
 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis; 'Quinta·feira, 13 de Junho de 1957
----------�--------�--------�------------�-----�--------------�

"O �STADO" O MAIS"-ANTIGO DIARIO DE S. flATARINA

f
f

G.:��l;..,�",,§ _ ;;:����f' ,;����,:- - - ,

Osvaldo. M,eoo
,4. S S U N T A N D O:'-NAO,HA' ,ASSUNTOS

Vazia_ está como êste dia de, ehuvínha miúda � minha

eachõla, Não há nada para eomantar. nesta' coâúna.

O ilustre presidente Craveiro Lopes .deu mote,
glosa. e at� "barriga, - radiofônica".

Mote como tema jornalístico.'
'Glosa como comentário e até ,mesmo- em verso

(vários motes) sêbre o acontecimento ainda em téla.:

_ Finalmente, até- uma "'ba.rri�a. - radiofônica:"
com a -apressada notícia até agora' não: confirmada

oficialmente, de uma curta estada, do "HQmem do

Dia" nestlli encantad'ot'a e esquecida Florianópolis.
,

Tudo isso, porém passou como passará sõbre a

ilh,a, o ilustre itinerante luzo.
'

Com a notícia, embora. falsa mas', muito alvis
sareíra a nossa Biblioteca foi muito visitada. Ltvi-os
sõbee histÓria po�tuguêsa' desceram das prateleiras
',e foram muito a puridadé lid'os e anotados para que

nin_guém duvidasse' da. vasta eultura de muitos.
.

Um houve qÚle não leu l,Ja"a. Limitou-se entre-

tanto a preparar 'um delici�o e capitoso vinho ':gli_,
cótico" �traido' do açúcar, de uvas,

Mas o homem não veio. Ne!!t vem, cremos.

As, coisas não 'andam para
' gastes demastados

.eem es,trondosas recepções.
As '''patacas'' estão ,escasseiando e a árvore

que as produz, perdendo a seiva.
'

Antes assim.
Até parece que nessa resolução houve' critério

e bom juizo elarc, bõmjraciocínio.
,

Bem. Está varando as nuvens plumbeas um sol·

:V�cê, 'já .p,ossue um li!.

1
· ?/

ar prO,prlO �.. , 'I
,:Sim. .. você já 'possue o seu lar ê- já realizou o

grande sonho e a maior necessidade de cada chefe ,de'
f'amíha ? ' ,I

Infelizmente, sabemos que muitos - responderão ne

g-ati;vamente a essa pergunta, Talvez milhares aínda-ea- �.

- sra. Maria Antonieta tejan: nor re,solver êsse -magno problema da vida. Ida Silva Linhares, esposa ,<Existem
-

atualmente vários institutos que coope- •

do sr, Darcy Línhares, al- ranr.para solução do problema dos seus associados. To-I
to funcionário dos Correios davia, � necessário, antes -de tudo, �osse do -chão, Sem

e Teleg�'áfos'; tel';êno próprio �ingue� pode pensar em cÍ;>nstru_ção. I
'Dentro de, dias serao postos a venda UQ' perímetro '

sta Jeanete Pereira I-', urbano tia Capital,'150 ma'gnificos lotes., Terreno plano:
,Dias, filha do sr .. 'Manoel Vist!t waravilhosa, de tôda a' baíª, norte. LUZ e, água já
Dias, funcionário ,municÍ- passam pela via que· liga a cida.de ao Íoteamento. ,IpaI; Aliás, eoSta via será asfaltÁda em breve, dando uma va- .

ESCliIT�RIO -DE REPRESENTAçõES,', sra. UrsuJ.ina Cástro, }ol'Íz��:�i�e:;:�: adoê:;�:liotes ser�'�ei�a me��ante um� i Ma'l·s� u' ma' 'ca--rtaDeseJ'a entrar em contacto com FAI3RICANTES pa- esposa do sr Alipio Oas
'
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parte à vista e outra em sUl.j,veS ,pagamentos mensais,'"
,

"

,
! l'á co,focacão de', seus produtos, na cidace de .. ão,' au o.

t
'.

t'
, '

I
-

.

St A t' 1'0; 'será, e,la uma grande opor unidáde, >,pâi''ã que 150 p'es-"
._,

'

(C"on,tinuação da últi,ma'pa'gl'na)Cartas [! ARMANDO CARBONE - Rua, ,o. n aUla '. 'i, -I _

"
_,_ sta. Nemési's OliveJ-, soas l:ealizem a grand� ampição dR, yida-: ::t'pôsse do 'l�r , Ela é,usada somen�e para efeito, externo, comonO 922 --, altos -:- São Paulo � S.P:- 'l.... 1 t t-'t d "J jJ' AtI t" ,

ra; "- '-<:. P'::?'lJrlo. Esses .0 �s ':8 ao, �( ua' os ��\ ál:UIl!l
,

an IC,O.. um conhe�ido re�édio ou qecantado polític9.
_----_...--------:---- "

_. sta: 'Ma,i.'i-lia Sil'va; � . 'n,a ,Ret: de. Barrelro�, c.uJa! p'laI'lta Ja: �,e acha aproVad3"I' ,Naó funciona ode�tro dos próprios -Partidas.
\ , �-,

' '.", $ela)>-refeltura da Ga.plt�l� "'. ,

�

I' ,'. 9 ,que se co�dena com veemêlJcia no adversário
VENDAS DE PAPEL /pIIND. e; C0M. :; . � menIno, N ó��ton� Pau"lo; .'

"

.

,
"

'_ ,� '/ POlltlCO tolera-se 'até se J'u t·f'· 1-"
.

, , , ,

'" ,-, ,:: U hab,ito nã'Hta.J. 01 mong,e,' mas o 'cu&tqme n6 '
,

_

" " e . � I lCa no corre 19lonano._
,Venrledor de pape,l n,a ciô!!de,' ,dé S.io'�..PalÍTo, CÓIl! e_x� � .,"'-7' sr.",Fr-alWis:s>o' Cªpral " '" J Como - _

t
"

, '

�ê','id'Q çerto e

,cort..e 6erf�ito' define o cidadão pl'áti.

I
. ,se. {is agremlaçoes par idárias fossem qua·

,��l��te freguesif p�'ó�ur!l f�brica 'd,e, p'ape,l para cpIOél;1�. Nu�,es; f'
-

:. >
'" \"

"

'c e elegante. f
' dnlhas de laraplOs" onde um prOCura encobrir O' outro.

çao de seus p.rodutos �m Sa� :aulõ. ,

,Cartas a Wand�l '�'

�r. A,ntonill::BaYer�,c�- "l' As r�u,pás I,nj)t'tÍal Extra lhe as�gurarã. dura-, ,- A� é. que está o êrrlr.
m. Sto. AntO?lO ,922 - alto�, Sao Paulo; S,P. .'

,merc1ai1te� em -rIjucas; I bllidade e caimejH(J perfeito e corte elegante. DUVIdo que me provem o contrário.
,

_ sí'. ;j I, V' I
{ O Magazine Hoepcke' vende ,pelo Cri!d4ário es· Se_ houvesse número maior de inquietO's e irri-

r '.,.."0 oae: _

are a'i"

�'-'l tàs ótimas roupas. quietos (para usar suas próprias palavras) muita coisa,

"'>JIII�������">�"'�''�� mor�
sr. Solon Cãrval�o c

8a" n''CO' d''O Blra.tSJ-··',I.-,S'. I'. errad��: :;:!a ;:���dO, fundado há mais de dez anos,
Souza; I eSsa crítica doméstica funciona e deve funcionar.�i4��'y.

-:- sr. Oswaldo Alves. . ; .' 4 Ele foi fund,ádo para sér um Partido difere�te
.rY�" I COMUNICADO N° 105 dos demais.

- jovem Paulo Ramos '
'

.

.

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, devi- Para lutar abertâmente contra a cormpção.
- sr. Arnaldo Pmto de 'p .

tdamente autorizada pelo Conselho da SUMOC em reu·
'

ara onen ar o Povp des�pcantado com a políti,ca.
Oliveira I

n'ião de 5-7-56, torna público, para orientaç-ã� dos ill- Par,a não fazer, no Govêrno, o que antes critiCa.
- sr. Antônio de Barros

I

teressados, -que, tendo em vista entendimentos mantidos va com veemência na Oposiç-ão. '

,-

Lemos com o MiJlistério da Agricultura, procedeu às seguin- Para lutar contra o empreguismo PQlítico.
_ sr. E'riêo" Couto tes moGlficfl.ções na lista ·de mercadorias incluídas nos Contra a impunidade dos fraudadores do Erário

''ileilões especiais ns. 59, 79 e 92, respectivamente de Público·
/' ,

,

- sgt. Acari da Costa :t!3-10-5õ, 10-7-56 e 28-11-56) :-
, ,Para acabar com -H ostentação dos que se jac-

Silva PRIMEIRA CATEGORIA - INSETICIDAS E OUTROS _tam: de cumprir a Lei.
-

PRODUTOS ,-
,

,Ou a, hipocrisia dos que não a cumprem e tecem
Juras públicas de amar a legalidade.

