
Correlação entre as

Cátedras de Direito
Romano e. Direito
Civil
RIO, l.� -(V A - o Supre

mlO Tribunal
. Federal, por

unanimidade e de acõrdo;
com o voto do .relator Luiz"
Gallottí, reconheceu exis·tH'
correlação de matéria-rentré
as cadeiras de Direito Roma
no 'e Direito Civil do Curso
de Baeharelato. A dscisâo
foi prorerída em mandado de
seguran1:a requerido pelo
professor Alirio Batista, da
'Faculdade_de Di-reito da Uni
versidada de Recífe, demiti
do da Interínídade .de _Direi
to Romano, desde que, cate
drático de Bireito Civil, não
lqe-.fôra reconhécida-a prer

rogatíva da acumulação', nos
·tê-rmos do Ato das Di�posi
ções 'Tram;itórias' da Consti-

. tlliç�o Federal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



versarianté serão, por certo, competente radiotelegra-
prestadas justas e, signífi- fista;
cativas homenagens, às - sr. Cid Silva, funcio·

quais" p,razerosamente, os nário ,da D. O. P.;
vem possuindo há mais d,e: que é requer,:nte ISOLINA,

de O E�TÁDO se' assoc�am. � Jovem
....

.osório Tolen-
vinte anos, mansa. e pacifi-

r
MONTEmO, afi.m de que

JSN�A. T'{iM T.· WItDI tino Machad-o, estu�arite; camente, sem
.

in'terrução, I produzá o�, s�us' 4l!�idos e

.Regista á ,data de 'hoje a
'

.=:. sr. Mário Alves Guí
nem oposição, um terreno i leg'�i,s ef'ejitQJ;. ,�xpe,ça-;se .

GENIVllL E' 'QE MORTE
,

". ,'- .'
. situa.do nos fundos do pré-I mandádo d'e citaç·ão

'

aos'
�o traris,curso do" ânci_ver,sá-

.

lrai',ães;
,

"

--., C'en,sura :" até 14 �lnbs _.'

'

I' djo nO 28 da ,Rua Campos I confiantes do imóvel em •

rio nata.Iícic'd'a exma. snra. - sr. Lui� da, Silva; 'd d
•

'

d. Maria' Passerini 'WHqi,.j "':""í s-r. Iuamá Pinto, Gbe- Novo� dest�, Cl a e; e CO-I questão, b.em ,como ao dr;

espos:a do sr. -dr. Tom' T. � ie,;da"Estação de Rádio da
mo nao possua. ' nem tenha 4.a Promotor Público, na

Wildi, con'strutor civii." Cruzeiro do Sul;�
titu.ló de posIle e d�minio, I q.ualidade de repre'se�tante

.' , quer per.ante V..Excla., 1'8- j da Fazenda d'!) Estado e do
À· -distinta dama aniv�i� - sr. Irad\Silveira,; . .

.

"

, , gularizar os seus ,dire tos 'Orgão do Ministério para 1) � PATRULH� IDÔMITA
sáriante

.

que desfruta de's- ::_ sr. Fernando .Gerbel' . , 1 I T 'h' I
". \

. ".'. �c·." -sôbre o n�ferttlo .;-j�,� el,� todos: contes,tarem, quer,�íl:- •.5..t. ' � mco,Qr I i
'

t
..

àeadh.lu.gar ,lia,.. s{)ci�dad"e.l" Filho;;.. ,'�, ,.'," t

',.' .'

-- "\ : r .,� "�.,./ ,.,' .', ", �"" 1 I � . com, - •

•
'

.
;:pela .a;ç�2 d�,�SU,CF,�,()'- � do�: () p�di,d�, no prazo' da

: ��CHARD 'EGGAN' , J

,10c3;.l, �os, cump-rlmen�ps de

I' ,�fr. Jose da.Gosta B,:en: fundamento no .a�:;55, do lei. 0i1trossitn, citem-.se por; DAWN ADDÁMS" .:, \

'o ESTA"DO. <" ,.toi ,I" ,'•.•' ••..•..•,,'
-',

C' 'l� d':F d' I .' , .

� I.,
,

Código IV� ,'mo l\l'�ca I pe- edital com <> prazo -d'e trin- 2) -- O lIERQI ATôMICO'
'SNR�:�OSÉ R<?'D�UGUES i

- sra,. ��andina Laus ror�rt . .10..,_:da Lei'l?-0� 7,lta (3�) �,ias,os��résSãd'&s� com'

T ". t d t B I ç \, MICKEY ROONE'Y .

.
ran,,�orre, neR a a a, ,ayer;, �"_ de 7/3/1955 e o se,gundô. o inc-ertos, citaçãÜi éS'sa que

.

(> ani�ers,ário nn.talício dn i - sra. )�r1Íestina Ribei-I rito 'é�tabe,lecido no' art. devera se� feita de 'confor�i, 3)_- A MULHER PANTERA

exma. snra. Eusa Faria Ro- 1'0 de Barros;
.

A�4 "dJo Código' de Processo dape com o artigo 455 § 1.0 ,,---
1U' e 12,0 Eps.

di-igues, espO'sa do sr. José ·sra. Maria B. dé �'H� ,Civil. O terreno em refe- do Código de Processo Civil. - Censura: até 10 anos -

Rodrigues, cúntabHista e veira, .esposa do d, i;. lji�'O-, �enCia tem· as confronta- I FI. Cus,tas afinal,. P.R.. • 0-

funçionário da ,·fjrma Di lau' ,S. de Oliveira;
,,-',

I, �Ões seguintes: Limita-se rianópolis, 10 de maio de
- '�.

Bernardi &. Cia. - sta. Helena Spirides; ,pela frente ,com terreno que 1957. (Assinad()) 'Manoel
A di;tinta anfversa.riante, - sta., Zilda $artorato; a Suplicante �dquiriu pa- Barbosa de Lacerd·a. Juiz de

gozando <le· ':1nh.,vastó circu- -_ sta. Maria das ,]Jures. rà sells filhos 'qsvald:o Mo�- Direito'-:da 4;a VaMo E para
lo de amizades na socieda-. Mou,ra, filh:� da exm,a. snra;. ,teiro

.

"e Mariit; Cel,estina que chegue ao conhecimen-
..

YVONNE DE CARLO

de, local��, p�la� virtudes �e I viúva Maria Vi�Í1:a Moura; Monteiro (prepio nO '?8 da to de todos mandou expedir A�!C GUINES8

���:=::�=============<�'=�==� Rua
.

Campo,�.1 Nov�s):' uma o presente. edital" que será
ext-ens-ã'o de �ov,e :rp,e't.rof! e -afixado no lugar 'de costu-

A CHAVE DO pARAISO

trinta ,c-entim�tros �_9,30); me. Dado e pas'sado nesta, - Censura: até 14 anos -

,de um lad�, pma e�tensão' ciída�e de Florianópolis, aos
de Q,ezessete� (1�) } met!-os 12 de, junho do ano ,de mil
com José A�drag'e;. 'd� ou- novecentós e dncoenta e

'j . .':'-._ -
. '

tro lado, Ulpa extensã:o; de ,seis, Eu, VINIUS GON-

,dez�ssete (Í7) metros-eoro ZAGA, Esc,rivão, o subscre-
Estiveram em c,onferência com o Dr. Acácio Ga- J -

" ,José Kice'sR'.:i e, nos fundc;is" VI', ('AssI':nado) MANOEL
ribaldi San Thiago ,os srs. Lauro Rebello e Nelson Rebel- .,.

lo da. Cunha, de rtajaí. � ,

,nllrna �xte1são ,qe no-y_é', W_e- BARBOSA 'DE LACERDA,
, O Deputad,o Olice Caldas discursou" na Assembléia, tros e td�ta çentime.tr:«ps. Juiz_ de Direito da 4.a·Vil-

b.atendo-se �,ela recuperação social e focalizando interes- (9,30) fi, cpm Antoni� Ki- . Ar·a.

santes aspectos da política ·trabalhista no Brasil. O par- 'ceski. PaJa dito fim re,- Confere, com a Originallaméntar de Tubarão' foi insistentemente aparteado por- quer a dhignação' de dia,
- Censura: até 1:�

seUs pares. hora e IJga,r, para a jtJs... CLtrBE RECREATIVO LIMOENSE
O' Sr. João Goulart, Presidente da Comissão Execu' '. A diretoria d'o, Clube Cultural e Recreativo Limoen-

tiva .Nacional do PTB, estaria inclinad� a uma inspeção �ificação I exigida peló ai-t
se de Saco dos Lhnifes; tem. I) ip,razer de convid8lr seus

de grailde envergadu�a no, P�rtido.· Pretenà� o lídé do, �?5 do 9ódigo ele Processo �;sociados e suas dignas faniílias, para a "soirée", que
Petebê iniciar uma ,:iagem, no fim. do próximo mês, par:_ ,Civil; n� qual delverão ·,sel 'fará "caJizal' em seus salões, hoj�, cQm início às 22

tindo da Amazônia, incluindo Os Territórios. Em cada inquirj.d�s as -testemunhas horas.
/

Est�do �deinora ser_ia de :0 dias, tem�o necessário a um_ do
.•r�l �baTx9 .que compa-

. �(l' t'erm,�no da �oiréel 'lfaverá condução.
reaJustamento de on.entaçao em novas bases.

,

.

_ I'. "

,

.'

,-- ,.;._�, - -

No primeiro dia de funcionamento' do Pôsto do: recerap, mdependenteme�te
-- -- -

A ESCOLA SE DIVERTE
�

S,APS, em Brusque, foram atendidos· 200 clientes. Estive-' de inti,Fação.. Requer, QU� Vimos pedi'r a V. Sia. que coopere conosco, compa- I

ram presentes à inauguração
.

dêsse Pôsto o Sr. Roland trossirr(, depois d,e, feita' a' recendô à. festa d1e variedades que se realizará nos dias

Re�aux; Ild�r industrial, e o sr. Prefeito ,0.0 Município. justifi�açã9, a, citação pes-
1° e 2 de junho em benefício do Ginásio Antonieta de

D R· ld C I F ld "D B
I , Barros, no Instituto de �ducação Dias Velho, a partir�

.Discursaram o r. ma o e so e mann e () ep. raZ soal"dos mencionados "con-
Joaquim Alves. Os Senadores Carlos Gomes de Oliveira, f 't' i t .

'

"d' t
>O

das 18 horas e cujo nome 'encim� estas linhas.
'

'1
. .

'

- ron aln es reSI en es na VI- N t d t d d d t
Saulo Ramos e Rodngo Lobo, nao podendo comparecer, I." a ceI' eza e sermos· a en I 'os, agra ecemos an e-

énviaram telegramas exaltándo ,a significação e cumprí- zi�ha?ça 'dó imóvel, bem cipadamen,te.
/

i
mentando os trabalhadores de Brusque.

" comoi.? repr�sehtante do Diretor, professol'es e [lJunos do Ginásio, .Antonieta'

,

O Deputado Braz Joaquim Alves saudou, em nome MinHtério' Pt1'blico e o Do- <le B��-ros.
"

� Ido' PT:B, na Assembléia Legisl�tiva, a e�baixada de Pro- mini6 d{l ,Uniã,ü e por edI-

M'· V· I
' ·

d' A
,.

fe!lsoras espec1ali�adas no epslllO dos surdos-mudos. In- ,tais }com" o· prazo de 'trinta _ arlo lana para ecnlco o merlca,'
tegravam {) grupo de· educadoras as Professoras Anselm� ",; .

.,
.

'

,

. l-
.

P
.

AI' N n d' SI'lv Alv,ora P Bastos da Nóbre'ga (30� dIas, os, lUteressa40� 'RIO, (V. A.) - Depoi,s to ,dle.- Arbitros da ·.I!'edera-
OZZI, ICe u es a ,a, '. . .! ., / : '

e Elenilda Wiederker, tôdas portac:ioras de diplomas do l'nc�rtos, tod,os para acom!. de sua sensacf!)nill d'es,pedi- ção. Mineira ,de Futebol. O

,Curso E,special do Institl,lto de_ Surdos-Mudos 0.,0 Rio de pa+arem os termos da pre- da d'os gramados brasilei- conhecido ex-juiz está nas

Janeiro. O ,parlamentar petebista, que é professôr e aca- 'sen�e �ção dé usuca.pião, ros, pelo miaofone d'a Ra;' "·co,gitações do América para
I

dêmico de direito, SegurO, conhecedor dêsses problemas,
,por meio· dá qual d�werâ dio Nacional e..._,colunas dos' seu pIantel. Mario Viana

I

'produziu excelente trabalho� O DeP. Braz lançou um, .

,. ,.. I

.

'

, d' d E t d ri imit nd,o ser ,reconhecido e declara., JOrnal,S, o veterano árbItro estu'da no momento as duas '

apêlo tao Sr-; Gover-na, o):" o s a o, para 'iue, a .... ...., '. '.
,

'1""""""""......--outros. Estados; c-rie qUaid-ro,.,especial para es§a especial.i- do o dommlo doa B..uphcante I
Mano VIana fOI convHlado propostas.

......

•

...-_...

dade, com vencimentos iniciais de 10 mil cruzeiros. sôbI'e ° aludido terre�lO, fi,- I P ° IÍepártamen-'

2 Fleríanõpclts, Sâbado, 1 de Junho de 1957
\

/
.

JUIZO
.

