo, e peife;;;' estertorosos. ruínas ainda tra:t..em rr.uito . Pompéia evocativa: e a al-
----�-�----. - -

J
tanha ·atravessa uma fase Pompéia,' �ue ficavª, à de SUf! admirável vidv" ao

t
ma ar�istica _daY:llele povo

V
" .',"

'd' 'r ele catorze anos ti", repO\1SO, b�ira-ma1', gual�da, hoje, se '�;;;ltemplal' os friS:�s que I: ,Dom, seTão, r-etnpre.· ª Itá-

..e. ·n,
'

... e.,.'·,s,e Idep'OiS
de

SU4f!.
ú1timá

edru�-
suas rUti�as. dnnhot dos ornanientava�'n-'a. ,sala dei liá e.m'-_nossas·l'ccordcf'ções.

_' ·�ã?,- enl 19.4 .• :, q,le re UZIU� seus an 19O5-- muros, orna- refeicões da cas�, de' Vetti, ,_--

.

"1 1 - I'
_

I.,.

t t lt' 1
ele metade o diâmetro de sua LlOS a uz pe,:ls excavaçoes, 'I banqueiro 1'1;;0, .. que está, A'��'j .. l U"N.CI O�.'

'

I
Per motivo' de viageJ11r 3 es an 'es, po ronas ar- '. '\

'
..

I "'4::;
márin de coziNha t 1 fogão a gás.' 'Vêr e trátar na Rua I'

cratera. 'E]sp!:'ra-iJP• pa�'á O· à' be-im ,de uma mnviment!l- i mélhor consm�vad�; mo ver

I46. '.
"

.

'?'"1o;vindouro: que as pastas -da rOtl.f�gem, Ela: ós Jardins de sell àtrio, '1'�-1 � .

'-

-------,-----._..----------
\ . eo�stituiàos pe�·feitamfnte,

'I
.

�;OR NAIS
/. ,

:t.ra.�:lS-FlOS moldes, q\le la.� '1) � ii�;,(i::;TA� ,

.-------;------ - ._ fMI-;SÓRAS

CONCURSO DO DASP-
. C. 358 - ESCRITURARIO 'DO SPF
In�crições prorrogadas ,até 30 -de . Novembro.
Atendimento na Escola Industrial de Florianó
polis, à.: rua Almirante_Alvim n� 19,' �as 9. às
12 horas.
C.' 362 - ENGENHEIRO DO MM .':,'!.l'.I'..I��:Il:;;.1:':1',.:t'··'''c' , '.'_"Realização da' ProV�:Escrita,' dia 13 ?�de ilOvem- .,' .lã .� 1:1-; L . ,- ,

I. :;:;;6�thora,; na ,E;col� Industrial de Flo-

r .... �;([,� SI.'Á D O"
-

I'Colbatendo a caréslia --._,_.l_ .. �:--:-� . ._:, .. -.-.-

i .. C(,rab�l'ando n/i. campanha d.e valorizaçã? da
..

nossa
.

noe(xa, você deve !'rocQra.1' valol'lzal' o seu dmhe1l'o, fa·
zendo "f>conomi'a. ma>: suprindG as suas necessidades

. }.;iliue, po_is, o Café P'rimol' a ajudal'-lhe nessa H{lo·

rTzaçiú), fazenao o ;,eu lanche, o séu aperitivo ou toman- ;
,'�ó o sc,ILl'efrigerante por menos dinhei1'o, sem prejuizo.da. _.Mi__....,-:
)tinuõ,· qualidade dei! produtos que lhe oferece�os.' .por
\'erdadeira p.,.chincba.

Vtjamos' algullr. 'preços do Café Primor.
APERITIVOS

r aninha branc:l . .
"

,.:: . '.-.

Anui1'elinha , ; .

l'·�·.:d'ni.!1ha ; .

Pi.,-�i .

. l\'r.�!rtini '. . , .' .

'Vermutes divel'
-

, .'

C"nhaq!!es div!'il. . � '. : .

-.Jf,!lhaql1e· Castelo ..

'

.................•
-

'Cor,haqJ1e de rr:açã .: .

,

.

SALGADINHOS

I"" COlO(A,n05 EM QUAL:
':lUER' ClilADI: -0<;,1 �s. ... S!t

i REP� A.S. LA ItA.
l ItIJA SENADOR "1lANT AS .Ú I �.' ,(,':1[)"

RIO DE JANEiRO - D. f.,
.:-

---..._",

':":

"

,

. :iiõi°i=seOc"
.••.

<""'�l'{a traVes.,:u c�'{<,à'i--� :(CO

!oninha)
-

tTês' ca!>;'i-�l·"�um
..

� -.-:: , ....

t�rreno c!e 30.o-;:.i:2/ çomple-
tamente plano, :enclendo

j
pom aluguer;..·" .

:

� Tratar com S;dl1eY ou

Perí pelo telefoI:L' ,6�GO.
�(__�t'.f ._,,',lmô(l'ega . , , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.0

('.�:oqüete ," .. " , . . . . . . . . :1,0.0,
E!f'lpada 3,.00
c'achcn:o que:l�p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ÓO

Chllrrasql1!riho 6,Gf
Baurú ', •... , ,_

' : :. 1.o,.ob·
Sand. americano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,.0(1
f:�and. p1'es·unto -

'

-. lOO
S;:;,nd" mortadela _. . . . . . . .. . . . ..

i 5,00'
Media com leitt1 ", .