'

óleos ,miscíveis ins�t(�ida�. Há nele um número avultado de correligionários,
- Fósforo vermelho. prinCipalmente aqueles que

........
eu classifico de "velha_ guar-

-- Apenas Os produtos aba;xo: da" que deseja olhal' o P.D.C. COmo um .fanaI, nêste ocea'
- Arseniato de c!Ílcio, com a pureza mí- no tenebroso que é a inoperante Democracia brasileira.

nima de 45% de As205;. A êsses, velhos companheiros que compareciam
- Arseniato de chumbo; com a pureza mí- e comparecem às reuniões partidárias, que custeavam

nima de 30% de As205; aS despesas do Par,tido do seu bolso reme'diado, que plan0
- Clorofenil - acetil - eHl - ,hidroxiéu- taram a semente pedecista em S. Catarina, a todos êles,

marina, na concentração mínima de 10%; vivos oU mortos, manifesto mirtha admiração. Posso' di
,
- Enxôfre ventilado, com, o mínimo de 90%

.

vergir mas reconheço seu amor Pela vitória dos idea�s
de enxôfre elementar; partidários.

'

Fenil - acetil � etil - hidrox,icumarina , Há o'útr9s, também bons elementos, mas que,
(Warfarin), na concentração mínima de' lamentavelmente, têm humanos receios de perder seu
10%;

- I ganha-pão. '

'

Hexac-Ioro - hexahi,dro - diendo - di- , Ou não querem lutar contra o comodismo.
metano naftaleno ,(Isodrin), na conceli- I

Ou contra os poderosos.
, tração mínima de 18,5%.,

'

I Por isso, não atri):meQ1,' razão a qu�m a tem, mas
, B,OS que estão de camarote.

Dietj.l (etil - tioll1etil,) fósfo,ro ditioato O to" d
_'

t-u r s am a, nao es ao bem es'Cla,recidos.
cO,m o. mínimo. de 16%;

"
'

. I Quando puderem ju�gar os acontecimentos sem
D�metIl -_ OXI ,---: benzotl'1azmometIl, na paixão, sem conveniências e com clareza, penderão, te_

con.:entraçao m�m�a. de 20:0; I nho a certeza, Para � lado dos que querem ,que o P!lr'ti
- Dellvad_os d� ;hIdloxlCumarma, na

con-I <!o Vença sem maqUIavelismo, ,sem coações, sem empu-
centraçao mlUlma de 10%; , lhações. '

'

I

- E�ulsão, c?ncentrada de ó:eo 'de petI:Ó-leo, I 'Há ainda, como em tôdas as agremiações parti.
com o mlUlmo '?e 8?% de �le� (em p�so); - dárias, os que Se aprOveitam do ,Partida, unicamente.
Fosfonato de dlmetIl /- oXltnclol'oetlleno, Essas, por certo, não poderão eoncordar comigo.

,
na concentração mínima de 50'0/0. E' óbvi.o
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1957

a) - Adelmo Debe�édito
_ a) - Norberto da Silva ROcha.

sinho meio 'anêmico.
'Á eaehôla continua ôeaj o assunto, fugidio.

.

Presente uma espécier de pregUJiça m.ental.

Gripé? Livre.m� 'Deus de tal coísa ...

E assim, d'e frasé em frase como a gaJlinha que

dCj grã:o< em grão' enche, o papo" e�ch� e�tai !ira de �a
pel, fazendo votos p(irâ que I) ,leItor nao-1lque che'lo,

dêste assuntand� 'sem assunto....
"

o Oeste se prepara 12ara receb'e,r à' visita/,do Dr,

Acácio Garibaldi San Thiago, Pr�sidente do' PTB, e

sua comitiva, que visitarão vários Munit:ípios,;" a par-

tir da próxima semana. ';,
,

Acha-:se no Rio, em objeto de-serviço, OI Sr. Leo

Alberto Ramos Cruz, Delegado dó IPASE" que trata

rá de vários àssuntos, 'Junto à .l\:dministtáção Central,
especialmente do alcréscimo dê mais"" quatro pavifuên
tos no Edífíció lPASE.

, _
A Ass�m:bléia ,Legislativa escutou, no "Di�' da'

Marinha"
-

um excelente discurso 'do Deputado' João'

. Colodel, s6bre a Batalha Nava� de 'Riac,huelo� na. Guer

ra com o Paraguay. Nessa epO'peia, Tamandaré, ,�o
mandante e Chefe da Esquadra, e,Francisco Manuel

da Silva Barroso, Barão do Amazonas, Comandante

da Divisão NaVal do Rio da Prata, mudaram o ,curso

dos acontecime�tos. ...

O Dr. Antônio Dib Mussi, ilustre e operoso Di

retor do SAMDU, esteve em Itajaí e São Francisco do

Sul em viagem de inspeção aos postos dessas .cidn-
, "

odes. O ilu'stre Administrador da' simpática autarquia
troliXe excelente impressão dos resUltados da visita,

, -

No Rio, o Dr. �ery Rosa, Delegado do IAPETC,
conseguiU 'aprovação dos' órgãos técnicos do Institu

to do projeto de reforma das atividades da Autarqu_ia
nO Su:l do E'stado. Aguarda, apenas, homologação no

Ministério do Tl'aablho. --<:,

,

Dentro dos próximos 45 d�q3Wiéverá, ser instala-

do, Pelo Dr!' Rinaldo CelsO Feldmann, digno e proba
delegado do SAPS, o posto de abastécimento de Join_

ville, para atender aos trabalhadores, e" ào� Povo da

próspera cidade industrial.

Na Assembléia, um parlamentar que apoiá o

Govêrno voltando-se Para o Deputado IJoão Colodel,
pergunt�u-Ihe, esta semana, o nOme do primeiro tra

balhista que pisou em terras <;la A.mér1ca, O pal'lamen
tar pete'bista, sem pestanejar, res>ponde'u-I-he: "Foi

Cristovam Colõmbo que, a serviço de -Fêrnando e Isa

'bel, Soberanos Espanhois, viera trabalhar no Novo

Mundo, descobrindo 'a América embora, faleceu, (�m

VALLADOLID, na ni!!-�s completa miséria, depois de

haV'er l'e,aJizado ,l,nna dai'! mai� gtemoráveis mprês,a�
de 1',od6s os tempos."

para o Rio, vende seus mo·

A Chefie da 16�a C.R.M. avisa que devem compal�e'-veis, com pouco uso e per-' .
.

.

1

('er à -Inspel�ão' de Saúde e seleção no Quartel do 14.0, ,

, féito estado de conservação. B.C

..
,

de 7.a. 2,0 de J'u.nho �d, corre�nte ,ano� tOdOS. os

�id.a-lrigívelPraça �auro Müller 12. dãos da classe de 1938 e anterIores, alUda em debito
"16-57' LO'ln o ,serviço rúiH ,-al:.

' .. , , ",'
'

OconnWllntnTOS
"BAILE DE GALA"

Mais de quinhentos convidados da alta sociedade eatarihense se reuni-
.ram nos suntuosos salões nobre dá séde do "50 Distrito Naval", em a noite

I do dia Í!, quando a nossa gloriosa Marinha de Guerra festejava a "Batalha do

; Ríachuelo". O sr, Alberto Jorge Carvalhal e exma. esposa, o Contra Almíran
• te desta briosa entidade, receberam com aquela simpática amabilidade que
Ilhe épeculiar, aos convidados. Ex4tamente as �4 hs., o casal, anfítriãndava
I inicio as danças, e os pares na mais perfeita elegância e distinção dançavam

animadamente. A decoração com gôsto e arte, teve a responsabilidade do sr.

Eduardo Rosa, que escolheu as mais lindas flores naturais para aquela noite.
,

.

.

. . . -,._

Entre estas líndas flores notava-se duas' graciosas srtes. que em belisimos
vestidos de "gala" apresentavam-se pela primeira vez, a sociedade. Duas "De

butantes"; Astride de Carvalho, dileta filha do saudoso Dr. Tolentino de Car
valho e Helena Hoechl, fiUra do' sr, .e sra, Desembargador Amo Hoechl,

A festa correspondou <10 que dela se esperava. O público, que fora
prêso -de enorme curioaídade sôbre o desfile de elegância, sem duvida seriam
certos de que é um dos maiores acontecimentos em nossa cidade, quando o

Comando do 50 Distrito reune nesta grande noite.
-

� :.:_ --

,

Será uma nova iluminação nos salões do Clube XII de Agosto, em a noí
tado dia 19, quando, a OrqJJes,tra "Argentina" abrilhantará aquela elegante

I
'

soirée.