D� DIREITO DA
I
cando citados, ainda, par.,'

41&. V-:AR� - FEITOS, DA :no prazo legaL,apres�nta·':
FAZENDA PÚBLICA DA' rem contestações e para se-

COMARCA. DE FLORIA-' guirem 'a causa até fin:

@' SNóPOLIS - sentença, sob as penas da

-

IN'EM.A �
lei. Dá-se a presente o va- "Edital de .

citação com o 101' de Cr$ 2.100,00, para

prazo de trinta' (30) dias. ,os interessados, tCJstemu-
(�NE SANO 'JO''SE' ,1,nhas, vistorias e documen- I

O D-outo-r MANOEL BAR, tos. P. Deferimento. Floria
_ ás 3 _ 7% _ 91/2 hs. � I

do às homenagens, com res- O L C' 'D IB SA DE A ER A, Juiz; nópçlis, 13 de agosto de "

peito; formula os melhores de. Direito .da 4a. Vara _ 1956. (Assinado) Francisco
- RONALDO LUPO-

t d f 1· ;d d
'

( • AD.ELAIDE CHIOZZO - ,vo os . e e ICI a es. Feitos da' Fazenda Pública de Assis. (Assistente Judi- .

CATALANO _

EDISOl'T MACEDO da" Comarca ;" de 'Floriano. ciário). Rol das testemu- ZE' TRINDADE -

-

1 h' 150 " THEREZA RAQUEL
Comp eta ore o seu polis, Capital' do Estado de nhas: La) Maria. dos San- em

aniversário 'natalício, o ta-

lentoso estudante Edison

Macedo, filho do distinto

O Escrivão

Vinlcius .Gonzaga

•••••••••••••• '.4 .

ANIV.RSARIOS seu coração e pelas qua-

STA. ADEhIA GRAMS llidades de seu" caráter, ver

Transcorre, nesta data, se-á cercada de carinhosas

o aniversário natalício' da manifestações de apreço
sta, Adelia Grams, auxllíar sendo homenageada.

de gerência deste jornal. O ESTADO se associan-
,

A distinta aniversariante,
em sendo· funcionâria an

tiga, sempre se impôs à es-:
.

Uma de' quantos aqui mou

,rejam, pelas- suas virtude"!
...

e pejo seu espír,ito de cole-

guísmo, aliados.s. ainda, as

bêlas
. qualidades de seu·

San-ta "Catarina, na forma
....

,_ ,

da Irei, etc. ,,,AZ SABER

aos que'o' PItesente ' edital

co� 'O �razo �Ie trinta (30)

tos, hrasileira, casada, do- GENIVAL E' DE' MORTE
mestíca, e, residente nesta.
Capital, .

à rua Campos No. - Censura: até 5 anos -

vos. 2.a) Manoel Arceno decoraçãe, 1 ,casal G;ecy M-acedo e Liege
. No dia, pois, de sua data 'Gondin Máceqo.
natalícía, Jevamos á sta. Q estimado aníversarían-

".I �. .'-

_ Adelía o nosso cordial abra-
,

ço formulando 9'8 melhores I

' ••·.1dias virem, ou, dele conhe- Castro, operário, casado, do.
cimento �verçm' q?e_ por
parte de ISO:j:.,INA MON-

1.. '

.

TEIRO, na açao de usuca- Fernandes, brasileiro, casa- ......: Todo o Impacte selvagem I
_,

pião' em que :requereu pe- do,' comerciante, dojnicilia- ,de 'uma luta de morte! -

rante este Juizii, Ih; foi d,i- do e residente' nesta, Capi-
DALE RQBERTSON"

- ' MARY MURPH'Y
rigida a, peti�;ão . do teôr t�'l à rua Campos Novos. J. CARROL NAISH

seguínte : Êxmo. Sr. Dr. Em a dita petição foi pro- .ern

Juiz de.Direito �a>-4a. va,.ralferido
o segUl,'nte desp.acho:'1

O íN�IO HERóICO
da Capital. DIZ, Isohna R. hoje. A. designe o sr. Es- � oínemascope -

Monteiro, brasileira, víuva, crivão dia e, hora, para a
.- Censura: até 14 anos _

domestica., por seu assis- '. justifícaçãc com as intima-

tente judiciário abaixo as- -cões necessárias, em 16�8.- ,�,':'.1 i)'-'"sínado, o ádvôgad., inscrito 56. (Assinada) Taulois Fi- �J � •
na' .Ordem dos Advogados 1ho. SENTENÇA:,

.

Vistos,
.dn Brasil, 'Secção de Sta.

I
etc. iULGO por sentença a

I

Catariná sob na 426, que justificação de fls. e fls. em

mícllíado e restdenté à rua

Campos Novos.' 3.a) José M. ás 4'12 -.:._ 71/2 - 91/2 hs,te, que- vem �úrsando,. com

brilhante, (\ Ginasio "Dias
Velho" oferec-erá "hoje a\ votos de :feliddad·es.

>

' DR. CA!RLOS Bj\STOS noite, em sua residência,
GUMES avenida Mauro Ramos, 282,

-Vê franacorrer, hoje a. uma festinha aos seus inu-

sua data natalícia,' o nosso
.

meros amigos e colegas.
. "

prezado conterrâneo sr, dr -. FAZEM ANOS,HOJE:
.Carlos BHstOS Go�es" ad

vogado, dos mais brílhan-

,�RONALDO LUPO
ADELAIDE CHIOZZO -

,CATALANO -

ZE' TRINDADE �
,

THEREZA RAQUEL
em,

'

..
'

- sr. Jacinto Avila da

teso

Luz, funcionário da Peni

tenciária do 'Estado ;
- sr. Cristaldo Araujo,

ás 4 e 8 hs.

(

Ao ilustre é distinto aní-
- ás 8 hs. -

líl)lZI)'

ás 5 e 8 hs.

ás 8% hs.

YVONNE DE
ALEC

CARLO
GUINESS

"
'

em

CHAVE DO PARAISO

".

"O'"ES:rADO" O �AIS ANTiGO DIARIO DE, S. CATARINA,

o deputado Vargas Ferreira, ao que estou in •

.

...> formado, ocupará a trtbuna da' Assembléia, dentro
<em breve, para falar sôbre o quartel da Policia '

Mi-litar ·em Joaçaba. Construido há vários anos
no govêrno Bornhausen, até hoje, não poude se;'
ocupad·o.·.: por motivos que o ilustre Iíder opo,
sieionista vem tentando saber, sem o menor êxito.

Pela terceira ou quarta vez, assim; voltará ao'
assunto. Trata-se, pois, de um discurso "ânuo", o

que vai ser proferido na próxima sessão do Legis.
lativo.

Apurei que o deputado Vargas Ferreira não
vai inovar s�la oração: proferirá a mesma que pro.
fei'iu em 1956, 'em 1955, em 1954 e em 1953! Para',
�ro.feri-Ia, es,colhe�á a mesma data em que a �.:
rerui nesses anos!' -

.

Consegui saber; ainda, que fac� ao tradiclona,
lismo desse discurso, é pensament., da Mesa incluir
de oficio, todos os a�os, na ses�ão d'e 5 de junho, à
hora do expediente, o seguinte: .

"1,0 - Deputado Lenoir Vargas Ferreira íns.
crito ex-ofício, para proferir o seu habitual discur<"
'so sôbre o "novo'! quartel da, Policia Militar de
Joaçaba, dispensados, à hora, os serviços taqu igrâ,

-: ficos."
Outras comemorações 'estão programadas para

a data. Entre elas, um festive bolo, com 5 ve']inhas
indicativas do 5'0. aniversário ' de repetição tribn,
nicia '� de silêncio do govêrno.

As bancadas oposicionistas, na ocasião, devem
. cantar, o. "Parabens 'pra vocês ... "

.

Lá estaremos para levar nosso mais que des
'necessário estímulo ao brilhante lider minoritário. "

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

PARA A EUROPA

Não !lspere mais para fazer à Europa
aquela viageril há tanto tempo so,

nhada: a CLASSE TURISTA no Atlân,
tico" Sul oferece,lhe om d,esc6nlo de
I':ê;ca de 30% nas tarifas 'de' pas

strgens. E, nO'le que o aparelho é °

mesmo SUPER G CON'STEUATION
com, duas pàrtidas sem.angis. do Rio.
de,' Janeiro: terças e sá:bodos, às
cinco e meia I da tàrde.

CONSULTE SEU AGENTE DE vtAGENS OU A

AIR FRANCE NA

YANGUARDA

DO PtOGRISlO

A M-It'OR RIDE AW,!EA DO MUNDO'

,Av. Rio Sranco, 257,A • Rio de Janeiro
Telefone. 42,8838 e 32,3392

"

�'I --,.�--.� .......�.��
, ilEPRESENTANTE:
Ant.onio Fiuza Lima

Florianópolis Sta. Catarina

Osvaldo Meló
CASA MEYER:' INAUGUROU LU

MINOSO - "Telefonêma para o Sr." -
disse-me ontem, um eoléga. Atendi. "Aqui,
a Casa Mayer.' O nosso luminoso (auto
mático) acendeu ontem". '.. Aparelho
desligado. ,Piada'? Não. Realmente: No
mesmo dia em que pela quinta vêz, por es-

: ta colúna, f�zía-mos referência ao lumino
so da acredita4a firma Mey,er, que'se con

servava instalado há mêses e que ainda
"nem piscara", foi o mesmo, á noite acêso..:..·,
Bonito, vistoso, brilhando em côres com�
reclame daquela casa, agora em suas novas,

ill$tlllaçôe8.
Muito bem. A Nossa Capital agl'adece

a excelenie contribuiçâo-a favor de seu cm�'
belezam_ento.

Que outros comerciantes na meSflJH

rua ,sigam o ex-empló, quer reacendf.'p.do
seus luminosos há muito tempo apagados,
quer colocàndo no escuro da fachada de

seus estabelecimentos, outros reclames, de
monstrando assim' êsse espírito progres�is
ta, que está ainda e, infelizmente faltancl) '"

por parte de muitos.
PoI' hoje é só ..

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1.a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE
�

,
.

2�
.

PR!STAÇÕES SUAVES PARI

.-QUALQUER ORCAMftfTO A PARTIR Dl
I .

"

.

1/

,;JX..�

mensais
E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA-

t
..... .

.

RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAGUA' DO SUL.

-(o .. ;"/'

* 4 MODELOS

MODELO STANDARD 7,4 pés'

*4PRECOS
.

,

* 3 GARANTJAS
f ASSISTÊNCIA
TÉCNICA '

DOMICILIAR
./'GRA��ITA

j'
I'

J\'lODl'�LO DE LUXO !),5 pé!!!

- .. MOD.l1.LO MASTER 9,7 pés

MODELO MASTER 7,9 pés
. PERGUNTE A QUEM-TEM UMA

E ADQUIRA A 'SUA".

- -(

.......

__ '_0

.

f.EDIF1GIO.IPASE

LEIA
ASSINE
o ESTADO

o mais antigo diário de
�ar. til ('III arm-.

Vendas: _. Atacado e Varejo

. -

SUB nova ·rOtma anatilDia
•

para O�, homem moderno!

Jmp&r.iar
'__r-. '+.. _�;'

• � confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos s.
de alta qualidade e pré-encolhidos,

QuelO P6-r;dau!
ENCONTRA-SE EM NOS- IWiAVISOSA REDAÇÃO, A DISPOSI- J'g�(

l7a1 r f.

•

IÇA0 DE QUEM PROVAR 1IIi;'iJo". I
Á Diretoria da Sociedade de Assistência aos Láza-

SER SEU LEGITIMO DO-
1:'03 eDefesa Contra a Lepra, em Santa Catarina, Ieva ao

NO, UMA ALIANÇA, COM conhecimento de todos os interessados, que o grande
AS INICIAIS SEGUI�TES: Bingo que ia ser realizado no dia 21 do corrente mês.

C. M. L. E DATADA DE 15 nos salões do Clube 12 de Agosto, em benefício do Edu-

DE 7 DE 1956.' candário Santa Catarina, foi transferido para o dia 5

.le junho vindouro; às 8 horas da noite, no mesmo local.'
Os cartões se encontram à venda com as senhoras

�oroptimistas e com as senhoras da diretoria da Socie
dade de.Assistência aos Lázaros.

Uma casa em término de construção sita à Rua
Duarte Schutel, tratar à Rua Hoepcke, nO 6, a .qual�
quer hora do dia.

.• Você- se sentirá bem, pois o .corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortá'fCl
e muito mais elegante.

-

,.

,

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA .....; est'
prontinha para você vestir. Não há longas esperu
nem demoradas provas.

.

.

I .

-

.1N"-
V'

....�, . .,......

.

GOral'tido por

'ECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Prores, 374 -/São Paulo

35 anos especio/iz_odo no ramo do vestuário

A DIRETORIA

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE 'IA

.

$ant(. Catarh'IQ
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, �" SERViÇOS DE CARGASE ENCOMENDASENTRf SÃO PAULO -SA:NTA CATARINA PORTO ALEGRE t:

I··Il.' fi '

, �t", 41i".1"'�·· f',
-* ,

:�: F IlJA I S ttf· A' T R 'I Z __ F I L I A I S J �

.• +
..� . l��";��- '

....
.:

"
.

.

FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, ')0 - Fone 2801 ·i·��. .;�..&. LAGUNA - Rua Gustavo Richard, 514 - Fone 131
'

.

.u

�t•
•!. i

�1l�,1tti" "�C R."E ,5 ( f .U M A PQRTO ALEGRE - Rua 7 de Setembro ,619 - Fone 7818 fit...... '""iJ'*-.t' TUBARÃO - Rua Lauro MIiUeí', 210 - Fone 117 �t...�... '" r
, l CURITIBA - Rua Silva' Jardlm.. 984 -.- Fone 2188 '.'