"
: .. '.' . . . ... . . . . . . 2,.0.0

pão com manteiga ;.......... ,3',.00
�ànflu·i(;h� paté' .•............... :......

.

4,00
C opo de leite

"

:. . 4,00
'Cachorro quen t(� .. : ;. 5,0.0
Tcàdy ..

'
, ,

.. -:- .- 6,00
Sanduiche qu�ij()' ; � : : . . . . . . 6,.00.

..Vitamin-as � ' ; .." . .. .. . .. .. . .70.0
ç . �'�J'veJas"de'9,{IQ,�i3,OO, 19,00 e,22,00 (extl:a). Rf�I'�

d. ger;!�1·e.s de 5,;;()p. 1), . .00.7,00 e 8,0.0 a_ garrafà. CAF]l'l do
.

:ilV.;S puro qUe ,s_� � erve .em Santa' Cata:rtna, p.or .. apenas

Cr$ r,oo. a xícara,! :.�.
.

,�, ".

.

.

, .'J'wdo ti que é bOm e barato: V'inhos; licoré·s. whiskies,
pague-( coni>rrvas; bombons, chocolates, doc�s, etc.

.

�

Faça do Cv;fé, .. Primol;_6 s;eu p,Qnto predU�tO'. '

Ambiente puramr.nte familiar.

. Cc.fé Primor Ltdl1. - Rua Felipe' Schmidt, 60 �

Flori;:\Hópolrs:: Aber:.o, diúl'ial11ente, das 6 hOlas rIr, .ma

nhã i... meia noite.

por
- ,'11'IenOr

i)!eçO
Conheça-o! Serd' uma amili1âe durddourd,

, \

É UM PRODUTO 1iA."
REFRrGERAÇAo .PARANIls.A.

1!11111111111111111I!11111111111:!illllmlmlllllllllllllll�111lllllllIlllllllllillllllmlllmillllllllllllllllllml�111I1II11111"111111111111111111"1"111"!IIIII"llIIlmm�1I!II J
;'

,
. 1 ,:' ,j

, C ONG E S S I (;) N 'A R 11'0 S I

!
�.

refrigerador merece a sua con(iança.

i
O NOVO "PROSDÓCIMO- Super-Tropi.. "

.•

APRESENTA: ,.

_ CONDENSADOR "Supe.r-Trop,," 'Gela melhor I

.

� de projeto-. rio"·o. muito n1ai� eficiente

no produção' do frio. mesmo sob c�ndi-·
çães climatéricos extremas.

- 'Capacidade: 9,5 .,és cúbicos.
- Unid ..de selada. .'

� Isolamenlo �om Ia d., vidro..

- :I gavetas plá.,iéds eSPQ�OSOS.
-

.

Ile'cipiente embutido." para a�ág..,a do degêlo...

- 4"Pratelciras removíveis, que permHem ""m

apl\lveitcunento de e5paço_�Oo/Q maior que o

. LOJAS EUTRO,.-- TéCNICA
Preço' FlorianõpõUs ·Cr$_?9.500,CO'
Preço Fábrica, Cr$ 29. SOO,OO •

A'dqu�ra
-

um Refiigerado�' "Prosdocimo" e

em suavÍssima'S préstações mensais., �na:s.-

LOJAS ELÉTRO - .TI1lCNICA
Rua 'f te, Silveira _ .24 e 28

Fones: 3793 e 3798

�.;,MIS'''' ..�
"1 i; B R I' T-T�Õ�-'

, �O.
Àlfaiate do Seclllo I.

� X IRua TIradentes, 9 I

LOTE$ A I:ONGO PRAZO

Vende-se

p'ràzo, sem juros: s-ito à l�ua

La uro Liúhal'es -1 roximida-
�

:de Penit�n.c.ü;n.·a lócal óti-
.

. -'-"'" . -"

I I
.

_,

mo para con:,tru.ç:ao .

)nfol'!l1f\çÕ/':fl M(mt�-
305.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nTl2lV.J.WO 'S IÔ GInJa omUIV SIVIt o "oav:LSi o. L961 aI> oJqw�AaN ap Zl ��.1!a)-u5;1a.L 'snod9UH!.UJI.tl,
-----------------------

p-ril,H.iro. dia, I

,

�i�UNCIO�J
EM-

., qué V. 'Faça a prova hQle-. mesmo! Fin') ou grosso,
o troço da- sua conero torno-se, 'mais, vislvel e

brllhcnte-com TintlCl PtlOr - e- por

anos e anos as pclcvros
que V. escrever se

mantêm indeléveis fi

:;. I,

.)or�l'''Là.lS
'�'i,:"TA5

, eMI.c:.SORAS;::����;:·I:I
Rua CORÚ" do Pinhal, 92 - 10 andar

C Pr-stat - 287g - São Paulo

com a nitidez do C<9lGLA...GS EM QUAl·
,'�UfR OOAOl.o...") UASlt

lint� 'sempre �impa

ZE-M.UTRET-À;

..,-------

EXP&SlÇÃO DE ARJES·, DE PESCA

l.