ANIVERS.ÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:

------_._...!::"'_'--- ,

2.88.20
5.11.35
5.92.40

EXCLUIR: _

LEA

ASSINE

'ANUNCIE
DIVULGUE

"

desta Capital, vende-se um

JNCLUlR:
5.92.40

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

VENDE-SE
Por motivo' de muda.nçà

dormitório, uma copa, uma

pranxet,a de desenho,. um

Uquidificador w:aalita, um
.

�'

fogar,eiro I?létrico Fame e

um chuveiro elétrico. Tra-

tal' na Rua Desembargador ,

Pedro Silva nO 12,19 - Co .. !
!

queiras,
pela.

eru, frente' a Ca.':'

�--------._---------13-14-1-5' I

MOVEIS

Casál qUe se transfere
./

Corre em Lajes que, concluídos Os festejos da
visita governamental, o Sr. Laert Vieira solicitou uma

reunião do diretório udenísta. Atendido, explicou q�e
a pedira para congratular-se com o Partido pelo bri
lhantismo "da recepção e estada, do Primeiro Magís,
-trado rios verdes pagos -das SUas esperancas eleitorais.
E já queriá que declarassem encerrada a sessão quan- '

do começaram de pedir a;' palavra. O primeiro que o

fêz;, lamentou que o representante local e, coordenador
oficial do programa, houvesse concordado com a proí,
bíção lacerdeana de nas sO.lenidades, falar um só Ia;
geano;: o -segundo lamentou o ridículo do episódio das
raíxas: o terCeiro lamentou que a pedra fundamental

- do hospital fôsse lançada em propriedade alheia; o

quarto, interpretando o pensamento do deputado Se
bastião �(eves, chamou a atenção do Diretório para o
fato de o Governado- somente fazer � admitir propa
ganda pessoal, do próprío, com exclusão total dos de
mais' políticos; o qui'nto assinalou que o' CeI. Aristilia
no Ramos, únic,o representante catartnsnsg no Díre-'
tório :r.racional da U. D. N., não tivesse acempanhado
Os festejos; o sexto disse que o Governador falara mui
to em estradas, mas que, por causa doe uma chuvinha
singela, lJ)ara ir a Anita Garíhald] tivera que arranjar
Jeeps: o sétimo fe� uma retificàção ao ,primeiro"lem
br�ndo. que h01\ve um orador Iageano; Q ihlstr-e' Pre_
fel.to VIdal RélJmos Junior, que, no banquete, ergueu O
brinda de honra ao Presidente da ,Repúbl-ica, à sobre
mesa, to.rnando-a dolorosamente amarga .. i. Por seis
contra emco votos: foi dscídído que o deputado Laer-t
Vieira fizeSSe um discurso na Assembléia cont�ndó a
parte contável das comemorações.,.

Lamento somente que não .haja maior número
de inquietos e irriqu{etos 'em outros Partidos.

Esses inquietos e irriquietos poderiam sofrer in

cÓ!Thpreensões., ,contrariedades e injustiças dos seus pró',

�9'ri'eligionários.
'

Ou. até ,perseguições.
,v/ Mas a insipieÍüe e. titubeante Demoy-racia bras i,

"Ieira lucraria.
.

Disso não tenho sombras de dúvidas.
Receba n{eu' caro colega e amigo; além de incor·
adversário poÜtico; o fraternal abraço do

CarQ1elo Faraco
'Vemdor "ce'rto ao Partido Democrata

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preguiça e .fraq�,z�
'tI A. N,/A DI O"L

.

.

.

MOCAS DESANIMADAS i
-HOMENS SEM ENElC'A.. .

Nlio é sua culpa!' .

.
É a fraqueza que o deixa .eaD!ado. p41ido,

com moleza no corpo e ôlhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as. íorças para o traba1ho.
VANAPIOL

•

aumenta os g I o b u los sanguipfQS e
VITALIZA o sangucenfraquccido. E' de gósto delicioso e pode

.ser usado em t<tdas as idades.

A opinião eSlrange,ira sôbre O Brasil
Da coluna "cartas à Re� ção do Brasil, em face do
ação" do Corrêio do Po- petróleo, é, apenas, das mais

vo extraimos o seguinte: i erradas, precárias .� prejudiI'Quem lê certos grandes
I

cíaís. .

jornai·s brasíleirosfica admí .--_--.-------'rado como eles �u nao

s.a,bem I011 fázem que nao s�bem Co
mo vai o Brasil. No caso do
petróleo, Está tudo perdido Ipara êles; E, . entretanto,

_

a

v�ade e qUé a produçao
nacibnal simplesmente au
!!lenta EM DõBRO de ano

,para ano, a ponto de ser pre
visto para o- fim do atual

.

período presidendíal o atsn
. dimento total do

'

consumo
brasileiro.. Quadro mais otí,

,

mista para qualquer país
não se poderia exigir. Mas,
,para êsses pessimistas da '

Jl!1iprensa brasileira, a situa!
,!!!!.._._._._�.�.,,�.���� I

__iiiliiiõ�",==��-;;;;;:;::;:;:;:;iíiall_

�brilha
•

..� ais
'. '����

�"""�'"

s: ..

0: �

-

I ".'::::_: �
,

--,...._.

�EA
ASSINE

ANUNCIE
DIVUumE

"O ES\TADO"

NADA DE (ON
(REtO QUANTO

À VISITA� DA,
'RAINHA, !llSABEl

RIO 11 (V A) - A embaj
xada da Grã-Bretalll;ta c�
testou a notícia aqui P'f}�cada, segundo a. qual a aI:
nha Elizabeth tInha progJ.:�1mado uma viagem ao Bras .

Nada existe de concreto-
centuou o porta-voz daque-

fa. representação. A. prOpa
lada visita seria na -verdade,

ceitação do convite -que
af• ao,

Sua Magestava Britá-ez a
,

t m Lonnica quando es eve e
._

d 'depois da sua ele Iça0,
or;S�esiden�e Juscelino Ku-

bitschel,t.
"

,-- ......

;.,_'"
\

...... .IIIIi'.,
.
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DE (AR�AS E E" fOM ENDAS--iNlRE SM PAULO - SAlTÁ' CATARINA - 'PóRTO, A L E G R E
. I

J

FILIAIS 'MA,TRIZ .

- F I L I A,I S

. TUBARãO....,. Rua Lauro Muller, 210,';_ Fone 117
1'.

/
C R E S, c- I U 'M A

�

FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, ')0 - Fone 2801
-

- �,.II Ai.:"
,_. _. I

PORTO ALEGRE - Rua 7 de Setembro ,619 - FOne 7818
LAGUNA - Rua Gustavo Richard, 514 - Fone 131

� V .. ""r .:

CURITIBA
-

- Rua Silva Jardim, 984 -- Fone 2188

I';l'AJAI' - Tl'avessa 24 de Maio, 6 - Fone 448, •

Jttrd 6 DE J A � E I R 0, 1113 SÃO PAULO - R';a João Teocloro, 670 - Fone 36-4421

JOINVILE .; Rua Marechal Deodoro, 175 - Fone 401 , .. ,FONE, 17 - SANTA CAtARINA \'
" '- Rua da Moóca, 1044 - .Fnne 37-7097

ARARANGUft' ORLEANS - BRAÇO DO NORTE

.

Enderêço Telegrá,fico: "GOMES" R I O ,D E .J A N E I R O Rua são Bento, 212

\ '

"

f{i\.: 'li

Discussão acesa' entre os bros da Alemanha, se con-I
mente gatos. Mas 40.000 ga cussão, entre QS amigos e -...,Há um -provérbio berlinen-l 'sem 'solução. Há dias em eom g'atos esquelêtícos de

"'�
,amigos dos gatos e os de- tam dezen�s de milhares de

I
tos vadio� já cons�ituem um os inimigos dos gatos aní-

j
se em que se afirma -, ter I.que se entregam mais de 100 ,pelo hirsuto, caçados nas

fensores dá higiene - Sa- gatos. vadios, Enquanto os problema. Os amigos dos ma-se cada vêz mais, já se mau caráter quem não gós-
I
gatos. O, porteiro já está ruínas e nos escombros.

cos cheios de gatos à porta seus amigos manifestam ::< problema. ,�s amig.os dos ga tendo fotmul�do a propos-; t� de animais. Qu:� em Bel'
I
acostumado _a e�contrar to- ! O� gatos constituem. em

•

do asilo sua. pena e procuram pres- tos de Berhm ouviram c-om ta de exterminar os gatos Iim tenha um cao ,ou um das as manhas diante da por Berlím um problema que re-

Berlim '- Os numerosos tar-lhes auxilio, reclaman-
I
grande pezar os seus ini-' vadios. ,Qu.tis serão as me-' gato é considerado pessoa' ta meia dúzia de sacos com I

quer solução imediata, não

amigos dos gatos em Ber- 'do que o estado cumwa fi- no último il1v�rno morreram' didas mais indicadas a ado-Ldecente, Todos estes fatores ,I
gatos . .t\s vezes o saco con-' sendo por isso, de admirar