J. . >��1t ITAJAI' - 'I'ravessa 24 de Maio, 6 -'- Fnne 448
.

\
�

...

\_�? )-...

'�:. :f"'·. RUA 6
..,pE, J A. N E.I R O; ,153 SÃO PAULO - Rua João T�odoro, 670 � Fone '36-4421 <,

t.-(�:�/ ��J! .

'", .+.
�:.. JOINVILE -,!,ua Marechãl D�odOfO, 175 - Fone 401 'FONE 17 _ SANTA CATARINA _

" "
_ Rua da Moó,ca, 1044 � Fone 37-7097 �.

Y
. . 1

. �:.. ARARAN:GUft' ORLEANS - BRAÇO DO NORTE "�n�erêço: Telegráfico: "GOMES" R I O ·.D E.. J A N E I R 'o.' Rua Sijo Bento, 212 .!t
�:. _'

]"" .
, ....._ -,_., - -:'

- ; • ":: c� Enderêço Telegráfi��_.aaS Filiais,,: :c Ii: E S C I U M E .� S E:"
�""

�<
-

,,,_ :t
:1: .3f'-... Dispõe essa Emprêsa de comprovada equipe-de 30 caminhões pr6j}rios "F. N. M." dirigidos por' profissionais competentes, :�
�t" - além do que ·capacitada a atender q comérci o e indústria nã Zona acima especificada; viagens "com qualquer autoridade, de tonelagem. .f.
::: -

. .;".
.'
-

.

.:," 7,��� .

.' . _,"_�.� ���"'C.,'" '. ..' -<"'�,-�_. :_.., ---.\ - ·i·.t. .'
, ,'. .Z' Ê L O E R A PlD Ê Z .NOS SEU S S E R V I çOS, .",

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

, .f+. ;..•...................� ..t '!�!..!..!..!••! -+ !.+:++:••:••!..:••:..:..:..: ). '" • .. �... • .- ---- - ., ,.. � ,. � �. � � � � + � � .� .. �" � � � � � � � � � � '" .. ·r
,

��"H"�.H�H�H��� ·���.-�.1Mm�tGUMa� dedm�oc�ro

,João Vieira'a lUa: Ltd, I tadó �:e�::;:eC:�a�:a�i�:!: :=ida���· �c��:�:�A,o �:m�:�;�a�:���;d:·t:;:, �'�h�� _
I "

...
.

-.
.

.:
.

retrato, �stado civil' e casas para as quai·s..
i
araucariano de 1956 está ráni R C .. através méri.tos

•
. : h Ih

'

I
..

D
.

.

chegando ao seu epílogo, auferid'QJl':B;9 �r;,mp!' 1:;, iII=-'I .

'- .

.'
RÚA SANTOS �ARAIVA. 250" '.". tra a ou nos u bmos CInCO" anos, para r._ ...---- -

I CASA ESPECIALIZapA C. P. N. 20 .- TEL., 6.263 PEÇAS EM GE�AL PARA:I, Alóysio C,. de Oliveira Insnetór Geral C.b.8�, �l2!-·!!-.�cy�jrúa�reàiTzãÇãõ-t�, che,gou _ª- frente ,dos
• EM MOTORES, '> ·END .. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD:,

"

.' '_ •...-psr-..
_ ��. da '.'série melhor, dELtrês demais concorrentes. DessaI l"REIOS . ..E MOLAS.' ESTREITO - FLORIANóPOLISCHEVnOLET � DQDGEII peo Mangu�a��I:üX:'Hotel.__,_ FI�rlanou .

'pa'�tid'a,s", para' o conheci- ma;n�ira Cori-tiba F. C. e

I- - SANTA CATARINA
,

> -

_

..

'

• "9].;...;,'�:.f,�, _.'... . '.. ,

- .� .

. _, ._�·....-t;üíl� ..:t. '-'o .

. '
, mÊmto do campeão. da. tem,.. Guarani. F. G, estai'ã,o se,

•
I �

.�..
��, I I ....

-

.

-' "
_ ,

,;
.

�. � �- - porada ,do ano que, pássou. : defront::mdo., numa d,ecisão
I . �A'T;.� .

'
-

I' .;

, r.::;...)-";';(�
�

�. "Dois grandes clubes do s!mplesmelllte emocionante,•
. .....,..,. ......--. .) IATE CLUBE

'

, II�.��_�_;... ;. ,_�-:-:�:!- . : CONVOCA'ÇAO
atual pébol paranáense es� par!). 'se poder saber à quem_.

1"10 lfa'r<í)·n",n ElSLC-- ..
.

-
'

•
.

, • " i 1 -
."

f t I caberá o direito de ocupar�

, rr
-

'
.

E'" De ordem do sr. Comodoro, ficam c?nvocados os
I
LRr�o em co:!! ron o �ue! .

DISTRIBUIDORES DOS AfAMADOS" PISTOES MAHL I ,seullores socio_s, ,pa'ra na f{)rma do § 10 d'o Artigo 31, se pode taxar de sensaelO- o posto. que o C. A. Monte
. .' '. " i r reuniram-se em Assem-b!éia Geral, no proximo dia �: nal, pela supr�aeia _do Alegre conquistou em 1955:

.

: de junho, às �. horas �m primeira convocação, e às 9,30
I baHpOido no Estado do Pa- o de campeão.

PISTO-ES' P·ARA··" Q.. U.A' I..O ..UER .' ,'TIPO":.. DE ·-.MOTOR· ES·. I: em segunda �on.voc.�.ç:ao, para elegerem os membros do
I raná, dell,tro,.d.ó setor pro-

. L. - I' Çonselho Dehhel'atlVo e seus �uplentes, �em como o
. fissional. O Coritiba F. C.

I ;. ::\ ':.',' ).'" <::.'" '_

�\7 �':�,:-" c:. \\. :"'. '.,".' , ." .

:, ',,' I cons;����a�i:;�:is,. 29 _d��.,MaiO de 19,57/
foi o legíHIX)o . campeão do

: .

... ."
� -.

•. �!. Osni� RaUa '<".'
" yr.'imeiro .turnõ,. q1uando J.:.!-t

I DESCONW� ES�ECIAtS PA,R�. R�VENDED.ORES.ir
., l' Sec,�tári� . \,

, ll,�t,ou � compOnha """

.. , ". ..' :

.
:..... .

.
.'

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

-

.......................................................4 .
. _. .

." '"

ANUNCIE

DIVULGUE"

O, .ESTADO
Leia e Assine

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

�.,

\
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"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina Florianópolis, Sábado, 1 dê Julilio

)
f

.r :

-

/

.' Após um terço de século de )8 Dor contínuo e construtivo, tendo'a seu crédito várias iniciativas pioneirísticas em bem do

progresso e desenvolvimento comercial de -Fio rianópolis, vai ser transformada em Socieda de ·Anonima a 'firma proprietária dos Estabe-
. ... \

lecimentos A Modelar. -
-1 • :.���. -'.-._ ;'

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

-.

A transformação em S'. A. visa uma melhor e mais ampla distribuição de encar gos e responsabilidades, assim como, um crês
cente desenvolvimentodosnegécíos, com a cri ação de novos departamentos comerciaís, Se rá ainda criado um permanente escritório de

compras noRio de Janeiro, para um mais pr onto e seleeionado suprimento das novidades :âli lançadas, redundando num apuramento
maior nó sistema' de bem servir, Visa ainda, dar um interêsse associativo aos antigos e, de dicad,os auxiliares 'da firma. :..._

:'!!!I;,,"'�' ',.,.,..�, "

./
_

.... .
r

,

- Uma melhor distribuição de encar gos e responsabilidades ensejará possibilidad es ao atual titular da firma, para levar a efei-
to, ainda no corrente ano, à construção do pro jeto condomínio de 12 pavimentos; a rua' Te nente Silveira, esquina da rua Trajano, bem '

como o lançamento de 'vendas do bem traça do emoderne loteamento (já aprovàdo pela. Prefeitura da Capital e registrado, conforme
_

Decreto Federal' n.o 58, no cartório do Tabe lião Machado), situado na reta de Barreiros, a zona de futuro mais promissor da C�pital_
• I

-

... -,
•

- ,

"NO ,EXCLUSIVO OBJETIVO 'DE UMA RETRIBUIÇAO E DE UM ENTRELA ÇAMENTO AINDA MAIS íNTIMO COM �,
,FREGUEZIA, FICÀRÁ RESERVADA Á ME SMA UMA COTA DE AÇÕES 'NOl\'IINATI VASo ESSAS AÇÕES, CUJ� RESERVA DE-.
VERÁ SER FEJTA ATÉ O DIA 30 DE JUN HO, FÀRAO :JÚS A LUCROS PROPORCIONAIS AOS/ APURADOS NOS BALANÇOS.
DARÃO AINDA DIREITO A VANTAGEM' PERMANENTE DE UM DESCONTO EXTR A DE 5% EM TÕDAS AS COMPRAS� AS

AÇÕES SEItÃO�E HUM MIL CRUZEiROS CADA � NÃO SERÃO� ATENDIDO'S "PEDIDOS SUPERIORES A tC1NQUENTA,
,POR PESSOA. _' -�

"

. -

-í" -"
"

'\ ",-
.. t:::�-··� _.' ::" ',' . ' .. �

'/

'-

'-'-,_ '\ Acha-se, desde já, à disposição dos interessados-um livro de subscrição de ações
derá ser feito em 5 mensalidades. Na previ são da procura exceder a limitada quantidade
cia aos, freguezes mais antigos da firma.-

'

" .:

o;.

par:'a resp�ctiva reserva. O pagamento pÓ-�
destinada à cólo�açãõ" será dada preíerên-

.
...

',#
I

, ,'FINALMENTE COMO HOMENA GEM E ÀGRADECIMENTO A-LONGA,E-ININTERRUPtl'A. P R E F ERÊ N. C rA QUE,
..

LHE 'TEM SIDO DISPENSADA POR MILH ARES DE CLIENTES; CONCEDERÃ()�, _ OS DOIS ESTABELECIMENTOS A MODE
LAR, DU;RANTE O MES DE JUNHO, 1\ TI TUL9 DE RETRIBUIÇAO, A VANTAGEM . EXCEPCIONA� E EXTRA DE 16 MÊSES
DE PRAZO, AO� FREGUEZES no C�EDI ÁRIÓ, E DESCONTOS ESPECIAIS NAS V E)1DÂS À VISTA. '_

-' '

o prazo de,16 mêses excede em mui tto. o'ljmite normal dos, crediários e será conce dido excepcionalmente, durante [unhe nus
duas lojas A Modelar; Representa essa. eonee ssão, mi realidade, tão importante facilidade que (para exemplificar) possibilitará a con.«

pra até de 1- casaco de pele, mediante a men salidade, insignificante, de Cr$ 250,00. É um a concessão reflexa da alta gratidão e simpa:
tia da firma fundadora dos estabelecimentos; em vesperas de transformação, aos seus mi Ihares e milhares de clientes. _ :

-

/

' "

\

._. ....�;

,
-

:��:i�11l�
<

• O ,--t� I���'
"---'-'"--'''j-;:;'::-��'-:7-�'-�-�''--�---'''''''''_��-��'

. Edit.aldeCitaçâ�com 'C" C"
�.

-,i- -'

1'0"
.

�i���zO de Trint� (30) �'�.n; ãrt.Q4::' �o te;::!� e:' �::�::��i::'�ua�e��:;r:ose; ::��l:��:���'e::i�é:i�
.

COnTJJClm'eO'TUI! __.,referência mede "trinta. e domínio da S-uplicante sô-
_ dos. e eglps efeitos, Expe- 111., ..

o Doutor MANOEL BAR- seis metros e dezesseis cen-
t
bre o aludido terreno, flcan ça-s� 'lllandi1l(lo de citação No últim� sábado durante o jantar no "Bar Restaurante Rancho daBOSA DE LACERDA, Juiz j.lmetros (3'6,16) de frente ',.do citado, ainda, para no aos .confinantes do' Imóvel '.

'

•
-

v ' Ilha", notava-se' o: sr, e: sra. Dr, Ruy Hülse, sr. e, sra. 'Dr. Wolney Collaço dê
de Direito da 4,a ,

Vara -
por "quinhentos metros .... :l prazo, l'egal apresentarem em questão, bem como ao Oliveira, 'sr. e .sra. Fernando Faria, Dr. Sebastião Neves'e sra. a- elegante

'Feitos da Fazenda Púhlica .

.

'

I' ,
• ,

d id d t N'- F' D P I K d B li
"

,
.' ,

(500m)
.

maís O�l menos de' contestação 'e para, segui- dr -. Dir-etor do §erviço -,
do nO 1 a Cl a e sr a. Ice arra, e; o r, au. o on er oro ausen Ci sra.

da' Comarca de Plortanôpo- fundos �e -tem as seguíntes I rem a cansa até final sen- Patrjmonio da União e 'ao' --: :--

T C it 1 d E t d de" ,.;�..,.,. , \ O "Cave-Bar" Boite de· São Paulo comenta que "Louis Cole" ;não.