H p:_' �M4 PLAi(;lPT'yJ)Ué CAReCE�E
CLOROFILA, RAIZES, T4LO, FÓ

LI-IA�, PRUí.Ó9 e SêMEN/éS. E!A·
• , TRlip;tJ h OU,1l7U8êRA'� flI'{' f/ARIJ4B
e5'pttc/!3$, COMÓ AS ALII1I$CARA- ,

f);49, A9 eSCt7RA'8 EAS BRAArC4$.
ê' um PRATO' OêLIO/OSo é /11t//
TO /lPReC!/�D RêLÇ>$ 6ASTRP,;;

,
11/0/110S:

C. 358 ..:._ ESCRITURÁRIO- DO SPF , .

Inscrições' pzorrogadas' até, 3.0 de Novembro.
,

Atendimento na Escola. Índustrial de. Florianó
pelis, à rua Almirante Alvim 11. 19,' das 9 às
12 horas.
C. 362 -, ENGENHEIR0 DO MM <-

Realização da Prova Escnita dia._13 de novem

bra, às' 8 horas, na Escola, Industrial de Flo-
rianópolis.

. , .

Continua aberta a e.�posiçãQ de dados sôbre o
'

pescado nas,' costas de Santa Catarina ,as embar
cações usadas e 'a aparelhagem empregada, QS pei
xes, capturados e QS problemas eeonômicos resul
tantes dessa atividade', b:em ,coino infermações sô-
bre às zonas' pescatónias,

"

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

-

estando
aberta das 14 às, ,20, heras.

(Noticiário' dístsíbuído 'pela Di
retoria de Cultura - Secreta-

�..... _ f1!.

\ !<:i'rpE-S-E dojs . (2) lóles- c1e terrena, na

Gr::ind·:: (loteamento Cors irni) em. excelente situacã« to..

pograf'ica e Iiela 'isão parreransíca; Ambos os,' 10th, têm
. de are a. cerca de mil, e cem ,M·2. Tratar pelo tel;, fe,ne 2946.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ '!�'�J .t·.,-
Pregando a fraternidade de todos os brasileiros,' os con dutores da bandeira nacionalista fizeram uma análise do que re presenta para os interêsses na-

cionais essa doutrina política - .. Não é uma campanha extre mista e (congrega elementos de todas as cores partidárias _. 1;)0 deputados e líderes estudan,
-tís prestigiam a marcha para a defêsa das nossas riquezas na turais e minerais - Definição clara e precisa do nacionalism o feita pelo deputado Dagoberto

Filho, do PSD paulista e ex-aluno do Colégio Catarinense _' Presença do Presidente da UNE e do jornalista HomeroPaiv a, redator político da ULTIMA
.

HORA, do Rio. Reportagem de FERNANDO SOUTO MAIOR
.

No Teatrc . "Alvaro de' rais e PTR catarinense res- entregues pelo dssembarga- ,te na batalha travada em J Colégio Catarinense, dízen- mineira dizendo que' estava,
Carval!'t0:" às 20 horas, sá- I pectivamente. além da' pre- dor Gallotti; deputados fe-I prol da preservação dos nr-a- do aifi"1la de sua emoção em entregue ao povo catarlnen
bado último, conforme es-I sença do jornalista Homero dera is 'Dagoberto Sales

Fi-I
sos direitos de povo livre, voltar à terra barriga ver- se "a bandeira de tão sígu!-

-tava programado, realizou- Paiva, redator político da lho, Gabriel Passos e Ler- e de nação que -um forças de após 26 anos de ausência. ficativa causa nacional".
se a sessão solene da ins- ULTIMA HORA, do Rio de ner Rodrigues; deputado es- suficientes para uesenvel- Definindo o nacíonalls- Satisfeito com a l'eceptivi
t�lação da Frente N�ciona-I Janeiro.' Representando o tadual Mir,and� .Ra�os .. dO,' ver o:s.eu progres.o, com a mo, o ilustre. representante dade do nosso povo ante o
lista de Santa Catarina de pensamento de cem mil es- PTB; d'r,' Pelâg'io Pangjot . participação limitada das do PSD paulista expl>.cou rmovimento! nacionafista, o

cuja Con:issão Organizado-I tudantes prestígíou a ins- de Zouza, Secretário da Se- forças estrangeiras. O de- que o nacionalismo signifi- deputado Gabriel Passos es
ra e presidente e desembar- talação da Frente o acadê- gurança Pública; desembar- I putado Dagoberto Sales .F'i- cava a fraternidade de to - pera.que o movimento venha
gador José do Patrocínio mico Marcos Hsuei Netto, gador Alves Pedrosa, pre= : lho começou por evocar os dos os brasileiros, das mais a tomar grandes proporções
Gallotti. Especialrriente con- presidente da União Nacío- sidente do Tribunal Regio-I, seus tempos de aluno do lUferentes correntes poli•. em Santa' Catarína, acentu-
vídados, flstiveram tomando nal dos Estudantes, cacar í- nal �leitoral; acadêmico , tico e partidárias, todos ar- ando qúe o nacionalismo é
parte dà sessão Os deputa- nense de Blumenau, José Luiz Sobierajski, pre- rigímentados no elevado pro um culto do' Brasil e não da
dos Dagoberto Sales. lGa- A mêsa estava assim cons- sidente da União Catari�e�.:. I fr Ar·ge·m.·ro pôsito de. defender. s�e"'lI �x·· personalidade dos que o
briel Passos e Lern er Ro- tituída: presidente, aeadê- se de Estudantes. acadêmi- , • tremíamo ou pregaçoes JU- pregam, afirmando : "E' o

drigues, do PSD de São mico Marcos Heuní Netto a Co Nei Hubner, presidente cobinas, as -nossa= riquezas Brasil o que nos interessa".
Paulo, UDN de Minas Ge- quem os trabalhos foram do Centro Acadêmico "XII Hungr·.a Machado naturais e minerais em na-T Em 'incisivas palavras, Londres, 11 (U. P.) I