Um, assim e:om9 os seus ad- nalmente o seu dever pára de fome e de frio na�a me-'
I
tar para tal fim? Pode,r-se- contríbuíram para que o,' tem dois. ou- três gatiu_ho's, que 'se ocupem dele os gra

versãríos mais decididos re- com os pobres animais, os nos. de 5:000, gatos, Dias
I

á c?n.ceder a todos o direi- asilo de animais em Ber-I acabados de nascer, às ve- ves deputados da Dieta Fe

ceberam com grande inte- adversários falam de um pe mais tarde divulgou-se po-' to de matar gatos? .Ou não !im - Lankwitz se veja diã- zes um "Mago" de pelo re- deral, _

r.êsse a notícia que uma com rigo eminente e de uma au- rém a notícia que se os ga- �sel'á mais humano nomear riamente ante um problema L�uzerite., Niio faltam sacos Karlheínz Step,hani

posição eonstítuída por de- têntica praga. tos vadios tives�em o' seu

,,(caça'dores
de gatos? Qual

putados à Dieta, FederaLe - Ante. a imposaibüíade : de registo civil se teriam- pãs-' �er�"o"papel a desempénli�l�
'às dietas estaduads estuda convocar os bichanos para sado na última primêir�'�a- pel� 'S�ciedade �Protetora,.de
as possibilidades de resolver um recenseamento, procedeu da menos de 5.000 certidões anímaís ? Tera chegado"

J
.

.,
.

por disposições legislativas se à contagem numa área de nascimento]' Já, há que

o prob�m��s-g�� sem w"�m�� d��"�a. O HoonM8o , �U; ����������������������������

, oJ,W_,.Qs ami� SWl aatf: ...,..,uli 1 - ,--
••• ",' a lstica !. ��os da ra "gatoeita"? O que será 15 _ sábado

M�S DE JUNHO-
-

l-=---�::II�:�-_-..:::.":':�--:- -

'. r men e dicar o número de gatos probabilidaclés, indicasse o mais importante: o amor
(tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano

-as resoluções da comissão, sem dono em Berlim corno di
-

16 - domingo Farmácia Notu�a' R
.

,
la em que Berlim contará aos animais sem olhar perí-

' ua ,Trajano
por-que na antiga capital .da

I
sendo de cerca de ,40.000. 100.000 gatps !. Um pesade- gos . ou uma atitude mais

22 - sábado (tarda) Farmácia Esperança Rua Trajano

, Alemanha., que apesar de} N.as outras cidades �ema-es I
23 - domingo Farmá,.eia Esp'eranl'a Rua Tr'aíano

o� para, os seus inimigos! prática qUA faça valer os
:s'

toda a reconstrução ainda com área ainda por recons Na Sociedade Protetora de' princípios da higiene?
29 - sábado (tarde) Farmácia Nélson Rua Felipe Schmidt

tem 1l maior área de escom-,I truír não faltam evide�te- Anímais d 1') I'
.

d'
-

:0
30 -

dom,in.go ,Fa�lt\ácia Nélson Rua FeII',pe Schmídí,
_

.

1· e �el' im a IS-:: 'i problt!ma já começou .

.......�
O. ser VIÇO noturno sera .efetuado pelas Farmácias Santo Antô

.

i
� '" �-��_...........�_ ........ a

.rgi'a. ." opinião pública 'urna, "'uad., à, ,"a, F,olipe Schmidt, 43 e.Tr.j.no.·
orno e No-

I Exp'ressu fiorlân6p'��', [tda.·· 'j;'�:::�:�C�:�:i;:J:�! 2, 16 e 80 (domlngO�
S

F:r:á:.1In:i:. Rua 24 de Maiô 895

I . c "I ,I j ,fVENDEDOR-PRA-' 9, 23
.

(domingo) -Farmãcla do Canto Rua Pedro Demoro: 1.627

J /
f' CISTÀ � serVIço noturno será efet!Iado pelas Farmácias do Canto e Indiana '

e
" "I I: F_ir,ma- desta Capital, i,' presente tabela ndo poderá ser alt d ' .

.

Departament�. <, "era a sem previa ajrtorízação dêste

.

. TraRst-�rtes'de Cargas�em'Geral entre Florianópolis _'_ Curitih� j detentora de ótimas re .. ; D. S. P., em 25 de maio ,de 1.957.

I
- �POl._to, Alegre - São Paulo .-, Rio e Belo HQrizonte II i,

pJ;'esentações,

neceSSib!, Luiz Osvaldo d'Acampora.
' de", ,um _vendedor para I tnspe 01' de Farmácia. ,

Agências no Rio Belo, Horizo.nte com tra'fe'go mu'tuo ate' Sa�o I" es,ta ?ra�a, na base de :......................................... -.

'

, ----__ , ..

.

\. comissão. Exige-se que
. •..."!>•••••••••••••••••••••

_

I'aulo com o 'Rodoviário Rápido 'ftiomar. ,

- ':' I

d·d t t h
:

• •

,•
-

I,!.i
'

s;e�t:ei:alrne�foeorre�anmCenI�a'Sa,aPe�t:c�. ,I
••
:iJolo V,·e 18 ra' ", C I·'.�'. t.a.d t/:,iMATRIZ: FLORIANÓPOLIS - 'Escritório e 'Depósito: tRua ,.

�

.

Padre Roma, 43 - Térreo -, Fone: 2534 e 2535' ,I Tratar à Rua Tenente I
,..

�

_ I •

• End. Telegr.: SANDRADE : Silveira nO 29 -1°

an-/" :: :

i :. dar
-,

Sala ,5, diària· ••
�

RUA :
SANTOS SA RAIVA. 2511 •

! FILIAL' CURIT'IBA R' V' d' d
'

"

•• mente, entre 8:30 e I' : GASA ESPECIALIZh.JA c, P. N
.. 20 -'TEL., 6.'26'3'Á

' 8

I . ,,' '.,.
-" ua Iscon e o Rió,Brancó., 932 ·'°,:'16" /. EM MOTORES.'

PEÇ S F'M GERAI PARA'.

E t D
.

v"-' : 11:30 horas. I • �ND, TELEGR,: "VIEIRA" INTERNACIONAL"_ ':

:_
.

,
SCU ono e eposIto': F0!1e: 1230 -�End. Telegr.': SANTIDRA, : ,_' I: FREIOS ,E MOLAS ES.REITO - FLORIANÓPOLISCHEvn FORD.

,_,. • I" SANTA CATARINA
.OLET p�NGR:

I: AGÊNCIA: PORTO ALEGRE - Rua Com. Azev�do 64 _ i
---�'... - .. ..:.-,---- i: ::

I
Fone: -2-3733' (RIOMAR) PORTO ALEGRE _ R. G; SUL _ ': ��o���;: :o�A� FRIOS- ! :

: Atende: �'RIOMAR" -- End. Telegr.: RIOMARLI ': : '

,.

J FILIAL: SÃO PAULO _ Aveniaa do Estado, 1666 _ 76
i AQUECEDOR IDISTRIBUlDORES. DOS AFAMADOS "PISTÕES MAHLE"j

,Fone: 370650 - End. Telegr.: SANDRADE ',1 OD .IPISTOES PARA QUALQUER l"PO DE', .1
Rl� DE J�NEIRO - Rua Dr. Ca�mo NetQ, 99 - Fones: 32-17-S:fII:.

MOTORES I
e ,:)2-17-.:>7,� Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.:'RIOMARLI :' sos de eletrici. •

BELO HORIZONTE - Avenida Contorno, 571 I" �:�;st�c��:::::o� III DESCONTOS ESPECIAIS' PARA REVENDEDORES I
-- FONE: 4-75..;58- Atende: "RIOMAR'" : PRODUTOS ELÉTRICOS .. :

.,. ..'
'

r"'.
",'.

' I BRASILEIROS SIA ! I- :
.' , .; :

' : . \:
....................................................................! ..

,

,
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ii'

ii'Rua 24 de maio, 1.12.8 _ Estreito,i
•
•

:
•
•

:
:
I, 1\II

.

Estoque Permanente de: _
S alhas _ _1,1\.

-

Assoalhos .: Fôrro Paulista � Abas :-l'Se� Madeiras.•
M d

.

as .para move,• Filetes _ Réguas _ a eu'
. . . \I

Brutas e aplamadas
\i. ·

,

'

\',Cal de Pédra -,i
I Telhas Francesas e Tijolos \\,:_ , «ÓrÓ» \ das principais Cerâmicas:

I,Deposltar18I

i
V d .

_ Atacado e Va're}o' --

'j' ",, : en as. -

/ ..
"

.
..

,.;.--..............-1l "

..........._.__ �
.

.'