IS, api a. . o S' ao o,,
'

conílrontações : FRENTE,: tença, sob as penas, da lei. dr. 4.a Promotor Público na
morreu. O aplaudido e simpático cantor fará uma, excursão .pel9 8111 do pais.Santa Catarina, na f,orma da

na rua ',L,'aul'� Lirillal;es', 'Dá-se à presente o valor de qualidade de re.p're"'en'ta-nte '

'" Florianópolis muito breve conhecerá "Cole",lei, etc. FAZ SABER aos FUNDOS� em terraS! do Es- Cr$ 2.100,00 e protesta-se, da .Fazenda do Estado e do _'_._: :__

que o presente sddtalde cl- Lado de Santa Cata,rina,_ou pelos depoimentos' pessoais 'Org!_o do Ministério Püblí- Míss Sta, Cetarína.. ToC'I�ezinha; Dutra será homenageada sábaâo nos

tação com o prazo· de. tril1lr quem de direito. (Morro. 'da dos interessados, testemu- co, pára todos, querendo, suntuosos salões' do Cfilbe XI� de: AgOsto. O Depaetamento feminino daquela
ta (30) dias virem ou dele Cruz) : pelo h.',do Sl)1. com nhas, vistor,ias e demais pro contestarem o pedi,do, no

socied'ade tudo esta fazendo para umal bonita; fe�ta 'ii l'!l!tpl'esentante ,do nosso
h· t t'

'

. Estado,' Iio concurso "Miss Brasil".COIU eClmen o Iverem que, terras de' João Batista Gon- vas admitidas, em direito. P. p!azo ,lélfl;l.l. Ontrossim, ci-
por parte de Arcinéa Ma- .çalves e pelo NORTE" com, Deferiment{). Floria.,Iiópolis, Item' ....se pOI' ·ed·l·tal ·com· o' X "

,--: :--
.

I
, A "Boite Pla.za." apresentará nos s'eus "habltués", hoJe um animado'

�hado, na' ação de u�oca- herd'eiros 'de João Gainette. 20 de setembro de 1956. (As prazo de trinta
/

(30) dias

I
' show, que tem a participação do conhecido ,e 'aplaudido "Trio Los PanchQS".

pião, em. que, requereu pe-:- 3 _ Que, no terreno acima simrd.o) Franc!sco de Assis, Qs.)nteres,sad�s incertos, ci
.

.

A noite de sábado estava Qas'tanté animada com' grande, numero do
rante este Juizo, 'lhe foi di-' descrito existe uma'feque- TESTEMUNHAS:, .1) M.A- tação êssa que deverá ser_

nosso. "society�' aplaud1indo o pianista e agor·â cantor Lui� Fe·mando Sabino.

rigida, à ·petição do teor se- nà ,casa" ,sendo con,struida NOEL VIEIRA. CO�l)EiRO, . feita de conformidade com
......_.,: :--

.

t
'

E d J" Ibrahim 'Sued, informa com �c.}usividade para esta coluna:.gum e: xmo. sr. ,r.- UIZ parte d,e tijolos e parte de brasileiro, casado, funcio-:- � a·rt. 455, § 1.0 do Cod. de DE CANNES escreve o nos'so amigo Jorge Guinle, informandQ qUe ocia<'Direito da Qua.rta Vafa. t' .,
-

t d 'd 'bl" t d C" C f' Ies uque, em mau ,es·;a· o '.e nano pu ICO aposen a 'o, Proc. ,1Vll. ustas a ma.' _l<'estival de Cinema está acontecendo com muita anlmaçã.o·, mas que etle'es-
.ARGINE'A MACHADO, bra consel'vação. 4.. -=- Que, para domiciliádo e J:esrdente nés- P_!. R. I. Florianóp,olis, 2 de tá, descansando, sem participar ativamente do �ertame. Todavia nos' dá no-

si�e�r�, viúva, d?méstica,. do

I
dito fim y.q,��r

a

d,
i!sigl1�-_ ta CapitaL 2) BENTO ÁR�-, abril de 1�57., (Assinado) tícia;s de :qorothy, Dandri(lge s.ôbre um Sleu "flirt" com 'uni jomaUst.a .. fran-

m-l�Ihada, e reSIdente nesta ção de dia, hora e lugar pa-' AS, brasileiro, casado, {nu- Manoel Barbosà de Lacer- �ês e suai ida a Paris; onde pa,ssará 'Um mês.
,�

, Capital, à rua Lauro Linha
�� a J'ustifiCa'ção exigida p'e- . cio,ná,rio público, . f.e,d'e.ra,l,

--' -=- A 1Dmbai�atriz Hugo (Lais)_ Gouthier alugou UllL casa na Côte.
- da, Juiz ,de Direito da 4.a D'AzlH:, onde .passará êste.verãO! europeu com s-eus filhos.res S/N., por seu assist��.te lo àrt. 455 d� CÓd!fgo (I'e 'domiciliado

-

e residente' à Vara. E para que chegue
, _:_� O últimO' uúme1:'o dle "Vogue" está apresen'can'llo, em' páginas in-

. judiciário abaixo'assin·a4o, Processo Civil(na qua,l de-- ,rua lIauro Linhal'es, nesta ao conh-eeimento de todos, �teira, uma fotografia ,�a .Embaixatriz Go.uthier e' em outra. página a ,/Emba-f-
�mi respeitosame�te, exp�r Capital. Em a dita peti'çã�' mandO'u expediu o presente xatriz Ouro Preto, que segundo rumores, vai casar-se brevemen.te. . .. '"
e req,uer a V.' Exc-ia., O' se- verão -ser inquiridl\s as te�- fo� proferido o seguinte des;-, edital- que se;ã' afJxad'ó no" ,__.---<

,

._-::-

.

guinte: 1 - Que vem pos,;, temunhas do rol abàixo, q�e pacho: ,A -a conclusão. lugar' qe costUlne e .pública-
Aconteceu..de�p,e�'tando o ,interesse, qe s,empre mais uml)esfile-Bangu.

suin,do há mais, de vinte (20) compal'ecerií,o indepen:den-: Fpoll's, 21�9-r::�, (As.) Ma-
' O Fluminense Clube de Maria Sônia ,soares de A,ráuJo· (Mias Bangu) será

- <ou 'dO' na forma d� lei. Didoe' t d t d' I S.

'f' fn temente .d-e l'nt'I"maça-o. RE.- represen a· 'O na nova empora a ,pe a rta. SuelyMa'Chado da Silva..a,nos, mansa-'el pac! lCa en-
\ no�l Laeerda. SubindQ os .p_a,ssàdo 'nésta éidad,e de _._: :_,_

te, sem interrupção nem opo QUER, outrossim, depois de autos a' conclusão �ecebe- ·CONFIRMADO um fur� ,dadO' desta coluna: a COFAP 'vai importar
flição, um terreno na men- feita a justíficação, â Ci�a- ram o seguinte despacho.: �B'iorianópoIis, �aos

- 3 dias
.

ovt}s. Quando �e falou nisso, os criadores naciO'nais mostraram-se eon-trário.s
cionada rua'Lauro. Linhares Çãil dos mencionados con- Designe o sr. Escrivão dia do 'mê� d'e-maio' do ano de à medida e justificáram as sua.s razões, mas. de nadia adiantôu. Os inte�es-
e, -como não possua nem ,froritantes, residen_tes-, na .

<> hOI'a,
'

,

d.A
. 't;n,il n0vecentos e cin.coenta .

I sad'Os esperam que o assunto saisse do noticiáriO' dos' jornais e conc'Iuiram
... para a' au lencla,

tenha titulo de posse e do- vizinhança do imóveI, ,bem' , e' sete.' E9, yI�IClUS' GON- a operaç.ão,

minio, quer teguhiriz·ar os f!omo o 1;ep1·esenta.nte do Mi digo,' para a 'jU'stific.áção, ZAGA, Eserivão, o Súbscre
I

\seus direitos sôbre o--refe- nistério -Pqblico e o Domi- cientes as partes e o di. 4.a vL: EAss-inado) MANOEL

rido imóvel, 'pela ação d�
.

nio da União, 1),a, p�sso� do -Pl:IYmotpr' pú�I·ico. ,Fpol,is," B.ÂR�ÓS� ',�Fl LAC},ER1JA, ,.
. -, usuca,pião, com �fundãmén':' seu representante legal, e 24.9.56, (Assmado) M�.noel Juiz de Dlrelt(\) da 4.a Va

to'no art. 550 do Código Ci· por edital de 30 dias. os in":'" 'Barbosa d;e. Lac'er�"Yist�s, ra.

vil, modificS),do pelo art. to teress,ádos Incertos, todos etc. '- Julgo.•)or sentença ,a;
.
Confel;e eom a,Original

da Lei n. 2.437, de -7-'3-1955 para acompanba,r�m ,0S' têr- present� j'llstificaçãq� em', O Escri�ão'
,

e segund·o o- rito·es.fábele�i- mos da ação:de�us(lcaPião, que'foi' requerente ARCI� Viniêhis GonZaea

_"', '

\',

T

,
'

---::--
. BREVEMENTE, o po,pular ,conjunt� musical de Zacarias e Fats Elpí-

.

diQ (um dos melhores do B.rasil par.a dançar) vai lançar um "!ong-pJ.ay';
intitulado "Uma nÜ!it� no Country". .

,,' .

.

�'
'- E,.por falar no Country Club, brevemen1féi o ,pQPu,}ar Caubi Peixoto

será o "show" de um dios domlngos-dançantes-.
. '.

,

'

- 'E -já qu� estou fa,Iando )em Caubi, ,quer� informar a vocês' que ele
. vai gravar,'roais uma musica dêste colunista e Mário ,Jard1im. Trata-se do
bolero: "Você e el,l."

�or hQ.j� é só.

.1

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"",

• Florianópolis, Sábado, "1 de Junho de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

IN�IC�.��� •PROFI:���o�!�I�mêi'Mõtõrliarffiiôiê:PEiTÃ:êmnn, CONSTANTINO , DR. !. "LOBATO

1
GARCIA .1114 .'

. ,DIMATOS , . FILHO lJIplomado pela Faculd,d .. N�

�'·MÉblcO CIRURGiÃo Icenc;u do aparelho reapit'atórlo clonaI de Médlclna 4- l oive, I

loo("nça8 de !,;echoraa -:'. Parto. l'liÜl:.!tCCLUSh ald�de do Brasil
•

- Operllçõell -- ViaM Urinária. .A1HUL. hA� lA 1:; ltAUliJ.:itoO t' l.� Ex-interno p.or concurso da dla-. .

Curso de, ape rfeiçcamentu • UU::; PULMOES , . ternldade-E8col�.
longa prática nos HospHai. de C�rurgJa f10 .. oras (Serviço d,? Prof•. O�..ta"lo Ro.. . .. ,!-.,

Huenos Airea, Formado pela [<'acllldaJt! ,lII:"{'It.... ,drljtues LI.ma'
CONSULtóRI'O: Rua Felipe nal ne l'iea'icllla. 'J'lsiolojti .. ta e

I!;x-Interno :do Servlco de Clr.lr
Sehmidt, nr. 13 (sobrado). l<'ONE fla,oclcurgião do Hospital. "e- lia do Hosp!tal I. A. �. E. T. C.
3ó12. rêu Ramoll ,

110 R!o de J .... nei ro
-

HORÁRiO: da. 15' á. 18 IlI�- ÇUrBO de especiali:r.a(lo pl'l" Medico do Hospita.l. di' Cartdade
ral . S.· N. T. EX-Interno e �),-"60'.' • da �aternClda�e Dr. Oarl'\ll

ResidjO,ncla: AVt!nlda Rio .8r.an- .. ,.. .

d ... f a.
'.' orre.tente ,.e ,vlrur:lpa. c·. r.... ..,.� tOEN<;:AS DE SENHÓ�AS _r.n, n••2.

. .

.

GUlmarAe8 (Rio), PARTO R _ O"ERA" .....ESAtende ehalOadoa toona.: Felipe Scnmrdt, 118 _
•

.
c .. '-'

Telefone: - 1296. uue a801. PARTO .Ó»�E_M_ DOR pelo
-------.- - - Atendi! em hora ma'rcad�.\ método psíco-profllâtíeo.I J:\.��. - J'\L.&. e.ât.,..VV. -;, ""U.l.1 CDR. JOE;É)MEDEIROS .�'",,,,, ".....� , ons : Bua, João Pinto n.

VIEIRA 16; das 61,00 As 18,06 ttoràs.
�DVOGADO

DR•. EnALPO SCHAEFER Atallde com 'horas marca-
Jalltll Postal 160 - Itajll Clinica Médica de. Adultos daI -- Telefone 3035.

!:' ..nta CatarinlO. .

e Crianças tte'sidêneiÁ:
-...,. ------------ Consultório � Rua Vic- Rua: Genl_ral BitteDcourt n'

M
lOl.

.

tor eireUes n. 26. 'relatone:' 2.69J. _

Horário dás Consu1tas�
das '15 às 18 horas (exceto
aos nabados),
Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 _:_ 'l'el.� 3865.
�

DR. ANTONIO MONiz
.

DIl ARAGAO

COMPRA-SE

Pianos 'usados. Tratar pe
lo telefone 2536.

DR. LAURO DAURA Mótor 'ideal para barcos de recreio e pára Qútro� barcos simila
res, além ne explendido para meter auxiliar de barcos á vela.

.

'Completàmente equipado, inclusive painel de instrumentos."
Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades: ,

t
. . .,

,; !'

Campanha de Educação ,

'Florestal
A ímbúía em estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400

anos. PGr êsse motivo, c'

problema florestal relacio-

CLíNICA GERAL
Especialtata em moiéll'�i,.· d.

,senhoras e vias urin'.riu.
.Cura radical das infeeç3l!1.