-

de Fevereiro"; desembarga-
'

da prejudicando o Brásii na afirmou o deputado .da UDN Fontes fi_ded�g�l2.r.; disseram
(\.01' --Q.sIT_lundo Nóbre&:a, vi- I

Veio a 'faI.ecer, �nt�m, nos ,s�a marcha, jem_ busca d.o mineira que a quase' totali- que o pr lncips S( if EI Is.
,ce-pre�I(t,ente do- Trlbun�l Estados Umdos, onde se en- progresso cada VLZ mais dade das forcas armadas es- l�m_ EI B�der, do (fmen, pe.
de JustIçp,;. vereador Gene- contrava a servico da com- acentuado. tava ao lado dlt causa nacío- d.lra a Gra Bretanha qUE re-
SIO LeocadlO. da qunha, do panhia de Avíacão Panaír nalista, na, defêsa patriôti- tIre suas forças da estrate.
P�P; dr

.. H�lIo Callado Cal- ,.do Brasil, da qual é seu Pre- NÃO PREGAM O
.

O'D10 ca dos altos interêsses na- grca base de Adcn na Ara-
d�Ir�, PI eSldente. da Ass5l- sidente, o sr. Argemiro AOS ESTRANGEIROS clonais. O deputado Gabriel bía, O pedido será feito na

cI�ao dos SerVIdores. Pu- dIungria l\'1achadó. Passos, que é presjdentc -da
'

con:,e�'s.aç�es q.ue o princi�
�lIcos .de Santa Catarm!1 e Este' o motivo iJorque a País que' tem. alcançadc Comissão de EnE'rgia Atô- p� InICIara hOJe' (om auto_

......._, '... • JornalIsta HomerG PaIva, agimt:ia da Panah' �desta Ca- grande parte de z�u desen- mica, na Câmara FedHal, r�d:ades do gOV{;'!'IJO ibrita-
Fiol'ian6polis, Terça-feira, 1� de Nevembro 'de 1957 da ULTIMA HORA. pital, como a d� toda� as volvimento com a ajuda do encerrou as suas b:t.'ilhuntes mco.

---------. - _ .INI'ÇI9 DOS TRABALHOS outras ce),.raram 'iuas ,por- braço estrangeiro partl- _palavr-as, tenclÜ' "ico demo-

E
I -

d pi 1 WIII Z bll' k
ImClando os trabalhos, tas, nilma #si?lcer� homena- cularmente o Sul do Brasil, radamente ovacior..a;do pele

xposlçao e ,In ura - I, Y um le falou o, deSe�l?a.rgado�' Jo:- ge àquele que tão i')em tteriu não se pode pregar o ódio e público presente 20 Teatro
, 'se do ,Patrocmll1 GaJJlottI, os destinos da maior rede o sentimento de t'epulsa- aús f'Alvaro de Carvalho"

Constitue ver d a d e ifo (i>enetro'� a alma i�) artista que disse de sua imensa sa- 'de aviação com:-.rcial da que vêm das mai� 10ngíQ.uas Encerrando a solenidade,
·acontecimento a' listico, a tt�d.o fOI l'eprod'-,z;do, co� tisfação em insr,lar aqui América Latiril't. '

nações, e sim, muito peio falaram ainda 10 deputado
XXIII Exposição de P.intu- mtldez. com pre('!Osos de- no Estado,a Frel�te NaclO-' contrá(riol, evitar que êsse Lerner

\ Rodrigues do PTB
ra do 'renomado artista ca': talhes, em perspefivas sem nalista, passando ,'m segui- deslocamento e s trangeicc catarinense, na C,'imara Fe-
tarinense sr. W'illY Zum- exage�os e roJor�L'o� s'ém I da, a presidênci:J. da sessão Sra Vanda' M.lro'sk.· venha a se transformar eri:1 deral, e o desembargador'
qlick, cujo ,ato foi sOlem� esbanjamentos �e tlllta� e ip'3.,ra .\0 acadêmicc· M3;lrc9�" . , motivo de alarme, com tI li- Alves Periros!!,

.

presidente
contando .com as mais altas em tons que o pUH"r COpIOU HeusI Netto....... Com" prlmel- ' 'd

-

d
. do, Tribunal Regitmal Elei-

t 'd d
..

'l't
� Após trintá e sete aJlOS qUI açao a nossa economIa.aU,or! a es CIVIS, mII'ares de acor<,� cotn a.s �apricho- 1'0 ol!ador, f:11ou o opt:rário . .

como acontec·.e com a toraI, ;iodos, em vibrantes
I

.

t' I' d de serviço mmterruptos no·
·e ec eSlas !Cas, a em e pes- sas nuances O" 'natureza, \ Manoel Alves RP"eiro, res- I' SHELL, e _ com n,' ESSO orações, conscitaudo o povo

d '1'
"" �'Grupo Esco ar Arquldicce- ....

soas a nossa mC"'. 'or SOCle- tanto nos longes :1ús crepus� saltando a participação di- . ,STANDARD DO BRASIL, e as autoridades a nma par-
dade e grande número de culos como Ita eXlibera�lcia I I'eta do operarI'aa'o' catari- sano �ão José, r!,',::ta Capl- > ticipanão efetiva. e sem

'd d t t tal vem de ser arosentada. ,cuja part,icipaçlão nociva "

cdonvtIda os e lrepresen �n. e do. amllillhe'CE'J.',' Magni,ficas nenSe na, m�rcha napol}a- :nO' cargo de pr'lfessora a aos inferês3es Vi'm sendo quaisquer, restriçôes a li-

'Se o ats as.c aS"te� SOCIabIS. palzagens pnllan�.s, alguns, lista. que agora e_'tava Im-_ exmà. sra. d. Van,�a Mi.roli- patenteada fluma Córniii\8ão gações partidárias, no mo-
essen a e CUlCO e-;.as_so re qlladros histó1'ic0" entre OQ plantada em no';�l:', E�·:ado,

"

P I t dl"t vI'mento nacI'onalista, ar.:ora,
.