'�I!!-.··�.··::-:�·:?l� Ue' ode-se. 81··llIJII.·'�,.H. '., __ •
' ,

" de c-onstrllçao sita à Rua�Af . Uma casa em terml,UoRua Hoep�ke, nO 6, a qual-7"- �Duarte Schutel, tratar a
"

'

, -

quer hora do' dia.
_ .. -

(uem Perdi\u1 ----"U·SGENCONTRA-SE EM NOS-
p1f I :t

SA REDAÇÃO, A DISPOSI-
,

. '. e de Assistência aos Láza-çÃO DE QUEM PROVAR A DiretorIa -da socleda: �m Santa Catariná, ,leva ao '

SER SEU LEGITIMO DO- ros' e De�esa Contra a },.epr .�teressad6s 'que o çral1deUMA ÂLlANÇA COM conhecimento de tod'o� o: lno dia .21', do corrente mês.
,��' INICIAIS SEGUINTES: -Bingo �ue ia dr ;ea;��eoÀgosto, em beneficio do ,�dU5,

A DE 15 nos salões do ue. foi transferido para o dIa.C. M. I". E DATAD. c<>ndário S.an.ta Catarm!"-,
d noite no mesmo local.

.

1956·... .

> ....., S horas a .L, ,

.

....

DE 7 'DE·
de junho vindoli'ro, as

tram à venda com as 'senhoTa!Os cartões se encon
h as dá diretoria da Socie':LEIA . .

t om as sen oro;,;oroptlmls a-s e c
,ASSINE '

da de de Assistênc,ia aOS Lazaros., "

,

.O E S T A � �
'A DmETORIAO �ais a�tigO dJárl� d.

Bllnta Catartn"�

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

-"O ESTADÔj, O MAIs' A�'tIGU �lllRi(J �DE s; Clfl'ARIN.tt-----................-
FllirianôjWis-,

)

;� 4 MODELOS
*4PRECOS,

* 3 GARANTIAS
E ASSISTÊNCIA
TUICA

" De1'IIOUATt
GRA1UlTA

1

I
• I

- !
,

MODELO STANDARD 7,4 pés

�\

, .

" ,

,MO�LO MASTER 7,9 péBt
_,

81$�la:ll.la.
EDlFrctO IRAI[

FONE-2073.

'. . BENEFICIADOS de PI.Organização _ EspeclalizadAaR�AS PRÓPRIAS '

NHO e LEI- SERR .

-
•

Qâiiftá.-feira\ 13 de Junhê 'cre 1957

----+-----,-------

1. a O-REfRiGERADOR é FRIGIDAIRE
')

.;t'

2� IJR�STAÇÕES SUAVES PARA., '

�
'"

-

"

...
.

.

�MIlfU PAlMlaDi,
...... "';

- , ,E AIl'{BA 'COMO 'OPERrrA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA·.. DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LARANJlNHA "MAX WILHELM" DE JARAGUA' DO SUL.

"

,

\

,( ..

; ....:

;,.("'!'"

I .:

'PERiUN'E A OUEMllfM1:UMA·
't,

-;

EADGUI�A:A�aA\ '

,-
'

'< --

�J .),
': J.

,'"

•

'.

'SU3' nova' roupa; anattmica
pata o hOD1eftf moderno1

J.ml'<gpi�af
':<�

- .

,

,

•
.

é conf'e<;cion;da em quatro �:es àvnmento$ s� , \

em: 32 tamanhos. Seus teci e,de -alta- qualidade e pré-encolhido�.. ,

»Ór b
.

o
"

corte IMPER1A;L• 'VOC� se sentira em,. pOlS. • nfoná�el.EXTRA é 100% anatômu.:o, multO mau co
,

e muito mais elegante.,
'.,

_ IMPERIAL 'EXTRA - ,estA
�.• Sua n�'Vhaa rp��;\ocê vestir. Não há longas elperu

"prontlO
-

,;».nem demoradas provas. _,�;ff"

"

Garartida por-
..

. .
� SrA'�E'tCI'DO$' E'_' ItR �E:f'A'T�� �,SCIftRRua Prates. 374 - Soo Pou

,

•.
. ízcd mo do vestUOrlO35 enos especializa a no ro

,

\

Distribuídor exclusivo:

MA1;AZINE HOEP'CKE
,

CARLOS HO�PCKE S/A
Sante- Catariroa

•
/

•

'1
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PORTO ALEGRE, 12, (V. Ivan Rosa e, José Gonçalves,

A), /- A eliminatória, efe,
I

com o timoneiro Alberto
'/ I

tuada domingo, pela, manhií, Vitorino, triunfou em four
,

para a constituição da' com timoneiro' surpreen-
-r

'

equipe que vai disputar � dendo'� cátedra. Em doi;; ram cumprir uma grande de Maio e Postal Telegrá-

B, a n g ú, F'tuminense ('

SALA D'ARMAS DO no· da �esgrima catarinense, regata Marinha Nacional, com timoneiro, a prova te- atuação e, assim, levar de fico: em prosseguimento

. 'do .

t d d 'I d
Vasco venCt)ram no exterior. venc,I'da seu d d C t Ad'

existindo boatos de q)le Q m,Icou os conJun os e re- ve e ser <�nu a a, por, ter po' eroso a - ao ampeol'a o ma onsta,

capitão Bittencourt, do 140 mos curtos. Concatto; do havido tu'Y'. abafi'oamento
O clube pt'),Jetário venceu versário para �agrar.se I

do ,qual o. primeiro é lideI'

, ao' Esportivó, em Quito por
'

sala d'arma,:l foi na noite B. C" levará, uma equipe, AJmirante Barroso, tornou entre as guarnições d6 I campeão do l° tu,rno. ' : juntamente com o São Pau·

,

' 'lxO, O tricOlor campeão do
I '

·de ,seis inr.uguradll. Dota- do Atlético que assim apre. a, vencer em single 'e Fritz Náutico União e Almiran· Os quadros prováveis .10.'
�,: Rio-São .Paulo voltou s, , , . .,....,="",.�==========""""===

Shrag.e e Eli Espindola, do te Bttrroso.\ A regata Mari.:.
' , -v

Vasco" co,m novo e faci�', n�� �!,-cionaL for transfe',
vencer' em Lima, desta feio N O T -I' ( ,I A' S D"'O T u-' R-, F-E' '�,'_

(:
ta derrotando o Universi- _j.J �_�(

triunFo,' conseguiram c1as-
,

rida de 16 para 23 do .cor- 'Y;;(j
� tário por, 3x2, e o 'grêmio Por ZAN:BRI ' Betting Duplo: Ficou a':' '

.

'

sificar-se em double skiff. rente, conforme pedido da
,. Cruzmaltin0 'estreando em RJP _..;. Rocket vencendú cumulado pm Cr$ " ....•.

deny, atuP,i vice-campeão há vários anos incluiu a Em remo de pónta, o Al-
\
FAC e a elimInatória' fina!

,-
I

-
.

. Nova Iorque, goleou o Ha,:' o GRANDE PRÊMIO CRA- 426,�8.00

hrasileiro de sabre e no esgrima no seu primeiro mIrante Barroso, com � para four e dos com timo- viu�,D LGlrJ:!ii)
_.. xxx

,_
" I' .kQm, cl\:mpeão da:' Lig,..,

plano quinquenal. gtfa,rmçao i�.��grada de An�
I

neiro .��rá ef.et,u,a.d... do:rnin Americ��-'-+-'''-�
a confiança de seu!'> PORTO ALEGRE _ A

t�����S���3���������������l,t�0�n�lO�e�.B�en�I�C�1O;N�a�s�C�im�en�t�(}�'���O��l�'&�}X�lm�f)��������:;;'�
,

'Ih d d'
'

cQJS'CJ....â\!:E DOS ESGRI.
" , Jogando' na cidade rus- mi ares r

e a mlradores, principal atração da tarde'�'

MISTAS CATARINENSES
'

10 Triangular. sa de Len;ngrado, ,perdeu que lhe sobrecarregaram de domingo pass�do nos

- Está sendo, para o Zenith por 4x3, após com ,um to�al de cem mi! Moinhos de Veri!o, foi o

6a f
. aSS,ii:1l, org,anizado ,Q Im,esmas excederem, a quatro I

e na eIra ter vencido dias, atrás I) pou. es: Prêmio Jóquei Clube de'
regulamento do TorneiO Jogadores. '

fI' I
Torpedo, em Moscou po�' Segundo di�crição que São Paulo, no qual toma-

acu -

ão todos os esgrimistas d� Triàng.ular "Osni' Mello":
_ Artigo. 7°

-,
Não' pOd,e· 2 1 t"-

a·
-

x Ivemos ocaSlao, de, ouvir a ram parte 7 a-nl'mal's de 2
os seus, aSSOCIa· ArtIgo 10 - Os CIU�llS "rao ser mclUldos nas dl:S.