..gud!l� e cronjcas,l.dQ aparelho
geuito-ul'Íl'4lrio ent,'.; .mbol . OI

le.:ro.. .

Doençae do apatelho DiClRi.,o
) Jo

"

aist sma nervoso.
Horário: 10'" ás 12 " Z� ,. 6.
Consultório: R. Tira�eDtea. 12

_ 1° Andar -e-- l!'OIie� 3246.
Reaidência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (ChácAra do li:.panha)
- Fone: 3248.·

11& ·CL,ARNO G.
GALLETTI

.

..-. ADVOGA !lO -

Ru·a Vitor Mei:�i<: •. tiU.
FONE:: 2.4Gb

Florian/lpc.Ii,. -

__
gasolina . 8C HF, Diesel

80 HP" (direita

103 HP "

132 HP "

nado à imbúia, em no.sso

Estado, só poderá ser re-"
e esquerda)'UtURGlA' ·TREUMATOLOGIA

ortopediol .

Cf':lultórhl: João Pinto, 18.
..... , ib as 1'7 dJàriamente.

.

Menos aos' Sábado.
�"Ii: Bocai uva 131í.
.':)·ne: - 2.71•.

." " sol vIda. pela reserva patri-"

."
mon ial de imbuiais e corte.'" "

con crolado com garantia de

regcncraçãn natural. TornaDR. HENRIQUE PRISCO lPARAISO
lDiDICO

-Opera.:llel ...-, Doeuça. < d!, Se
alaOl'al - Clinlc& de Adulto••
CUI'lQ de Especialização nei,

li08plt .... 1 doa Servidores do E.
tado.

.

(Serviço do Prof. Jlariano 4.
t\.ndrade). '

Oonsuítaa - Pela manhi 'no
iI08pit'llJ de Caridade.
À iarae das· 16.;;� b�. em diall·

te no con3ultório á Rua Nun",
Machado 17 Esq'lina de Tira-
dentea. Tel. 2766. ,..
l(esidência - aua Prelid.ntl

COi)utiliho 4•• Tel.: 8120.

-_. - -------

se indlspensnvet preservar J

que ainda resta de ímbúia
DR. N.EWTON·

D'AVILA
e impedir que a colonização

I .

agrícola ar rale com o mato
,

.

nativo dessa espécie nas Z('-

ÇIl�U f{(,IA (;;ERAL
Doenças de Senhorar _. Procto
!ogia - Eletricidade Médj,·.
Co nr u ltóa-io : Rua Vitut Mei

reles n.'28 - Telelonê' 3307.
Consultas : Das 1-6 'Ih"ra. ef�

diante,
-kesidên�fa: F!)1le, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

assuntos florestais, consul

te I "Acôrdo Florestal".

nas de seu "habitat". Sôhre

•
DR. JÚLIO DOIN

VIIIIRA
MItDIro.

€SPf,CIALISTA, EM OLliOS
()llVIDOS. NARIZ E 3ARGANTA
'l'KATAMEN'ro E OPEUACOES
.Infra-Vermelho - NebaUzaçlo-

�.
, IDtn-SoPl

t'f··,ttanlento de ,llnllalt. ,I••
• operaçio)

Ans:lo-retlníl",eapja - Reeeiq d.
OCIllo8 -

-

Modem.6 "qaipalDeDto
4e Oto-Riaolarlnrolorla (tDlect

no Eltado)
Rortrio da.· 9 lI. 11 hOl'al •

da•. l!! à. 18 horal.
Consult6rio� - Rua Vitor .11-

reles 22 - Fone 26711.
,1<"8: -- Rua São .Jor,. 10

·Fc.ne Z. 21.

"A Soberana" Praça 15 de novembro
l'Ul1 F'elip,e Schmidt,

esquinA

EDITAL

_._-��._---

------.----._- ..�---- �_._------,--

p ------��------------------------�

SaDlentes. para pi,-otio
Tôdo o agricultor ou pequeno horticultor deve saber cómo é feito n

esc.olha da semente parà plantar. A semente tem, - _ tes de tudo, qUe ser

completa, perfeita, sem defeitos, - limpa pura com os melhóres condições
de germinação, como também de valor germinativo bastante alto. Sem estas
�xigência a semente não dará ao lavrador' a recompensa dos seus esforços nqs
periodos de colheita. Por isso deve ter o agric,ultoi' ou horticultor o maximo
cuidado na_aquisição de semente para plantio.

G, A. Carvalho - Ven.de Sem!ll'e as rnelh01'es sementes.
VAREJO � MERCADO -i'- PORTA 'DO MEIO

Viagem com segurança
e r.apidez

sú NOS CONFr.rfI'AVEIS MICRO":ONIBUS .0
--:

'IIPIÕO� -�;SDL:BIISILI1IO;�-
.IFlorllÚlópolil - Italai - JOillVill." - Ouritiba

Agêncíi: l:{:�:i\�:::
i

Taxas de Viação e de Melhoramentos
-

1.0 Semestre de 1957
. ,)

De ordem do sr. DiretQr do Departamento da Fa
·.lenrla, torno público que, durante o corrente mês se

:.procerlerií neste 'Departamento, a cobrança das t�xas
acima mencionadas, .correspondentes ao 1.0 semestre do
COrr('il te ano.

Findo o pr'azo adma, as aludidas taxas serão cobra
das acrescidas da multa de 20%.

Departamento da Fazen da, 2 de maio de 1957:
M. C. Cardoso

Peio Oficial Administrativo
-.-�-------- .__._--- ------ ---�-- - --�-----_.--�-----

..c:,�fÂ��:FtCtÁ,
E,SPECIAlIDADE

l Â' V A,l N D O

Virgem ES]Jecialid
da ..Cia. WETIEL: INPUSTRIAt-- Joinville- (marca regislrida}

:�:. 'ecobomiza-se 'Iemp,o e dinheiro
.

. � '
---.-----.------ ._----

-----...._-_' - _.__'"

COM SABAO

ade
'--'--'.�-'----

(

.

!

�.
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Na _Boite de boje, ort U .Iesa I
ESPE�A..SE QUE OS LUSOS ,(AR lOCAS EFETUEM SUA MELHOR EXIB IÇÃO DA .JEMPORADA

,

'LIMINAR - PREÇ01.!.
'

�J'

..

----_..-----� �----

Florianópolis, Sábado, 1 de Junho.� de 1957"Ó Estado" o mais antigo Dlário- de, Santa Catarina

Lira e

c' f·, ''';�f1-f��4!:'#§)�-a�
.

I

A. A. Portuguesa e Fi- l0 Divisão da F. M. F., es-

dio ·,da �'ua Bocaiuva, na

� noite de hoje, com início

gueirense serão os preta- 'tá em condições de enfren

onistas de mais um inte- tá-lo com a mesma bravu

restadual á� envergadura ta com qus atuou contra o

que terá por -palco 01 está- Floriano que teve que ce-

I

....J

der ao maior volume de Jo
go dos pupilos de Izidro

Costa. Fôrça, pois, alví-ne-
, I

b_E' esperada uma grande gros, para honra do pe 01

assístencla no ,local da lu- catarinense.

ta. de vez que o encontro Prováveis quadros:
V:'lJl despertando ínteres-

. PORTUGUESA' - An-
se desusado nos círculos

d C· it I 'toninho; Tonéca e Juvaldo ;
futebolísticos a apl a e '

Haroldo, Russo e Cícarlno ;

às 21 horas.

,

Prossegue sensacional o certanie de basket' juvénil.-
.

Doze e (oIe�ia; I vencedores �
rodada de 2.� iei ra .:Apreciação individual - Retlç_ o Geral dos ,"testinhas" - (orocaçao
colegial 41 x D�ze "A" 13 ainda é falho nos, passes 24. Apreciações individuais entrou nos últimos minu- Totais por clubes - Nos

que melhor orientado pode- Oscar, E'rico, Braulío e

- 'Na rodada de segunda Iam, Jairo e' Lázaro, for- - No Doze - Beto fez uma tos e' não teve ocasião de totais de pontos consigna- rá realizar grandes proe- Erasmo.

feira últimnjà noite n,o E.�·- mam o melhor conjunto grande partida, como dís- aparecer! No Bocaíuva, dos pelos clubes, a lide-
sas ond� quer que se apre- Preliminar: São Paulo, x

tádio da FAC;, preharam com os dois já focalizados, semos, pecando porém por Borges; o capitão, ,�'real- rânça está com o Doze que sente. Veremos se hoje os
I
Austria, pelo certame ama-

inicialmente os conjuntes porém carecem; .de autori- não ter o sentido do pé de mente o melhor; apesar, de já totalizou 178 pontos; craques guanabarínos con- dorista. .

representantivçs do C'J�é'- dade nos passes e arreme- a,pÓio; João Eduardo, con- ter boa visão de cesta, por em 2° o Bocaíuva com 147; seguirão impressionar cem.l
'

Preços: Cadeira _

...•

gial e do Doze "A". vuo- ços à cêsta! . Os - demais" seguiu 12. pontos, lgualan- vezes 'arremeça. iquando em 3° o Colegial com 129,

\
por -cento.

.' ! 70,00; arquibancada _

..

ria fácil do Colegial per ainda não merecem desta- do-se em .pontos a Beto ; ês- não <leve; além cio mais em 4° o Lira com 115, em

,O Píguelrense, ".spar-I Cr$ 40,00; Y2 Arquíbanca-
41 a 13, após um lO' tempo que. Arbitragens' normais te porém por ter boa altu- precisa ,treinar os 'lances 5° o Doze "A" com 106 e ríng" do grêmio caçula da da e geral _ Cr$ 20,00.
de 2'1 a 6. Agiu com desen- de 'José Santos e Ivens Fa- ra, inexplicavelmente pula l.ivres; perdeu vários nes- em 6° o Sete de Setembro'

'e".EE .too·' ãii@?J2L 3
_

'

:: ._.�
voltura o quinteto do Co- rias! pouco e perde inúmeras si- se jôgo. Antonio, O' "cestí- 'com 104! '

130' _ 'Mareio e Yan _, 240' _ Arnaldo _ Sete

legdal, 'au-xiliado pela 'fl'a DOze 43 x Bocaiuva 24 - tuações favoráveis para nha" do Certame, não fêz Relação geral dos "cestí- Doze
/

"A" _ Julio _ Bo- I de Setembro _ f) p.

gil idada do adversário, Após o 1° prélio adentra- marcar; tambem passa mal: um único ponto ; atuou COl1- nhas" caiuva _ 22 p. _I 250' _ França e José

Marcaram os ,pontos: pejo ram à quadra as equipes Alberto, apesar de ter con- fundido mas mesmo assim lO' - Antonio - Bocaíu- 140' � Adernar � Sete Luiz _ Bócaíuva _ 4 p.

Go.l�gial -, Lisandro 17, do Doze, invícta
-

no Certa- sígnado 11 pontos, apre- foi pouco empregado" pelo va - 65 pontos de Setembro _ 21 p, 260' _ Sávio e Sergio -:-

, Danilo 10, Renato, 7, Gra me e do Bocaiuva, que reu- senta os mesmos defeitos companheiros", e assistiu 2° -_ Lizandro - Cole- ,150' _ Hugo _ Sete de Colegial' _ Nailton _ Sete
ciósa 5,e Maranhão 2; os nia grandes possibilidades de João Eduardo, pois te� por muito tempo a partida gíaf - 52 p. Sejembro _ 20 'p. de Setembro _ 3� p.

demais, Paulo, .Sálvio Amii- Sõmente depois de muito boa l}ltul'a mas pula pouco do banco dos l'eserv�s. 30' - Beto Doze 160 _ Renato _ Gole- 270' � Saul, David e Mar-
'- -...

'tOll, M�noaJ,' Mel'i11.trd'(Y"'p -tempo é que teve i'11ício- es• ...DO ataque e dificulta os Bandeira, é um novato que 49 .p. gial -:- Luiz _ Lira _ 19 p. co Celso � Doze _ Sa-

Wolney não consignarain se [ôgo pois, na falta dr, passes é lJol'ém, como o ..9Q·U� nromete, fez 6 pontos e po- 50' - João Eduardo 170 _ Graciósa _ Co- muel _ Lira _ Celito _

pontos; pelo Doze "A" _' um responsável pela'FAC,' companheiro, bom rebo�e�,- derá. 'Bel:' &irula!:.; Ju!io não Doze - 43 p. leiial --, Wilson _ Sete de Doze '''A'' Eds-on -:- Bo-
Alexandre 7, Mareio 2, 1,\11 _a dupla, de arbitragem de- 1'0 defensivo e se �orngll', reeditou suas atuações an- 6° - (:1.;;'ó»:Qt - Doze-- Setembro _ 17 p. caiuva _ 2 p.

d f 't 1'0 ados ter'l·ol'es,. fez' só 2 pontos 422 e' Lázaro 2.0 O CofegiàL 'vel'í'a _s'1-r -escolhida de co· os e elOS, menc n
.

, p. J.õ�' _. M4rio _ Sete de 280' -"- Ivo _ Doze _ J.
A

d d I b' vl'I'a' a seI' um d·os nossos não tendo. se encontrado; 7° � Bor'ges -_' 'uocal'u- Setem'bro. _ 12 n,_-.
"

C I D "A"peca, por yezes, em conc��, mu.� �:��r.ü os l: u es .e ,.... It' ar os _ oze -:- 1 p.
trar em demasia o jôgo em somente, Hamilton Platt melhores juvenis; Gainet 'Joit'LI11z--ê(frii J,l-'.e ..Françi\ va =- 36 p. 190 _:_ rév'i _:'Doze ",

'-�;.