. v" '''' "I. ki, cargo que OClj,pOU COffi ar amen ar . e ,nquen o, -

va'l'ilos assuntos (; temas quais se deQtac::>.. llela ori- e con;fI'ante nos-1' ..•'l110" pI_'a' - '

'd t oficialmente imp�.ihntadc no
·

d
.' _, " gr-ande brilhant��mo, rcce- que tem 'êomó prpSl en e o

PI�t� dS com. ��n:lCrOt.et:re- ginalidade, a Bar)';! do Ca- ticos e objetlvo,s que ce'tta- ben(fo, por ocasião da ho- deputado Dagobt'l'to Sales solo- de Santa Catnrina.
qUlll a o' esplrI �o ar IS ICO', ,macho em Lagu!1a cOm o mente seriam to;-r;1dos pela menag€m .que lhe; foi pres- Filho e vice-pre'�idênte o Dando por enl!erl'aca a

e!l0_brecem o salao da eXPo-1 SEIVAL fn!ando-nos de Fre.nte. '. tada por se.us úx-alunCol! e, deputado �Gabriel Passos.
SIçao.

� ,-, Anita O estudo d.; contl'as- Passando a pal!l,vra para quantos tem o privilégió deUns com cenas. bu?ollcas, te entre as telas "Natnre- o' deputado Dag0b�rto Sal- conhecê-la, a adMiração e Frisando que 150 deput(t�
fUJros, d: �maTvl�aclda�� a

'la Morta" 'e "Dia de Sol", les -Filho, a p��si !ência da
o apreçai a que faz jús, eUll- dos, das mais divel'sas cores

o a a,pro a. Cl'.las

valIa-I mostram bem o sentido de Mêsa deu enseJo a qur. o cadora emp'e'I_'I'ta qll.O sempt·", partidárias. integf.<!m .J/mc·
dos não faHanuo flagran-. '

. '�. '. ,. t '.. ..
...

.

..

t 'f lI'
. + d � refmada penertaçao artls- publIco presen e, e os ,)li fOI' contribumdo em mll1to vimento nacionali�ta, o ora-

bes t? c ord'Icos. es.uf·o::, 50t: j
tica de Zumhlik,' que, ha vintas da

-

Rádio Guaruj á, paI:a a el�va�ão il.a cultura dOJ.'.....disse ainda que -êsse mo-
re IpOS e, rua êll 1m a e . " E' or'a a trans-nl' _. .

''(.. .J' t
' .

_________
' ',-- pouco" consegUIo � expo- u,mca nllSS .' barnga-verde., V'lmen o 1>ep�ese,na, u.llea

"".:•••••••••-.-•••••••••••-.••
-....-........

_ siç�o feit3; no Ri). críCcas tIl', os traba.��os, f�cass.f1, a j Dur�nte a f'esti :ha, fa la- e exclusivamente, a defêsa

I���l r�'� muIto eloglOs�s, da imprensa par dos leghlmoB. de5�11 0.:1
• ram dIversos oravores, to- do's vitais interê.3ses nado--,

carioca. A. viflitação públ�ca tra�ados .pel? :r:a;';iona�l,Sm(l, dos enaltecen. do '.� ressoa da nais, cuja posiçã'o É por de- '. , . . ..

•
tem sido grande. e \ anos numa explanaçao í'c.n-v!Cente :venerável mestra e, ocasião mais pen'Qsa ,p'aia os �lIe a Viena" 11 (U. P.)

, quadros já forall1 adquid- ãos ideaIS que oi::cntam t(�.. em iflue lhe foran� tmtregues 'sustentam intra'lsigerüe. Guardas front'eiriÇ'Os '«l'a

O sr. Irineu Borntiau· 'dos. dos aqueles que bmam paI- Vál:fus lembrançao:" tendo a Hungria abriram fogo hoje
.

d'{)" 1 sobre qm agen:te a]fandega-
sen, inventor! de um acôrdo

( A M E N TO' P A R A 19 5 8
se.gulr agra. �CI r"d VvlSlvde

-

FALA GABRIEL PASSOS rio hungaro que patrulhava
d,e salvação para o Estado O. O-R. '

..
-

'_--- _.

_

Jllente comOVllla a
"

an, a,
._ a fronteira Aush Il Hunga-

..

- com breves e eloquentes pa- .

que êle começou 'e que seu , Tellcéiro orador, falou o ra. A comunicaç�1) feita 'a

substituto, in picciol tempo, ,_ _ Já se tornou muito co�hecido o método adotado laO'rs'ESTADO réspeitosa- deputado Gabrlel Passos. I L;espeito pela polida diz que
acabou de degringolar, não pelos governos udenistas de Santa Catarina com rela- merlte feliCita � (l�gna edu- moderado, mas-corr. o ânimo à agente se tefugjou e não

pode andar s.atisfeito com ção ao Orçamento do Estado; _

'
.