'
-

dos, gratuitamente a apren-
Santa Catarina, n�m gran-

'

__ " __ . ,__ _

respeito dêste G. P. RGcket anos. Embezeler tomando a

de conclave que culminará Av�í F. C", Figueirense putas, jogadores ,nãq. vin-
-

-- .

dJzagem .do"cav.alheires'co F C P I R
' depois de ficar algum tem- ponta do lote mi pul�, fir�

num sarau dançante e show
' . e au a amos E. C., culados aos cltibes partici- D t ddesporto. " da, Esgrima. Ao 'l)l'omovera-o 'anua-Imente um 't' epar amento e �o, sem p,as�agem, conse- mou-sé no comando até o

artistico. As reservàs de pan es.
.'

,

que consta mais de u,ma t
. ,

I gUIO na curva passar .para final da corrida. Pela 01'-

t- 'd C ornelO', cUJa denominaçãc Artigo-.8':> - Será obriga- Ar bit d F ( F "

centena de alunos de am-
mesas es ao a cargo o e-l, r I ros a • • li I ter,ceiro lugar, logo em 'se-' deni de' chegada, após Em-

Rui Stock!er, O 'conclave
seri: "TORNEI0- TIUAN· tório o uso de nova bola d

boi" os sex( s. já se achmn '
.

GUL
-

' 'gUl a segunda e uma vez bezeler chegaram:, Bicão,

qu e" t
AR. em cada p'i'l·tida. R b

'

-matriculados. A Sala D'ar-.
e r u�lra os ve eranol'

ece emos::,' na reta tratou _de medir' Dark _Peter, Len_dário, Dad,

'd D
,.

da velha 'guarda' Neh,'to,
Artigo 20 - Os Cluhes. Artigo 9° - A bola usa- "Florianópolis 11 de Ju. f

/

'

m�s o nze e, pOIS, um
.

I t I b
,_ orças com Crisban que vi- Sauce, Cal'petero � �illg-

Milt 'F tt' B- S h
anua men e, ao e, a orarem da em cada partida,'será nho ,de 1957

'

fato concretizado. Que fará," '

on e I, runo c -

nha ponteando o lote. Cris- wood, Tempo: 76 segun,,_

I S'
a tabela, escolherão_ entr� entregue'ao Clube mandatá· Ilmo, SnI�'.,

ne�'sas alturas, o seu cla�- emper, lmões, WaldomirQ
ban ofereceu, pouca resis· dos e 3/5.

-

C
as pessôas de maior proJ·e .. rl'o e se t

'

R d
sico rival o LIRA?

" asc::_aes, e outros aos no�
u cus o correra por � ator de

,

' , ção. nos meios, despo�tivos, conta das qespesas do jô- Esportivo"
,.� TORNEIO RELAMPA- vos tais como os Tenentes h d T

' ,

o omenage� o para o or· go. NÉSTA

G,,0, -r A" - F.E.S •.G., abrirá a Rocha, Francisco e Gon- .

T
'.

I
- I

nelO rlangu ar. Artigo 100 - Os
..

PdS
" ..... : temporada' de esgrima c.om zaga e os jovens João Car� A t' 30 O t

.

,JUlzes reza o enhor:

um interpssante torneio los Rodrigues, Luiz Carí�s ,r dlgOd .

�- orneI� I
ficarão a cargo da F�dera-I Por intermédio do pre.. pes alcançou seu primeiro Simples �om' -7 pontos fi"

sera e OIS turnos, obede- cão Catarillense de Fute-' sente tenho a sat' f
-

d
mercerizado com treA a S tA J' U b

. i
>

I'
IS açao p triunfo no Hipódromo da

•

cou ac I d C
s r- an, na, ose r,u atan, cendo uma tabela, que anu- boI salvo "comum aeôrdo",. comunicar a VS'

J
umu a o em r

;.mas, em o qu'al a {lqiIipe de M" T'" PdM' ,

" I' ,
'

'

I
.. que, nes.. Gavea. Tempo do páreo: 813.116,20

a11:1o _avares, e 1'0 a-
I
almente sera elaborada pe- feito com' setenta e duas ta data: assumi

.

t
"".

cada clube apresentar.se-á nuel Mario Henrique I C' I b
'

. . 'I" . I
' , In erma- 148 segundos e 1/5. 2.400 Simples rom 6 pontoos ____

,
, ,c, os u es -partIclpantes.e (72) horas de'atencedencla mente a presidên

.

d 'D metros,
com trê's atiradores sendo Alvaro Guilhon e tambem aprovada pe,la' Federacã(\ I da partida I· t' t d 'ÁCI�

o e- 23 acerfad:n'es - Cr$

um
/

de cada arma Assim d f""
>

I' I'
par amen o e rbItros da BI Bacan não participou 6 76-3 20 d

.
. o mun o ..!mml,.no

.

repre- i Catarinense de FutebQ,J; Artigo 110 _ As rendas;' Federação Cat
. �'

d
'

' , para,
-

ca a um,

cada assalto dar-se·a' com 't d N' N
' ,

. armense e d,o páreo.'
.

Tripl' n d
sen a os por Ivea unes Artigo 40 - Os horário.::! após a elaboracão do Bo., Futeból ,tendo

.

�m :,
t

..

, ,Ice ,-"ran e - cen-

....armas, ,diferentes, circuns· e I vete Gevaerd além an ti� serão fixados� por' ocasião
I
letim d ,R d' _,

d'
. _;j

d' d
-.

'

,"� V!S a.' !> xxx . tena 172 - 93, acertadores

tância que pronórcionará à
' .

t
.

i
' e �n a, serao IVI- pe Iode hcença de 60 RIO - O movimento de - Cr$ 2:0'39,40 para <;ada

<:; gas esgrimIS a,s _

que, �a.
- da elaboração da tabela didas :em partes 'iguais, i. c!i::rs do tituiar, 'Sr. Waldl")'

assisfênCia o apreciai as ti' t
.

apostas no Jóquei Clube um

�ra men e, Irao prestv dos jogos. '--entre os dois Clubes dispu., Mafra.
.

diferença. e as .caracteiíS':: f t 1 b 'I
BrasHeiro p'or ocasião do,

glar a es a re em rando, Artigo 50 -- Os jogos te- tantes.', 'C �""" A.,

xxx

ticas peculiares a cadá ar- as antigas lutas e '

.' I
olocando me a mtell'a Grande Pi'emIO Craveiro O cavalo RAPTD 'que éra,

m <l:ue a rão a duração prevista pa- ArtIgo' 120 - As proga- : dis.Q.osição d V S
'

b L'
.

,

ma. esgrima catarinense labo- ra o� jogOS oficiais, )
, .

_ , ,
'

e . ., su S-,' �pes fOI rle Cr$ , " propriedado do Stud Arthur

P
" .

- '

" gandas seno combmadas crevo-me mui atenciosa-- 2776852500
artIcIpação dessa prova l'losamente, passo a passo Artigo 60 _ Os clube.� t r'1j b I'

.

'
-

J"
-

, • Polli foi vendido par,a o

, ., en re os '_' u es disputan- mente R I
I

o campeonissimo Barrigà foi conquistalldõ a posl'ca-()
,

,
_'

" ,esu tado dos concursos: Sr. Accácio' Bello, presl'-
poderão fá:ler substituição tes e as d",·riesa e DEPARTAM

V de I
' , .'

>

,

•

. �"P S corr

raol, ENTO DE AR· Bolo de � pontos com 10
er , os' c assicos -rivB;is proemmente que hOJe ocu- de jogadores durante as por conta do Boletim de !BITROS 'DA F C F

'

d'

dente do, Jóquei Clube Sau-

Ura e Doze e 'os benj�ming, pa no cená1-io nacional d' t'
-

"

,

.

" .. vence Oles - Cr$ ..... '... ta Catarma,
, . ISpU as, nao podendo as Renda respectivo. "I Hamilton José Berreta" 1230800 d (C'

,

:-Jr@ªêêf#ié!r:;:lr= F E' E= 3 :::::1 � f _ 'to::'
.

,

..
" para ca a um. ,ontmua na 7a pag.)

"".

::I :=Jr=ler='�:=JE.r@EJ�@r=lí§3.@êêé=1r=:tr= r= êêr#1r= r'@c-:::!E§ #lês r= F r=

'

...

3r#lr:#Jê(!
O > �,per�r!O Nes�a Capital· S,ábado e Domingo'

.

Frente ao BocaluYa e AY�I, sab� do e dolilin�o pról!mos,A público ya i ver o pelolão do (. A. OperáriO, de JoinYille, agora os-
t�ntando a coroa de campeao catarl"n ense de 56. - Não percam!

-

-, r= ,=-,,5'F G�@êi#lê@í#J@@@êêf#k::=!É§JMéJêªE r-tffi4êls-@fêJeTrs @êª.ElJ§Js�r

Venceu a .Seleção Brasileira: 2 x 1
I

'Perante um público que propore ionou ás bilheterias do E�ládio do Ma ratei uma, renda 'superior a qualro milhões de cru

zeiros, a Seleção do Brasil enfrentou"e venceu a de Poriugal, ante-ontem, pelo escore·de.2;x 1. O presidente Craveiro Lopes e�
,

;
• companhia do presidente Kubilsché k presenciou o cotejo éntre as duas grandes nações amigàs.