Lizandro. Quanto 'ao 'DIne .reunia· 'as preferêllcias de o capitão do time é bom com 2 co.mpletam os pon- 80' - Alexandrino, - Li- Jairo _ Doze "A" _ 10 p. �'-'�'�_'_"? __

"A" embora seus valor(;�' ambos. Porém ao chega!: o distribui'dor; possuidor du-; tos do Bocaiuva. Arbitra- ra� - 34 p. 200 _ Lázaro _ Doze
; seja'm novatos El pouco ex : Prof. Walmir Dias, o im· ma fibra'. inc��um, poréIll-g�m .c�rretâ' da �upla Wal-I 9O':'_ Alexandre - DOZe "A" - 9 p. PRE(ISA�SE'

.

; I f.
.

l·'·d f 'p-erde mexphcavelmente mIl' DIas - HamIlton Platt.
I
"A". - 33 p.

.

" 210 _ Sau.lo _ Lira _pedentes se, ofenslVam:m- p�sse 01 reso vI o ormar:-

t�, centralizassem as jÓgH do êle duphi com Platt. Lo- muitas "bande�as". Levi" Colocações, - Lira e Doze
I 100,� Danilo - Cole- 8 p. AUXILIAR DE ES-

das no seu pivot Alexandre- go nas primeiras ações no .. éompleta o quinteto 'Dozi-s- jlideram o. Certame sem

I gial
- Mário Cesar � Li- 22° - Bandeira e Hum:"

(RITO'-RIO', (OM"que muito promete, pois' tau-se domínio 'completo do ta, sendo possuidor de bons ponto perdIdo; em 20'
-Ira -:- ,29 p. '. berto _ Bocaiuva _ Jua-

�:: �':"t�r"�:r a:�::.�� ��. ,:��:: �o.:::1': �:�:";:�,:� b.:.n�Ó:·.n�:: �'����: .:. ��,�:�:ade ';: I se:�'d:-s��:b::mH�: p� ;e:,-'- Sete�. S.etembro - ,

. PRÁTICA'
.

::!'�; �:::e:;:::il� ::� :: te:; p:.:�;,;��::ga: ��eo �a:::�::�_d::�:��!;:t��::. ':�:"
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��:ç�:P';nd���::!;':AP<;: �::t�:�:tJ,:oB�:�ar::: l,arneio Trianaular' "OSlí MELO"Colegial -:- Lizandl'o, ind-is- féndendo-s� bem a se in-
_ ..

cutivelme'nte o mais desL'l- filtrando fácil m defen-. ' Homenageando i figura. dinâmic a-do presidente da F. (. F., eslarão' e m ação os "Três,eado na ofensiva e "cesti- siva adver�á�ía para con- ,
..

nha" da equipe; Danilo,' signàr 'pontos,' O Bocaiuva'

.

Grandes" da (api lal.- Amanhã o início da disputa com o jogo enlre Avaí e Paula Ramos _
:��:;.::e�:l:'O:::" ::,:,:�: :::.,; :i;,�:��ape::.:::

.

,
(omo está organizada a tabela;

da cidade; Graciósl;l, outr' trocar passes muito long" Enquanto esperam ,o :0-, intensivo e m��s 'p:rfeito sa 't�rra, ·n.ítur·àLmente nãó
I
assIm constituida:

- Dia 23 de junho _ 5a
valôr de destaque do Cole, dos adversários ,e sem vi -, meço do' Campeonato Cata- dos seus quadros, alem na- regateará aplausps a esta Dia 2 de ,junho _ do- �:'feira _ 21,00 horas _ Pau
gial; R-enato, boa visão de' sal' o seu pivot Antonio;'(l rinense de Fútebol, a'ini-' turalmente de algum lucro, feliz iniciativa, consi�eran�1 mingo,� às i5,30 horas _I,'la Ramosix AvaL,
ce�ta e efetivo da equipe; "gigante", cestinha do CeI'.. cir-se brevemente, Avaí,' que aliviará' um ,pouco as do-se que está em sua von-

I
Avaí x Paula Ramos. AS'sim, está na hora. do

Maranhão, em', nível infe- tJme. Na segunda etapa, Figueirense e Paula Ra-
I
grandes despesas de co- tade a melhoria do noss�r Dia 6 de junho _ 5a fei-. públic� ícolaborar, ,p�ra n

dor, porém muito útil; (IS continuou o Doze pressioo mos, irmanados, acertaram meço de campeonato, com modesto fútebo!. É neces-" ra _ às 21.00 horas _ melhol'la do nosso futebol.
demais com atuação discrc- nando, com Beto faz·endo Jl realização de um Triân- : a contratação de' bons ele-' sário 'valorizar o que é no.s-" Paula Ramo� x Figueiren.,;·: Vamos deixar de lado, o

ta. Pelo, Doze "A"-� AL- uma grande partida e jun-
! gular

entre suas equipe,s de, qtentos para reforço de seus, so acompanharmo_s no es-I se "

,i fútebol do Rio e de S.ãó
xandre, quer na defes�t. tamente com João Eduardo profissionais, homenagean- plantéis. porte o ,surto de progresso' Dia 9 de junho _ do- Paulo, ,mesmo .porque já
quer no ataque, é o pl'Íllci- e Alberto consignando pon,

i

do a simpátiça fi-gura do Os jogOS serão
'

realiza�
.

que atravessa nossa Capi- mingo _ às 15,30' noras ..:_,I terminou o Torneio Rober-
pai elemento; precisa pà-' tos. No entanto o Bocaiuva sr. Osni Melo, Presidente dos aos domingos à tarde, tal.

-

_Figueiren�e 'x Avai
' ,

,'to Gon;es P�drosa, e vaIO:I'i-
ra· melhorar conside"i;ame;i melhorou na ofensiva, on- da F. C. F. e quinta's-feiras, à noite. I � clubes' participarão RETURNO zar mais um pouco o que é

te, 'ser ·mais 'fil'm�\'n\�. dis.. de Borges se' destacava e Oportuna iniciativa, es- Os .preços 'serão popul�-: com suas equipes - 'complé- Dia 13 de j�nho 5a' fei.- I
nosso. FJorianópolis cre"

putas de bola e receber contra 22- pontos mais con- ta dos três cÍubes illléus, -res, para que 'o público tas para o 'maior sucésso ra'- 21,00 horas _ Figuei ..
I
ce, e o "Esporte. das Mul

mais bolas d-os companhei- quistados pelo Do�e' conse- I
pois servirá o Torneio, a, apoie integralmente- êste_ do menciOl;ado Torneio, re- ren�e x Paula Ramos

• I tidões", deve acompanhar o

ros no ataque; Marcia, (1_e- guiu 18, mas a diferên·ça ser disputado em Turno e sensaciõnal Triângular, jné- tribuindo com' grandes pe. 'Dia 20 de junho _ 5a crescimento de nossa Ca-
pois de Alexandre é o qüe estava bastante elevada. Returno, nêste mês, .:..._ pa� dito ,em Floriánópolis. O lejas ao apoio recebido. l'feil'a

_ 21,00 horas
I
pita!.

mais se destaca, porém Final: Doze 43, Bocaiuva rà um treinamento mais púbUco esportivo de nos- A·tabela de jogos ficou
I
Ávaí x FigueirenSe I' Milton F. Ávila

��i!I!J����!!i!i!!,º�-���f'�����
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fluminense Primeiro Clube Carioca, a Ve�er'« Rio-Sir,Paulo
..

"
�,

,
- "

Mercê de uma grande condula, produ,o de uma organização técnica 'perfeila;) 'Conjunto do Flumilreme I evou de vellcida,
quarla ..feira, no es lád!o do Pacaembú, a peleja que sus tentou contra a Portllguêsa de De,spo-rios, laureandó-sQ campeão 'do TO'r-'
'neio Rio -- São Paulo, embora aind a falle,enfrenlar o São Paulo, no Ma fataai, .amanhã. Espera-se que· o 'ri color -vénha a con..

qüistar $em derrota o título que equi vale ao de campeão do Bras�t

municípios visinhos.
Renato, Guilherme, Jaime,

Os lusos cariocas, ape-
1VIiroldo e Carlinh-os.

sar das fracas exibições no

Interior do Estado, pos- FIGUEIRENSE - Ciro;

suem, segundo notamos Juca e Laudares; Aníbal,
contra o Aval um pelotão' Adão e Walmor;

.

Wilson,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FoJografias- Por
Afim de orientar o publico II - Um dos segúíntes 'do� , traída do registro Civil; .. I':equerente iáad-e superior aa r�speito de como d_eve pro- cumentos: I b) - documento do qual, 18 anos;ceder para' i�screver-se e II a) - certkião de idade ex,

1

Sé'. infira, por direito ter o, . c) _ cer-tidão de batismo,obter um novo tItulo de elel- - -- quando se trata de pessoa�or :div�lgamo.s a seguir. asj' �ascida anteriormente a 1.Instruçoes oriundas do Tri- ue janeiro de 1889:bunat Eleitoral. Os -Interes, I. d),
.

_ eartelra de ídentída-sados deverão, para esse fim, I de �xpedida pelo servíçomunir-se dos elementos na, I '. competente, identificacão noeessárlos, que são os seguín, Distrito Federal, cu por_,�r-tes: gão congênere nos Estados eI - Três fotografias, 3x4 nos Territórios;(de frepte, sem chapeu, -- ......".,.,..-.....,.-.�- ...,,_---_ r- .,. _,_ '��' ;',""" . e) _ Certificado de Reser-etc.) : Florianópohs, Sábado, 1 de Junho- de 1957 vista de qualquer categoria---
- def'Exercito, Marinha ou Ae-

.a ISSEMBLE'IA' LEGISLATiVa ronautica;'
.

,

.
f) ..,..... -documanto do qualU· ., se infira a nacíonalídád., bra-

. �neira, originaria ou adquí-O deputado Bahia Bitencourt, . construido, _ permitir. que seja Assembléia Legislativa regista I;ida do requerente,atendendo ao que lhe solicitou' atingido em grande parte o escoo sua esp�itnça Vossêncla para ii- Observações:por telegrama o Prefeito Muni- I
po dessa Soüiedads que lutã com beração verba citada valor oito Para oS que já eram íns-cipal' de Itajaí - sr, Carlos -Sea- desassombro pelo desenvolvimen. milhões cruz�êm favor Pre- critos anteriormente à 1 dera -;- requereu à Casa o envio de to social e ,esport'ivo daquela co- feitura Itajaí vg para que a mes- janeiro de 1956, será necessáapêlos ao sr, Presidente da Re-· muna catarinense, Tratando-se ma faça revestimento asfáltico rio apresentar o título anti-púb lica e à 'bancada catarinense, de -uma Sociedade pobre que luta pistas pouso aeroporto que é seu 'gO' ou na falta deste, provaçom assento nas d.uas Casas do .com ínumeras dificuldades espe- patrimôni? pt -Conf'iando seu ps- que. votou .em 3, de outubroCongresso, n� sentido de que -se, cialments as de ordem financei- triótico beneméritq Govêrno eB ae 1955, Os que não votaramjam tomadas imédlatas providên- 1'a, entendemos' que o Govêrrlo segura seu deferimento �g rene .em 3 <\e outubro de 1955 d�-cia pal'a -o revestimento asfáltico do Estado Cooperando na concre, 1'0 hO:ll1enagens respeito et ildmi- verão apresentar prova de, SINDICATO DOS JORNALISTASdas pistas do Ael'qportq "Salgado tização dessa obra ou· seja,' na ração pt Atenciosamente qUe justificaram oupagaram' _

Filho" - em Itajaí, cqnstrução da séde própria do . RUY HULSE a respectiva multa, PROFISSIONAIS DE S. CATARINA Londres, 1 dUP) _. OsCANZIANI ASSOCIA,SE Humaitá, estaria prestando um P1'esiden�e Assembléia Legislati- (Reconhecido pela Carta d,e' 18-5-1955) circulos.comerciais britani-O deputado Francisco Canzia- grande serviço à SociedaJe Ne�- va Estado Santa Catarina
- RIO, 31 (V,A,). - O presi-

E N cos informaram que fá exis"
. . ·t· dente da Republ'ca-a I'nou D I T A L

.' r� 3
'.

te 'fUma l,ong·a. ltsta de solt"-
m -.mtegl'apte da bancada ude· ret)tma. Para tanto estamos na Ministro Henriqúe Fleiuss _ 1 SS

..nista e representante de Itajaí oportunidade encaminhando' à Ministério Aeronáutica _ RIO decreto abrindo o crédito de Pelo presente, ei em eumpnmento ao dISposto no eit�ntes" que desejam visi--. associou-se ao requerido pelo éonsi<l"eTação desta -augusta Casa, Assembléia Legislativa Estado cem milhões de cruzeiros pa- art, 9,0 da Portaria nr. 11, de 11-2-54, ficam convocados tar a China cDmuDIsta, afim
--

seu colega de representáção, A tlm projeto, de lei. autorizativo
.

Santa Catarina vg a requúimen- ra ,as despesas com a aplica_ os assoei'ados dêste Sindicato para. as eleiçÕes da Dire-I �e. tjravar _rt:l'açõe� comer-proposição do deputad� Bahia para o qual.' esperamos contaI' to deputados Bahia Êitte�coul't ção do art, 71 da lei n, 2,550, ., .. .
.