_

_,
cadora, tranquilo de quem conhect3l' foi ,alcançado petas balas.!

-

f D t Iliiiiiiiiilijiiiíiiiijiiiíiiiii..!J os ,objetivos que,d�verão ser Não foram forn..ddos. o�-
muitos dos seus mais aga· Todos os anos é a mesma. arça._- e( an emao e o

alcançados, começcu o ihlS- , tros . d'etalhes sob:fe o mCl-

lôados correlilil'ionári08. "passa-�iÜleql,le" combinado entre o oc�pante do p�- Pr'.oi-li Anaelet.o tre representante da UDN dente. .;

É que pa·ra falar em en.. lácio e uma Mesa da A-ssembléiá que nao te:ffi auton- - _'

:::�::::�t:s c::'g::e�:::;: �::;������ para se opor aos caprichos e à vontadé de

• Damiani N I Il'Cllas toc a·,ls··arranJ'ou a fórmula: impe- _ Embora dispondo, e "pour cause", de. inaioria .

�
A notícia, que .domingo

riosa necessidade de mudar. no Legislativo, não_ se atreve o govêrno a' permitir ,a I

_

'

.
t último de imediato se espa�

O. qu,e anda por aí. Nenhum análise e votação normais de sua proposta orçamen a.-
B I lhou pela cidade, do ines·

Partido, poderá ter dúvidas ria. _ Trata-se de caso "virgem", ao menos no raSI.
"!

D perado falecimento do Prof.
dessa necessidade. E o che. _ Terá o govêrno tãQ pouca confiança nos seuS e:ru- Ana.cleto Damianl, foi re.

fe do partido. responsável tados? - Onde a, suà tão decantada "maioria"?
. cebida com geral conster-

pela eleição do sr. Jorge _ No: ap.o em curso, como no,si anteriores, .a �OSI-
_Lacer� sabe que o laissez ção vem cumprindo, com }ea�d::de, a S\la. nl1ssao. -

faire,' laissez 'passer, não é Chegou mesmo a instituir comlss�o espeCIal exte�na,
mais possível, porque se a com .o objetivo de constata,r as razoes do nl.!nca exphca�
U.D.N. deixar fazer e �ei- do atrazo na publicação dos avulsos do proje�o orça-

_

xar pasnr tudo o que o mentário. _ E, desta feita o Diretor da Imprensa Oficial

I
govêrno tem feito e por entendeu de não assumir. tôda culpa do' atrazo. - Re-

tudo quanto tem passado, solv.eu furar a cortina de fumaça. - Gritou. - COilllU':'
.

.

estará liquidada nos próxi- nicou à Assembléia _que s";la . rep�rti.ção. nã'O rec�bera

o,'· mos pleitos. Mas, para ter original. _ Logo, nao podIa rmpnmIr os avulsos.
autoridade e para ter morl!! -,' Daquele jôgo de )empurra não saiu limpa a Mesa

�
para discutir I>_ontos ,de ,!m do Legislativo. Arranhada ficou a sua dignidade. -

programa que si.rvam de Coisas qué se repetem ..

- Ordens dQ Palácio? Instru'"

base à ausênciJI: .dos demais ções do patrão Irineu? � De qualqu:er .modQ é o des-
partidos - dois dos qllais priestígio do �egislativo, desprestígio motivado pela sua

se avolumam eleitoràlmen- própria Mesa Diretora.
te porque em oposição - o '_ A oposição vem cumprindo com o seu dev�r' e

sr. Bornhausen precisa ofe- não sê1'â COlll o seu auxílio ou para sua omissão que sé

recer garantias muitos só- há de dirrúnuir a posição da Assembléia, mas -à banca-
;nos ali. Posteriormente

Ilidas de que a: coisa vai da goV'ernista, em maioria, irá o povo, alguTIl dia, pe�ir .transferiu.se para o Insti.
mu'dar radicalmente. E co·· contas de sua subserviência aos caprichos e aos des- "tuto (le Ed,úêaçãQ ti Colégio
mo poderá arranjar t;lis nlandos d-e quem, em Santa Catarina, instaurou éra de _, '.

d.··,'Dias Velho", sendp. am a,
garantias se n(ls mais re· tão estranhos acontecimentos. - Aos "eternos vig,il�- 'mestre dessas disciplinas.'
provaveis atos, nestes últi- tes" há de: o povo catarinense pedir contas pela desmo- ,no Colégio Coração de Je.
mos tempos, estão 'compro- raHzação do Poder Legislativo. (. : sus. Era casado com a sra ..

metidos companheir�s seus, I ,-'- Numa última tentativa de enquadrar o Orça- Maria Damiani e deixa os
�e primeira Unha? 'menta do Estado; no sentido de um melhor atendimento seguintes filhos: Erasmo,

* * :I< das reais necessidades dos diversos Municípios, apre- 'Dionisio, Fernando e Fene·
Acôrdo com saliva não sentou a oposição diversas emendas à proposta gover- lon e senhoritas Ilze e EH.

pega! A oposição tem que namental. _ Já temos certeza �bsoluta de que, CiÜm

se basear em atos que I?Óm-
novos gQlpes de fôrça, dos quais nunca: poderá sair lim-

· piovem a sinceridade

de'l pa e dignificada, a Mesa da Assembléia há de liquidar
propósitos para poder r,en-

as últimas PC!s.sibilid��es de se apre�i�r e votar n�r
sar em discutir' ali:anças. - inalmoot� a Lei de MeIOS para o exerClClO de 1958., Frea,

· Sem atos positivos, que in-
� contudo, ass�nalado lO :propósito da oposição de contri

terpretem �star � U.D.N. � buir para um Orçamento justo e de real interêsse para
disposta a mudar, os enten .. Santa Catarina.