'

.....� ++-+!· +..+.4t--$;". +H+.�" <t'H �._++.._ ++. �� � * �#. � +." " + �
• • ·++· ·..· • ·�..· ·..·
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�
•

i
·

vÊi'ciú
·

o· ·êôni iioA
· ·

• I Ainda não surgiu o cam- tória sorriu aos corítíba-

I

' I

-

I peão paranaense de 1956., nos pelo escore de 3x2. No

:::
'Na segunda partida da

I

primelro jogo houve empa- �

.. I "meÍhor de três", entre Co-
t
te de Ixl , sendo 'necessário

-= I
ritiba e Guarani (Ponta. : um terceiro Jose e poâsivel-

,IASOUETEIDL . VILÁ ' Grossa), realizada nos do- mente um quarto, isto se

......... IIIIi _III I· mínios do "Bugre", a vi- triunfar o Guaraní.
'

� .. .. .. � • ,., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... � +_..... .. ....���..... • "'... • . . ., .. � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � . . .. �

.iiC·H.H·��·C-Õ-H.H�•.H.H··�i:lii.aA.q·-······:··�
� Prossegue, esta noite, o Torneio Triangular "OSNI MELLO" -com a pug na da rivalid�de entre 'Avàí e 'figuei rense (reden-

,cjais das duas equipes -'Reaparecerá o zagueiro Trilha - Treze de Mai'o e Postal TelegráfiCO· farãO-'a partidà preliminar.
o sensacional

r

Torneio jam as vitórias recentes deu por 2xO, lembra aos zes ,levou a melhor, pelos

Triangular> "Osní Mello" sôbre o Floriano, de Novo 'seus "torcedores" que, an-
I

escores de 2xO, 3x2 e 2x1.

terá continuação na noite �amburgo, e, o Guarani, tes dos sucessos do alvi.1 Trilha reaparecerá

de hoje, jogando "Avaí 'li' local e ainda o empate com negro no corrente ano, 50-1 lendo CU:UPrido' a sus

Figueirense, o f a mos o sabor de vitória alcançado gou três vezes com o seu

I
llensão de, seis partidas que

"Clássico da Rivalidade" diante da Portuguesa' Ca- maior rival e nas três ve- lhe impôs o Tribunal de

do.. futebol llhéu,. .ríoca,
.._ .. -_. ---- __ o - -'-'_'"

-----.---

Eliminatórias gaucha$ para as rega�
tas do dia 23- nesta' (apitai

/
•

6 Florianópolis, Quinta-fei�a, 13 de Junho de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S; CATARINA
"

"

sui creden<:iais, quais se.. Portuguesa, dos quais per·

Justiça Desportiva, o her- contra-se em forma e por AVAt - Tatú; Waldir e

cúle., e eficiente zagueiro- certo brilhará como nos Enísio; Fausto (Marréco), r

Trilha, deverá fazer seu seus melhores dias. Abelardo e,Loló (Guido);

reaparecimento na noite de Tudo pela vitória Fernando, Nilson, Amorim,

hoje, para satisfação da, Pelojque -se. vem notan- Rodrigues e Jacó (Lauro) ),

"torcida" do "Decano", tão do; avaianos e figueirenses FIGUEIRENSE - - Ciro

saudosa dar zaga ,Trilha.- .A1limentam um só desejo: Soncini; Trilha e Lauda ..

O alvi-negro fará sua Mas, o Avaí, 'embôra não

estré�a no ceI'tame e_ pari! tenha sido sucedido 'como

uma atuação brilh'ánte pós� quer�a frente --ª,O Floriano é

Laudares, que é indiscutí- vencer,' Mas

NA"RONDA-DÕSl>UELÕS:-��'
,
O Faixa Branca

que vençam res; Aníbal, Adão' e Wal-
- ..--

velmente uma das mais so· bem, são os nossos votos. mor; Wilson' (Telmo),'
�.

.
.

�

lidas do E�tado. Trilha en�' O Avaí 'estreou no Tor- Bráulio, Osca�',
-�-- neio der�otando o Paulà Erasmo.

Futebol ü'rasileiro
no exterior

E'rico e .

Ramos por 3x2, embóra

atuando mal. Hoje os co

mandados de Amorim espe-

'Preliminar: A partida
preliminar será disputada

pelos conj 'J.IltOS 60 Treze

. .

ZE - O "VetetranO" pro:'
-

meteu e cumpri.u. A sua

'd,esporto ,das 'armas, :velha

aspiração daquele' clube qu(::

·.ia do material indispensá· sentar-se-á pela primeira

vel . ..".. flo,retes, espadas, S3- vez em Santa Çatªri�a rio
... '.-� .... ;, ,

:.bie�.e íná.scaras -'tem na

. -sua' direção o' Tenente La-

"O Estad,) tênçia, UIlos, esteve magni- 'Movimento geral das a-

fico .na dileção de Rocket. p�stas: Cr$ 6,000,000,00
Foi esta a v,ez que o vence- Movimento dos concur-

dor do G, P .. Craveiro Lo- sos..:. :

'I.
,

I

-t.

/
,

:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, '-
Quinta-feira,' ,13 de .Junho de' 1957

N�I, E O,PJefeiloauxilia- ALUMI'NIO
.IIIII � .' ra a A. (. E. SI (. '

'S O N D U L A DAS�� cargo de MIlton da Costa e Rubens Costa
Túça feira última a Di- (/ H A -P A '

,

'

,

R� E - S E N H A " .;t;",iC:- retoría da ACESC esteve

em conferência com o Pre

I feito Osmar Cunha, a fim

de es,pôr as dificuldades
".,. ,

porqu� passa a solicitar-

lhe 'um .auxílio.
,Era o epêlo da crônica

espor�iva ao primeiro cro

nista 'esportivo de Santa

Catal'iri�, investido nas al

tas fu�çõe::; de Prefeito
Munici�al.

Identificada 'com 8:s coí

sas dó �spol'te, .0 Dr. -Osmar

Cunha bem compreendeu a

i'eivindi�ação que lhe fa

zia os �ent{)res da ACESC

e se propôs auxiliar. É que
S. Excia.: labutou por mui:'

tos a';;s' no set�r es�ortivo
e sabe, por larga experiên
cia, a luta que empreendem
os homens do esporte, para Ministério da Via�ão e o. P-O'bli�as

Departamento dos Correios e. 'J,'elegrafos
O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Cor

reios e Telégrafos nêste Estado faz publico que a par

tir das oito horas da manhã do dia .dezesseis do corrente

mês sérãc iniciadas 'as provas finais do Concurso de Te

legrafista. Todos os candidatos devem es��r �unidos ?e
ve com disUnção e foi co seus Cartões de Identificação, eaneta-tínteíro, la�l�
mo I-')7esidente da FAC que �int� e de documento de identidade que mereç� fé publí
sua atuaçãc ultrapassou as ca como sejam: certificado militar, titulo eleltoral, car-

-- I teira de identidade da Policia, carteira funcional ou
fr()nt<�iras do nosso Estado, " . , . .

" carteira escolar. Os candidatos não poderão íngresaar
indo repércutir, agradavel-

nas Salas com embrulhos, livros, jornais, revistas. Não '

mente, nos mais adiantado!'! será permitido o uso de dicionarios nas provas de Fran-'
do assunto', equacione-se o co não oferecer denúncia no ca, quando Esteja arquivado -

.

d P' i IA
� Censura -atê 10 anos.centros esportivos o fi '! cês e Ing es.

, ."
problema nos seguintes tê1'- prazo

"

legal". O preceito o ínquêrjto a requerimento
À frente da eclética, o seu Para melhor regulatidad-e .doa trabalhos os candí-

mos:- cabe ao particular .foí, essencialmente, repro- da Promotoria. dates devem comparecer no ·Instituto de Educação des-

1 t 29 d c, I" d
dinamismo e a sua coragem

ta cidade a's sete horas e trinta minutos da manhã 'dooferecer queixa privada duzido pe o ar . o 0- Cone uo,
-

socorren o-me '

Ii
-

deram> à Florianópo lS c.
dia acima citado. As provas de Datilografia serão rea

subsidiária da ação pública digo de Processo Penal, fi- do pensamento do_ Des. UR-
Estadio Santa Catarina, por Jizadas 110 dia imediato em uma das Salas da séde da

também, nos casos em que cando m tii!.o clars o!_l_e., ,e,-m BANO 'SALES - juiz que, d' 'R
.