CIaIS com esse paiS, agot'a .d· 25 d
'

Ih d 1955'0 tona,. Conselho- FIscal e respectivos sup.}ente$ que se, que o governo britan"(_") I'e-
Biien�olll·t obteve aprovação Uilâ- con1 q indispensável apoio dos e Francisco Canziani vg apela·e e JU o e , re- <
nime. ilustres deputados, Deixo esta Vossência, providência filUllidade I ferido artigo dispõe sobre r�o realiz::,,�o� no, dia .ci,nco �5) de jUnhO. ' e�

sua séde

soo, j solve?
atenuar a.s restriçõesVÔTO DE REGOZIJO . tribuna certo da aprovação do liberação verba oito milhões cru- fotografias para Os novos ti- clal pl'OVISOl'la, a rua· TraJano, nr. 14 (sede da Fede- a� 8jeU COll1J€,!Clo co�. ��.'

tulos 'eleitorais,' -

d E' d d C
' .

d S t C t
' \ qUU)1. Com. efeIto, o mlDI8troA Assembléia Legislativa do meu pl'ojeto, .zeiros vg consig-nada Ofçamento raç�íO. -os mprega os 'o omerclO e an a. a arma" do exterior Selwy.n Lloy:1Estado, átendendo ao requeri·- EpitáCio Bittencourt República vg destinada rev'tsti- Em' consequencia, o Tribu-

sobrado, _ onde funcionará a única mesa coletora,- ini� inform.ou oit,tem aos CODlU"mento do sr, Laert Ramos Vi'ei- Députado mento pistas pou.o _AeI'opoI'to nal Superior Eleitoral detp.t- I.
t .

�
, , , dando-se a votação às 12 horas e -encerrando-se às 18 n!s as que. governo Il'etu'\l...ra e que' teve 'o apoio de diversas Exmo. Sr. Presidente da Senador Salgado Filho vg cidade mm�u as prIme,Iras provi-

400 t d I' t dd t d ri h ' " . ra, ar Igos a IS a e
.

. 'aS'sinatul'as, ·consignou .. u.m . voto Assembléia Legislativa Itajaí pt Revestimento asfáltico e�Clas ,no. s�n l' e ,e que oras., '_.. . mercadorias que exportado.de regozijo a Sua, Excia. Revm�. Bahia Bittencourt---e Francisco .c!tado aeroporto é de impel�os� I s�Jam distnbUldas as, l"�SP�� Somente terao dlrelto a voto os assocIados que res br-i!ânic�s, não podemDom Joaquim Domin!;'ues de Oli- Canziani, infra firmados, depu- necessidade vg tendo vista gran- tJva� ve!bas ,aos ,Tnbtlnal" atenderem todos os�rêquisitos legais e estátuários, sen�. vel\der a Chma afIm die,veira - Arcebisp,o' Metropolitano tados a esta Asselllbléia Legl'sla- de n'10vI'nlentaça-o passagel'ros -=e RegIonaIS EleitoraIS, .,.

aJ'usta Ias as ll'sta rlue reg
".

N C SS AD do_ condil�ão para validade_ do. pleito o comparecimento' -, '1,"e- pela Nlssagem do 43,� an.o da tiva, requerem, 'na .forma regi- cargas pt Prefeito Carlos Paulo
' E, E . ID E DE '. �

as exportações brItânicas
.
sua sagraçi\o episcopal. No enca- ment:oil, a expedição dos telegra- Seara vg dirigente progressista VERBAS ó� no mínimo, 2/3 dos que preenc'berem aquêles requi- para a'união soviética. ,Estaminhaníento da votação� falou o mas, em apenso, dil'igidos aos cidade Itajaí vg assinala dificul- Apurou _a reportag,em, q,ue sitos, cujo lotaI é de �8, sessenta e ()ito sacies. decisão criou, uma grave dl-deputado Antônio Gomes de Al- Exmos, Srs, Presidimte da Repú- dades crescentes falta revesti· a cQnce�sao

I' dest: credl�O Ao se apresentarem para a votaçjio deverão os as- vergência entre os Estadosmeida, A Casa' deu comu'�licaçã:l bflca, Ministro da- Aeronáutica e mento asfáltico aeroporto vg' ace!erara O a Istll;m, nto, c�Jo saciados e.xibir documento hábil de identificação, que
Unidos e Grã Bretanha.ao_homemigeado, por intel'médh Bancada Catarinense no" Legisla- que é patrimônio municipal nt I' �alor problema e !mancelro,•

-
Y st porque Q g'a tos com fo e",a cartel'ra do' sindI'calizado,

.
.

_�. _'de um telegrama enviado pelo tivo' Federal, a respeito de pro- Asse�,,{bléia Legislativa -confia e
·1 ' O

'- . ,S S
- '.,' h'

..

A
I' , I

d
Presidente do Poder Legislativo. vidências para o r"ve�tim')tl'� agradece sua atenção êste �pêlo'

1 tOgrafla;� ate entao ,Vln am Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os BIt·efSarlO e�SOCIEDADE HUMAITA asfáltico do aeroporto SENADOR que visa beneficio,!' todo Vai'! send? f,eItos por partld?s Ou associados se dirigir à séde do Sindicato, no horário
.

O delll1ta,do �pitácio- Biten'l SA�qADo FILH�, da cidade de Itajaí pt Cordiais saud.1ções pt candld�to�. C0I!l0' �orem" o.� �das 14 às 16,30 horlls.
-

. "_A_.- U._QIDI\I:I,jR"court ocupou a tribuna para apre ItaJal. -

. Cem mllh�es nao sao SUfIC� , "

,....d
• _ _�_-�_",�_ -II J!Jl _!lU.Qsenta].' um Projeto de Lei que vi,

'

RIorianópolis, 31 de maio de 1957 RUY lIVLSE ent.es senao para uma PrI- Florlanopo}Is, �� uê ill!TV·-a'é' 1957 I' ,

sà conceder auxílio financeiro à,
.

BAHIA BITTENCOURT Pre�idente Ass�,mh'éia, L�gisln- �elr� -fase, pretende o

TS�I-:1''''
.' Martinho Callado JlÍniorPresidente

I

Promovida pelos proprietários
Sociedade Humaitá - em Nova DeputaMo hva Estado i:laI1ta Catarma, oolicItar ao goverIll'�s ,_,______ ,

. I de a A, MODELAR,' realiza.se,
Trento. F,RANCISCO CANZIANI BANCADA CATARI_N�:-r�!L:-,'-' v,.e,rbas, u. --:-�J.S�"í�V-;� ao ter- Na""'o esqu�ça seu' novo 11'lulo elel'loral ! hoje, no Clube do Penhasco,' a
Acompanhando o referido Pl'O-' Deputado t SENADO FEDERAl:..=, ,.

. mo o ' 11s··'mento , I tradicional churrascada, com que
P 'd t J I' l' DEPUTA1:>A�'

-

<' 'JAMARA ' .1 l-l:' ,

> todos os anos se comemora ajeto de Lei, o_auto].' da proposi- hreksldenOel' .usce Jn�� {Ub1I_trS- '�or'ftA�Úti' "::_::-RIO Falando il. nossa reporta- Todos os eleitores que possuem titulas eleitorais{ão Tez a seguinte justificação; c e e Iveu'a .",..-_
.....'" 'V �

.. I M" t 'Ro passagem de mais um aniversá-'
Sr, 'Presidente e

.

Cate te ._�ult4>-i-iflãCio
�

I Assembléi� Legislatrv,l Estado, gem, reVe O'U O
, mISEro ,- -,! válidos somente até a última eleição a, que comparece-

,
rio de A MQDELAR, conceituado�DnSli.ft,k·RIO. Santa Catanna vg. a rç'lU«riaJC-, cha Lagoa tI: e os TR ,seralo 1 '''m/ alI na-o teAm de substitui-lo pelo novo até 31 de estabelecimento comercial ,de

-

N.obves Srs, Deputados:� .,

d
'

d B h' B't t contempladOlil prOpOrCiOna _ 1... 1, '-IlIumaitá . ,
____. rPAssembléia Legis1ativa Estado to eputa os a Ia I ttlnCQI�r '

"tI. nossà Capital,�e un;!..�p- 's t' C t
. .

e Francisco Canziani vg cn1we- mente aos seus alIstamen Os: dezembro do corrente ano.
A "'ata, por demais alvissarei-ei'e�e E== ed de -R an a a arma vg a requerlluen- . .

A t m ó ntrara em I
• " 'bl" I t d

A

I '"
�

,

.lllJI:PV'- �I a e-
t d t d B h' B'tt rt ça nobre bancada catarinJIl.'c lf- O mesmo· e p , e

.. I Os fUnCIOTIllrlOS QU ICOS em gera e ·0 os aque es
1'a, é alegria para todos, pois é={Jol'tiva que honr� o epu a os a Ia I encou e

.

t d' t s com mmIs .
_

� ....- �Id' -d'l.<' , .' • Fràncisco Canziani vg ap,ela suas gislativo' federal vg seu mais ve- en en �I?en O
f' d

-

que percebem remuneração dos cofres do Estado, da conhecido por todos o conceitoa CH a e e' NOVA TRE1'>JTO" .

"I t'd I'
.. tros mIlltares a 1m e CO!I_ . .

"d' " 'd '1 '

'

provfdências sentido liberação emente ape o sen t o a ea1lçar 11-
, 'U� d f t

.

União e do Municipio ,devem requerer seus novos btu- de que goza o estabelecimento,IUgl a por uma p e,ade de ho·
.., ,bera iÍ'0 verba oito mm'Úf$ ,'ru- segUIr, o aUXIIIIV e�' ogra- ,'. .

.

, . ,. A
., d 'lt' 'd dmens de boa vontade, Aquela en-I

velba OIçalllen�o FedeIal para -

"

ç
O t v d .. 1,', . ;., fos do Exército Marinha e ias e�eItorals, sob pena de sUJe.ltarem-se as eOIl'sequen- pIOneirO as u IlnaS'nOVI a es e

t'd d
" . . atender encargos resultantes re- zenos rçamen o re tl"l . �ilS,,,

, '1 l'd d , onde se encontra tudo pelo me-
I a, e Ja multo fez p_elo desen:

. '. t' t f'It'.., ·,t. , nada para revestime,lto plsta� Aeronautica, nas ,oca I a (�3 das oa comissão. que aliás, serão graves. Esta. e a re-.volVlmento social e esport'vo d ,ves Iluen o as a 1�0 ,)1> .a" pala ,

nr qu ex'stir umdades nu-,_ '.
. I J' t' EI"

nor preço,
. t '.

I a ! pouso Aeroporéo Senador Sma- pat'a pouso HH"PO!'to SC'1hdvI' e. . ,e 1 .

, f" cO'mendacao recentemente feIta no RIO pe a us Iça el- Aos seus proprietários as nos-gen e neotrentma, Amda. agol'lj
. �. - '.,

F'. h 'd I r
' .

t htares para o Servlco 01.0- �
.

, , • • , ,os seus dinã uic d" t
.

I do Filho vg cidade Itajaí pt As, Salgado 11 o vg CI ae � taJfll P , • ",.
' �.

toraI em, circular que, esta sendo dIrigida a todo o paIS. sas felicitações,
t� h

I os Ingen es e_:; : sembléia Legislativa põe realce Citado aeroporto é jnllrimi:'rl(' gra<l'CO, .

-, --::-::--:::�: s��!e;�:óap:��mS�Ci�!��:::�� \ �:�!:C!�l ��::: g:.:�::i��::��I�:� �u��C;�:1 ::sin'�Jl�i�Oar�al��� �'�� �j�"_� �E/. M��,lr·.�t'� _,�-�'. MET'",�:� 1� N�Tj IJ� ��l�'��\I'l H�' N·. �t� r-�....T�t,�LE�"Ad b I R
'

'd' " tação referido aeroporto vg se- sacrIficado aeroporto que Vllla I� l .
er a, amos a Silva" Ja

.

'.'
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, desembarcadas 1.4461 ptvg carga e grande slgmÍlcaçao �Ocl,)·e(,,- .!.oIOlti� U U 811 U U 1- b 80 Uf
-

• , • , embarcada quilos_J c169. 554 ptvg nomico-financeira Val� It,tjd J.t
O Govêrn:O nuulou, de forma

� Em sua VISita ofiCIal a �,
A bl" L 'I t' "l'ad','e "A condI'ça-o I'm'posta ,pelo P.etrobrás, não ,poder.ia.'pro- to do editorial de onte.m do

,- L ,- carga desembarcada

269,
.105 ptvg ssem ela egls a Iva a" • __

ages, segun�o projeto d.· \ * .

Correio embarcado 2363 ptvg bancatja fede,ral seus ('S!'Ol'Ç(,S
Conselho Nacional do Petró duzir mais do que metade "'Diário de Notícias", o qual

� �rograma dlv�lgado !leIo , Correio deselHba�'ca-dó' 1799 pt providências julgadas acel'tnd,,�
-

hfI'r'ma' que o.SUMOC decI'-'1
'Jornal Catarmense", da- o. -

".' '.
I" •. , t·· I d t d I SUMOC d consumo nacI'onal de ao a' .'

,prefeito eíirlos' Paulã_ Seara vg para que rea· Ise reve,,>llX TI .') •. !;- eo e a o a a pe· a. ,o .. , ,_quela Cidade, havera ,Iua� .

" f'lt' 't It" t ""lI' d' f d ALB .... S A'.
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- .