.

.

.

dimentos não podem sei

l ---:0:---
iniciados ou levados a s_é- _ Aos poucos iremos publicando as emendas apre-
rio. Porque o P.S.D. nao sentadas pelos Deputados da opoqição, para conheci-
quer traduzir o convite pa. � menta _do povo,
ra um acôrdo como conm� � �; .:_ -"-"Hoje" iniciamos tal pul:51icação, com; as- emendas

"�,� à_ ade�ão _a� qu� anda !-'�ugeridas e apresentadas pelo Deputado :Paulo preiss,
• i aI, feIto. lllcluSlve :'da' bancada pessedista:
...... �-...

udenistas '.' '" At t,
> ,(Conto na H.a página)

,;;-.�""'."",,,;"''''.'''''''''íJ>.''

,*�";:";'_' I

sessão,' o acadêmico Marco�
H�usi Net�o 'convidou o PÚ�
bhco, de pe, � entoar o HinoNacíonal Brasileiro, dando'
por oficialmente instalaila
a Frente Naci )l,nlista <lo
Estado' de Santa Catadna
...()--.().....(,-.,()·'.....(l.;

ABRIRAM FOGO
CONTRA'" GUARDA
DA ALFANDEGA

Santiago, 11 (U. P.) _

Entre quinze e vinte e <tua.
tro do COI'rente ."erá r�ali."
zada na ,capital chilena a:
quarta. conferencia interna
cional (, iútt>ramélicana de
contabilidade. Participarão
duzentos e cincor:nta dele'_
gados de todo o c,'ntinente.

Washingto'll, 11 (U. P.)
- O presidente Eii"enhuwel'
s_aiu hoje do hospital mili-
tar Walter Rees, onde-se

submeteu a mimll'ioso exa.
me medico. o. presidellte
anunciou que seu estado de
saude é "EXCELENTE".

, Moscou, 11 (U. P.) _. A
nunciou-:-se oficinlmentê que
riores do Egito, sr. Mahm
moud Fawzi, cheg(lu a Ma
drid, por via l!_ren, ém visi
ta - oficial da seio d�as. O
chancel� egipciQ t'oi rece.
bido no aeroporto por seu

colega espa9hol sr Fer
nan4'0 Maria Castma.

Associando.nos ao pezar

,
.

Moscou, 11
_ m. Pr)

Anueio1.,l-se oficialmente que
a cadelinha "LATKA" est(i _

.morta. "LAIKA", .segundo
ainda a: info-rmRcão mor-
reu on te_r.1.

"

Roma, 11 (D. P) - Um
tribunal que julg'ava mem
bros dá nobreza . !italiana
acusados de-viobn' a lei de
na.rcoticos sentlenciolU ho'
je, um marques a quatro
meses de prisãO" por haver
chamado de men!.iroso, du
rante o processo um. poli
cial que servia d� testemu
nha. O' nobre coadenado é
o marques Emam1ele de Se
ta, az �da Viacão Italiana
durante a ultinw Iguf:ll'ra:
mundIal.

emoção dó dever é da pro

fissão. Por muitos anos le·

�ionou no Ginásio, hoje

�olégio Catarinense, as ca-

I ,deiras' de inglês e matemá·

�ica. As mais destl!cad�s fi-
'

jguras .. atuál geração- ca

!tarinense foram seus' aluo

�- CENAS A' VI�TA .sórcio de Desenvolvimento
Contrarianrlo todas as Econômicó S A. () êste. na_

providências tomadas para, qualidade de Pl'êfeito de
evitar-se a ,repetição de; an- Florianópolis .

darem soltos pela cidade, Tambem 0' cJlgenfleiro
toda a ,especie rl�! animais, Paulo Amaral, repÍ'es,entan
que ,invadem os ,iardins e do ·a. Emprêsa. Gerill de En
até 'as pra-ças púb:icas. ain- -genharia e .constru(�ão Ltda.
da temos a' lam('Jltar que Engel, 'apôs sua pssi�tura
essas cênas continuem, ofe- no documento, ef:per�ndó
recendo um trh,tt>' espetá- se, ,agOI�a sejam iniciados
culo á. vista de todos: os· trabalhos de c'l)nstl'ução,

-

Ainda ontem, um cavalo d�mtro de pouco tempo.
'

deliciava-se, pashmdo sôbre CONFERENCIST ·\S N A
as gramas do jOl'dim "Ili- "REUNIÃO GEOGRA'FI-
vio Amorim", na pracinha CA" RNIUACN'JTO,EOO,Dl-.IES FLO- Toquio, 11 (U. P.) - A
do mesmo nome i'xatame:p.:" t ..

China Comunista "anunciou
te nos canteiros agQra bem Fizeram-se (lu,,:r, ontem, que projeta mobilizar mi-
cuidados .e' florido::. como estav� anunciado, na lhões de camponpses para

No Oliveira Bdo, oútro Reunião 'Geográtiea da As- levar a cabo pro,g"'amas de
magri.ssimo e ossudo a�limal sociação dos 'Geóg."afos Bra- irrigaç;ão, fi,.. fim dE; aumen

estava saboreandl) pitéus si1eiros, seção da Capital, tal' a>pfodução de cereais.'
vitaminosos, _ . os professores' (:1'. ArY Ess� informação foi .d�vul
Cabras, b,)de3 e percos, en- França, Catedl'átko de Geo- gada pouco depOls de. serem

,(wntrfl-m-se .ainda solt<>:'8, grafia fIumana da Filoso- recebidos- em Toquío despa,.
sem ter quem os nfugentem fia da UniVel'ftidare de São chos que ind·jcam haver na

dos logradouros públícos. Paulo e o d". Pa'3{juale Pe- China escassez da alimento.
Nesse� andar' me:hor será tracone Assistente da Cadei O de�contentamj\nto· dos

c.ercar a ilha e c·ar-lhe;.a ra de Geografia da ref.erida ,campolieses já terIa provo

,denominação de 'Fazenda Faculdarle, qne fo!'a� muito cado algumas revoltas. meJ

de criação de animais sol- aplaudidos e cpmp�m!en�a- nQl'e� contra o :.!.'egime' Co-
tos"" dos pela selda a f.oIstenC.la •• mUDIsta

E' como mp.dida justa. do - CONFERENCIA l
..IO P�O-

.' �

agrado da Sociedade de Pro- FESSOR GEORG;E AGOS- Sa.nb�go, 11 CU. P.) -

teção aes Animais, coiocar TINHO DA SILVA HOJE, Os �abltantes do setor co

avisos assim - "Atenção, AS 20;00 HORAS.NO INS- n�ecI!do como. grande :l:ive
é proibido 'espant:.1.l' do cam- TIT�TO DF. EJ?l!CAQ.\� mda, n� capItal. ChIlena,
po de engord,\l., cavalos, p,or- Tera lugar �oJ€, no S�lao mal podIam acr�dltar no que
coso e cabras, sob pena de No�re do In�h��tc ,de Edu- es�av�m vendo 9,cando on

multa sevéra".
-

caça0, com 'tnIClO as .20,00 t�m a tarde, aVIsta.ram um

Pode ser, 'que os "espiri- horas, uma itORfe' encld; do cao, descendo .d" paraqu.e
tos de contra{)içã"l" dos do- Prof�ssor �eorge P�gostI��o das sobre o baIrro. Im�d!a�
rios, os encurralpll1... <la SIlva, Ilustre CatedratI- tamente ocoueu a notIcIa:
ASSINADO O COl\jTRATO· co de nossa Fac1l1da<11:! de A cadela "LAIKA" decia em

SUPER MERpAJJO DE ',JFilosofia, que disserta,rá S!1ntiago. Um carro da ra-

FLORIANO'POLIS sôbre o palpitante temª Vo- dlO patrulha chegou ao lo�
Está agora em vias de cação e Vida Univ,>l'sitália cal, recolheu o cão e para-

ser iniciada, a r-onstl'ução I. Convidados que .roram to- q.ue<da� e, des.cObrill que re

do Super.Mer!!a.:lõ Çle F�o�. ri?S os aluno,> do.s estabele- tIcenclas se tI�at8.'Ja de um

riilnópolis, . ,�?jo contrato, 1 c�mentos de ensmo da .Ca- �achorro,"e r�a<! cfldela de

segundo notICIamos em nos- . pItal, tem-se como' certa, a raça :IesconheCld,!. Todo o

sa última edição, foi assi- � aflu'ência de grande ,número' matenal recol�id,! fOI en

nado, pelo.capitali:ttª Osyal- depess?as que lo��H' as d�- tI'egl!e as autor�dades aero

do Machado, do !'t:to comér- 'clepenc1!as do Insctuto,. l1autJ,cas Sl�le, agr.),�L, proc�í
cio, de nossa praça e o sr. 1 Estudante! Aumenta tu,a \

ram !d.entrfrca.'�' o pJ!ot� bnn
a exma. �àmília enhitada; !Pli�feito Osm�ar Cunha

.. i cultura. compa1'eCP1.ldo �oJe leal.h�? que a�Hoa .'-' eao .noiI AqueLe, rep'reseni;imdo o COD ao Instituto ele Erll'.caçno !. espaço'j , .

í;:;",,'.,j,:,; ".t". ,

.

,

:.(.�� :4,
····1·.',

. nação.
"

Operado, no Hospital ,de

Ç)aridade, em gravis�imó es

t'ad,o, o estimado cóesta·

Espirito reto, de feitio

Paris, 11 CU, P.) - A
França rendeu. 'homenagem
MS milhões de hmnens que
morr,eram futull'ln ei:ú seu
territorio durante h pl'lmei
ra guerra mundial Cerimo-
nias sol.ene!'3 ,foram reali

zadas hoje em Paris e em

,Povoa-çõe.s e
_ vilas, como

Verlun, Chateau Thierry,
Marne, e SOlllme, centro de
Grandes acontecimentos ha
trintá anos.

d'uano pouco depois veio a

íalecer.

enérgico, mas incapaz de

uma injusti�a P9r vontade,
o Pr�ll. Damiani tinha a

-o sepultamento' d�s seus

restos mortais, efetuado on·

tem, pelas 17· horas, saindo

o féretro. do necrotério do

Hospital 11;0 Senhor dos
"

Passos, teve enorme acom-

�1!anhamento, e!'l respeitosa
homenagem à memória a

um�dos mais dignos e com·

petentes elementos do ma·

gistério cat�rinense.

'que a· sua. perda motiva, ·le·

vamos nossas con'dolências

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