, dirigente progressIsta Cidade Ita, a ICO aeropol o aja! j> .),..

d'e que a emprêsa que se monstra que o deferimento lU em aval" a fi",..., 1112u_gu-raçoes (�lC,:
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( f' a 'a mOnOI)oJista) eI ....
1 o

. .'a. -, .as . ., ser sacrificado Aeroporto para RI)) HPLSE propusesse,a. fabricar meta- do pedido da Alba . . nao que IC rI .

. '.horas, em Amb t.arlhaldl
'd t A- I
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d han do
' '" ,., não forir gravemi!nte interêsses Presl en e ssem )"".. egls"I 'd 'ntese d'a gel'ou par'a es'ta a qualI'da em 'preJulzo. o c la·;.. sera maugurada' a estd' �
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coletividade todo vala ItaJal pt
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tIva sta o an a • ,·,I,uma
I.

gl'upO OdI'lon_RI'beI'r'o CO'u-
ca mlclal �a estrada Am-

_ ,__ __ . de de monopolIsta".
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Ia-o Ser Pr-Iot'a '0''O"·n 'na'Nel" :�i:�::::�:�:z!:��:�; a :0': ';:';:;'�;,:ro da F.- �:::'P:::�:;,,�:::.v:it;:, .;;Ilá ficará a prestar assina-,. '. '.. 'ng;mdo um erro de concel-,
zenda,

lados serviços ao pl'ogre�- . .

__1__ "O artigo -principal ,da sin�ese de Cubatão".
• :0e:�a;aU���i:�itnquanta,

o
1 �r��tlo fa�e 'in1�!'ti�!O l� 'O OU'-,xote'

I
,"CARTA ECONÔMICArr EM DEFESA edição ,ã� hoje do "D�ário "Os _fatos, como. adiante

� ,quanto às patr�lhas, ju
O JUrl, de, IV Blen�l" re-I ,. '.

.

.

de' NotICIas", sob o �Itulo' se verá,� provam a infideli-

I. !�:::�:r aopo::i:7�!:� ;:� .,., ���I :;;�::d�el�sortta�����! I menta excess�vamen.te' rigo- DA POLITICA N�CIONALlSTA, I "S�MOC e Dumping", fo.", dade do infOl:mante do "Di-
� las, com base em dadils ofj - Jun, serIam e]{postos na rosa, "que eXIge, ,como co�-

. .

" ' " calIza o. problema da fabrI- ária de Notícias".I ciais. Várias delas. :tuntas, �, mostra- interl'lacional do M�l- trapartida, um nivel' crítico' RIO, , (UP) - 4pesar 1
Cla d� Carta Econom�ca

_ .

.

operando em]O nllmlC[- seu de Arte_..:Moder_na de Sao. muito alto da parte do júri do �overnador CordeIrO de
I el�?orada pe�? gene�al Co� c�çao do metanol em nosso

"An(es de tudo e parao '··.il durante um ano aple O Paulo - declarou, ontem, ao de selecão, Não sendo assim, Fanas te�'_d�'C}a�'ado tque I �Êllb de F�llas,. drzengo. país em têrmos de eonfron� , _

ti'lIen;aram' no setor ":Us-tr'-' DC,:o escultor Bruno Giorgi, o rlgur' adotado por êsse ór- des'conheela, mteuamen e o ,m ora nao sejam 'con e-
.

'

. ,,' provar a poslçao cau e O'8a

b
. -

d dI:"
.

t' g-rande prêmio' nacional -de -

tI'an' forma 'e1'Yl arbi- assunto da "Carta Econo- cIdos os detalhes do docu-' to entl'e o pedIdo d:a Alba 'a>dotad'a pelo, Conselho dauu;ao e a uuos qUUI, I' �
., gao ·se s ._.. "" t' t' 'd _ ento sabe-se q e o go- ...

_dades tão sUb-m.nima'l',� �scultura da II BIenal pau- trio e injustiç,
a, Foi o que a- 1?-l�a, �ute, ena. razJ °aPde I �rnador .de Pe�nambuco S.A." e

um,'
a pretensao do

SUMOC tr�nscreve a: concluI b t
' lIsta' '

t c no trabalhos do ·r a conCI e Izar, vlsan o
_

que,ma as arJam para
�

c,

�?� e eu le!t d' 'óxima fefla dos principio_s naciona PFocurou ��e _consubstan-I chamado grupo Odilon Ri-
d t f'd1- apenas uma lavoura, ,res- �

- ''Meu protesto não se ji- Ju,rI de se çao a pr
,lifj'tas na. exploraçao d-a's re- Clar a� ,asplraçoes das c�as- . .... . A.

•

_

são o vo o prQ en_ o a res-
sas cujo tamanho os ('abo- I ga ao de alguns «andidatos BIenal, que

.

leva!lt�u .o?,da _serv-as minerais e �e petro- s,::s· nnlItares' e sua .aceIta- helIO C!-)Utmho, .este hbera
peito da questão 'em debate.cIos irOJlizam Chllntt.. ll,lo.:;: despeitãdos, que . pretendem de, �rotest9s dos ar,tIstas, ,le,'b, quase toda a Imprensa çao pe!o governo serIl;1 u�a do peJo nobre _ deputado0,__ lhes' de "lavoura de muié"." desmoraliz;u a Bienal ...,- es- .. ._ I divulga, esse fato, g,�ranha �e que o .I�als nao "Destarte e como todas as

A' época, provamos <Iue ali I clareceu O artista", Leia e Assine ! '

,,,.
se !'l�astarIa da polItica eco- João Ursulo.

questões sucitadas no pro-na Palhoça, um só ag�iclll

f' Bruno Giorgi fêz questão I T DO I A propl'l& Tl'lbuna da n0ll!lCa ��le lhe' ga,rant-e o "Dêsse confronto, o re-
c'e'sso for"am resolvidas, opi�� tó�, e não dos maioret<, .':on

�
de deixar claro que, se insur- O ES A, _ IitI.pl'e?sa" r�ssalta. em ,sua apolO mIlItaI: no atu3;l es- ,

..

some anualmente qUllntida· �

ge apenas contra um julga- . �..,., ritlmeu'ª, pagma a lmpoltan quema governamental. ferido matutino tira' a eon-
no no sentido de se deferir.
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dez m�nicí��:!!! , UO bBUnUO :8�LU U �UO unor '811HU tRII-Il fR , LI"H�
.

���:ta����iC;:rae .ce:;�:c� "Al'ba S-.A:" Diz, mais, o ar�
com inteira Qbservância daso

., , ,
- _

j

t'd' d S- P I .contendo das medIdas que t' r t m
A

se atoNão 'queremos, em ul,- • Muito embora o carnaVal_ mmgo proxImo! pela mapha, ; res es II I?S e a? au o e
o general Cord�iro de Fa- ICU IS a, que, co es

condições que defluem da

C"soluto, afi,J.'mar que
..·.tS me , já tenha passa.do, oS,carro's a fim de tambem t�m!lr par! um gra?d�oso desfIle �e car

rias teria esquematizado co '-'".-.-.-.-.- -.-......-.-.-......t"J"...........

ln'anifestação do Conselhocanizadas''' sejam in(.teis

,::: alegóricos e as_ escólas, de __te nas cenas da, pe,llcula. C.O iras aletgoncos e escolas de
mo, capazes d� colocar o ;. O L U X-H O T E L�� ao govêrno,. Não! Nos dias .

samba voltarao a desfIlar la!J0re ,com, o cmema br�sI- sam_?a, ,paIs em um ámbIe�t� d-e, tra • Nacional do Petroleo, no ofí,- de eleição, os

s.eus
j�cps

� dOm'I'ngo pr'o'Xl'mo, pela ma- lelro' rupare.cendo "co�o flog,u-l ,N,ao ,:amos ,confundIr o ho balho e de tranqUIlIdade. :: oferece a você a ��W-. _�I .. �

�I B d p X m -, cio dirigido a esta Superin,trocam as p acas e con-

a I nhã, especialmente para a rante l'lest� s�cp.len�, as-. r�rIo: e, omIU�o ro 1 OJ E'. que a (:oord�nação do ,; Ih Ao

d.
.

d de !
o tribuem" para insensurá-

, filmagem de algumas cenas ta você .se_· dlngit a Pra�af ,dIa 2 de J�llho, as nove h?ras governador COl'd��e. Fa :'
or mesa a �1 .•

a
_

. 'tendência na ilecisão publi-', vel prestigio da U.' D.. ">J,! e
-

da Película "O Preço da �lu- Quinze de 'Novembro, domm:!-da manha, na }'>rllç� QuInZe rias, se bem que InIl.!lada .; Faça suas reI ':l('OC:'o êrro' está em dar a. são", qu está sendo rodada
I
go, às noye hor�s da· ma-, I d� Novembro" ConVIde tam-: ontem ou· logo depois. d� sua:. _.

'

..• essas Patrulhas l\[ecal1i1.�-.! em Florianópolis.. ' L nhã, e, seu_ apareclm�nto nq bem. seus amIgos, Vamos cO
I cheg�da, _ te�: .

se. hmlta?O ': ne >,das Agrícolas o siglo P.
O. pr.oduto.r. Ni,�t.Q.n.. Nasci- I filme já-, está. gara,�tld,�! .,; lab.?ra: p�r". que, 'Sa?t_ª' <::.a-;'I aos à.lr(WIQS tmlItares, ;as,slm , LUX HOTE� 1f"

l-' M, A. ,qllllnd.o -deveria, sér
I mento, por QOSi';O intermé-I Além disso .voce �SS.IStll':;l. tal'ln�l Sala; büm replesenta- ·me.smo ,dentro id?s l'lm'lt,es t � tp, J\.[; E" isto é, PatrlllhilS �'I dio, convida a. população a' u,ma filmagem. proflsSlon�l. da nesSe fIlme. onde exerce sua ll1fluencla,: _

.........:........ �"

'

�canizadas :Eléjtore}r,g;�.-.\. c:�� ,
, ce" . Ii1. _ massa' do- I ee! e.nto dos maIO- ". = ="'oi _.__ = ��
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NOVOS, TITULOS ELEITORAIS

ComoDeve ,Pro�ederOEleitor.
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Conta' D,o' TSE

Tokio. -1 CUF) - O Ja
pão decidiu hoje' colocar a
'unidade' do mundo livre' aci
ma do seu, desejo' de aliviar
as restrições ao oomercio
com a 'China eomunista, Em
reunião da qual não 'par ti
ClpOU entretanto o primeiro
ministro, o gabinetp resol
veu manter. a politica basi
,ca ,de cooperaç'ão com os
Estados Unidos,

.-

Com o 29.0 anivesário 00 I: corridos, t ern êle a satisra-
I
saudoso diretor, assumiu 8,

.

LUX - JORNAL, que hoje �ão de contar entre os SeUS direção do LUX JORNAL
transcorre, está de para- ,'múmeros asaistentas não ijú Alberto Lima, cujo dinamísbens não só essa prestío- a quase totalidade dos de- n'(1 e espírito empreende 1-
sal orvan ização de recortes I partamentos da administra- dor estão garantindo à co
:1e joruais -corilIJ. a. prõpra I ção PÚbliC,

a fedel�a,l �

�S�á-I'
nhecida organização um n o

rmprensa .brasileira, que: dual, como uma infin ida.da .

vc e revigorado surto de
tem nus serviços do LuX," de empresas comerciais e progresso. E' com a mais vi
um colaborador precioso I:.' industriais, além de asso- va simpatia .que assina ia
um divulgador imparcial €: I dações de 'classe; embaixa- mos o transcurso do 29,0
eficiente das idéias e oci- i das congressistas, escriti- aniversár-io do LUX, apre!1i�es '(!O& jornais

'

que se I·rel:>, llii'tista\s, etc., que ,,> sentando-lhe as nossas efu
editam €111 todo o terrttc-.o . Jel·,,�f.iciam, todos eles, de sivas congratulações,
nacional. Surgindo a l.ó {�(', I e:-r'êndUo subsídio in�):'-I .()....() (J.....,)�(
junho de 1922, LUX JO :�-

}mativo dos recortes, de joc
�Ab soube vencer galhar- ·:W'S, Com sucursais em �ã.)
damente a Indiferença e ...'avlÜ', Be.o Horizonte e R� .

mesmo o pesserrrímísma de
•

cife, e correpondentes em

quantos não acreditavam I todos os Estados, LUX
que ele' pudesse vencer. Não ,TORN'ÁL pOSSUI um numc

tardou, p'0rém, que a evi- I' rosa corpo de funcíonáríos
dente lihlidad� de se,! ser- alt!lmentr" adextrados, ,c0J!!
VIÇO informativo se Impu- I cujo 'auxílíq consegue dístrt.
sesse no conceito publico, buir Icêrca de 100,000 recor,
fazendo com que LUX ..J OE 'tes por dia, .estraldos dos
NAL progredisse íncessan- principais órgãos da ím
temente e se tornasse, (!'JUl' prensa de todo o Brasil, e
o correr dos anos, a maior versando sobre os assuntos
e mais perfeita agência de I que interessam a cada um
recortes de jornais' de t()di� dos seus assinantes. Com o
a América Latina. Já ago- falecimento, em fevereiro
ra, vinte e 'n_ove anos· (.'Ie-

.

üitimo, de Vicente Lima, gen

\\
.-,iI" ..

éapciosa, a concorrência

ahel:ta pella ;E'ETR.OBRA'S
para exploração dos gases

de síntese da fábrica de feí'

tilizantes, E, ainda, acres

centa a� seguinte afirmâti�

caçl.a no "Diário Ofic_ial" de

4 de abril dêste' ano ê ,TI-1
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