I' lt horas da manhã e as provas_

-q
'�_ onde pas3aram g'ran es Díretorta eg10na as 01 o .. '

o Promotor Público não -ofe- nosso mecanísmo processual
�

"''"Z'�n�nos
ilustrou I

de M'orse e as demais facultativas serão realizadas nopor LanRl,. '

.
, . .,' ,,_,;� ases. do desporto nacional u

_

rece denúncia, mas pede o existe, além da ação priva- c m b Ih -,� ... =,,;"'.,.H_ mesmo 'local e nos dias' subs,equentes.o o 11 o a lSU�

J11t�'7't'�":-{_��1.arqu ivamento do inquéri- da prop.riamente dita (nos A • A

C I d- P tó
e mteru "?� Ploi-ianôjiolis, 11 de Junho de 1957

,

,

, gencia, esse o en o re -

H' 't'"
-

'd' ""�'b-'''--- '!l!iÜ1..'1ffiJ'lIfo -i:H4-..,{.,-,.. ,;� 'I.'!,!l.H,lois de Mesquita1
.

rt -

I' '.", - O,l'J, es ,a., gran e ora, -

i C a ate' '18 a'nos<, to; ou, apenas, naque es em crrmes _>,e açao exc usrva- r1O.- Desde que a açao . '.." �,_
. l.., AntOkUIJ' .i ..u�o......,.1 nUftt!i..J.)i'Da ensur ._

M'
.

t" P 'bl'c t" d)'
- .

- .

'd I M"
do PI'!' ,eito âa Capltal, esta 'Delegado em Sta Catltn"'_e""'rv-- ,,_

__.

-, :,
-

que o lU1S eno u 1 o, men e: pnva I!: ' f açao prl- nao seja mOVl a' pe o lO1S ,-
,," u. -- _ '1&

, por desidia óu relapsia, dei vada sui}sid,iaria da ação t" p'br .'

d I abanr!,:,mada, com as smis
'

_

1 I
--' _:

ê,iOi � ..
�a/passar o p,razo legal? ,pú'blica, que constitui um, a:�:'p:bl;::,_nCo:b:�l:��en� I a--r�uibal1C&(las' destruidas, Noll·c,·a-s 'do' ur e ,'�"I,?;:"J4'(iIi(.. �lIS'ssõ,.if...�7::.-1nt�-<

- A questão, de relevan- direito do ofendido, a ser temente, a 'tção privada" _
::>arec:�'1rlo, aos que a Vl"ll-

�tam" um colósso em rui- .

d.::l
.

d' b
.

te importância, é controvel'- exercido quando o Ministé- e que a,ssim fundamentava. Rapid na .corrida ,e uO- ,retores e emalS mem ros
.

. - , ' nas
,.. A's - 8hs.tida e sus.citou" inclusive, rio Público se abstenha de o voto ati;âvés do qual di- .,. mingo passado, na turma da C. C.

- 'Como Pr(>feito da cidade, - V i ,r g i n i a FIELDentre os magistrados reu- instaurar o processo. Quan- v�giu de seu companheiro" de Paris, Urubici, Monte- xxx
Marshall THOMPSOM em:nidos na La Confer�ncia de do o Ministério Público, den de delegação _ o não me-

o '.Dr. Osma� pun'h� não t!S:: z-�vio;" Estúlina e Bola de O �esuItado das corridas
Desembargadores, realiza- tro ou fóra do prazo que nos' ilustre des MEDEIROS quecáu o espbrte e os de,'!, t>uro, fez o segundo lugar. programadas para a 16a HORA VIOLENTA

f portIStas, auxiliando, na I do
Censura nté 18,anos.da, no Rio de Janeiro; em tem para, iniciar a ação pe- FILHO:- "Não posso ad- reunião extra-oficial

_

julho de 1!f43, alentados,de- nnl, requer o_arquivamen� mitir que dizendo,o disposi-,
medida do póssÍvel, àquelt;s xxx JqQUEI CLUBE SANTA

'bates, atrá'vés dos q:uais to do inquérito, está visto tivo caber a ação privadu que o procvram e às' enti ..

I

MALANDRO e PICUIRA CATARINA é o seguinte:
duas correntes, �1 oposi- que, nos têrmos do mencio- nos casos de açãó pública, dad:s.

"

"

'

lO I medirão forças na próxima 1° Páreo:

ção, sustent�ram, com ar- nado art. 102, §. 3.0, do CÓ- fique ele sem nenhum efei-
Nao nos podlamos fu.·

í'quarta-feira, 12 do corren- Vencedora: SAíRA -;- 20
t t 'd

'� I
gumentos, igualmente' pon- digo Penal, deixa de ofe- to. Quandq, então, cabe a

ar a es as conSl eraçoes. te. Rômulo, Alvarez o tra- lugar: GUAR,ÁpA A's - 8hs.
recer a denúncia no prazo ação privada? Se o Minis- pois que a pessoa do ilus' tad�r e t�'einador de MA- Rateios: Po:nta Cr$ .... Bill WILLIAMS - Ka-
legal, e assim da exi�tên- tério Público não apresen-

ire Prefeito está intima-
LANDRO, declarou para 185,00 - Dupla 24 Cr$ ..

� -thele�n RYAN em:
mente ligada ao esporte decia, no caso, à única cO,ndi- ta' denúncia; se a pa.rte não "NOTíCIAS DO TURFE" 120,00 BANDOLEIRA POR

Ç'ão exig·id.a pela -lei para pode promover a sua ação
[,Assa terra. E a visita que

que o cavalo está ,em óti� 20 Páreo:
'

VINGANÇA
a ACESC Lhe fez trouxe àFERRAZ, AMORIM LIMA, exercitar-se a ação privada penal, o dispositivo fica maS cpndições e pronto pa- Vencedor: GARôTO

URBANO NALES MANU '-.,. baila algU1ls 'aspectos das d DUQUE;;:; ,
- subsidiária da ação púb:li- sem razão de ser" _ in ra ganhar a corri a. 20 lugar: GRAN .

EL LACERpA PINTO, RAI ca. Nada mais significativo "ANAIS DA La CON,FE.;- atividades esportivas do
Rateios: Ponta Cr$ 14,00

MUNDO VIDAL PESSOA, ,que o pedido de arquivamen RÊNCIA DOS DESEMBAR Governador da cidade.
xxx _ Dupla 12 Cr$ 31,00

Os dirigentes do órgãopor exemRlo, apoiaram o di- to para caracterizar a ab�- GADORES", pago 177.
, ,,-'eito de () ofendido poder I tenção do Ministério Públi- A' mesma conclusão che-

ofere�er queixa privada sub
I Co a oferecer denúhcia. Não gou, postel'iormente" BAS-I,

,sidiál'ia da ação pública é razoável que se torne des- ILEU GARCIA:- "Ora, a

�quando esteja arquivado o sa manifestação inqllívoca
inquérito a r�querimento da do Ministério Público para

,

Promotoria; e, de outro la-
I di�er-se qu�, a condi_Qão nã,o

do NELSON HUNGRIA, ME fOl preenchIda" - lU "INS
. NAGUEIRA ITAGIBA e DA I T:ITUICõES ''DE DIREITO
RIO CARDOSO, entre ou-' PENAi.... , vol.._I, Tomo, II,
tros, afirmavam que a par- pago 646.

.te só pode entrar com a Entre essas duas escolas,

A COMISSÃO, DE COR- 30 Páreo:,
de c.lasse dos, cr�nista's es-', RIDAS do

'

Jóquei 'Clube Vencedor: PARlS _ �o,
porbvos, ao ',deIxarem (, Sa.nta Catarina, tendo em lugar: RAPIP
gabinete de S.' Excia., sai-, vista os festejos d.e do-! R�teios: Ponta Cr$ 24,00
'"am �atisfeitos com o re- .

'

16 d
' t' $ 4 00,exegese contra a qual nos'" 'A ;- _

•
,mmgo, ,

. o corren e, na I -:- Dupla 14 Cr 2,
,insurgimos implica em anu

I
sultado da conÍ�renCla, POIS, Trindade, está inclinada' a

�,-
40 Páreo:

,

'. -
, aquela autoridade irá au- -,

'

lar, praticamente, a norma
_. '.

.

\

1
nao aprovar o programa Vencedor: ROSSINAN-

legal. Fôsse vitoriosa seme- xlha� os que traba ham pc· apresentad9 pelo "handica- TE _ 20 lugar: ADESivo
lhante interptetação, e o

lo esporte e parà o espor- per" M. Zandoná. Rat�i�: Ponta Cl�$ 20,00
preceito.. contido no art. 102,

te. A decisão difi�itiva será ...:::. Dl!pla 23 Cr$ 30,00
§ 3.0, 'do Código Penal, e no d,ada .amanhã por ocasião Tulia nãó participou dês-

,art. 29 do Código de Proces da reunião de todos os Di- te último
-

pái-eo .

ql1ei�a na eventua.Jidade de ,inconciliáveis, mas, ambas, so Penal, tornar-se-Ía abso- VENDEDORES PARA

b!ico deixar de cumprir com
I
soli-damente alicerçadas;, é ,lutamente inútil, de aplica-

-

LOTEAMENTO
o seu dev'er. dificil, tantos e tão convin�

• �ão quase inteiramente im-
J:,. dissensão existe tatn- centes são os argumentos possivel,', como se demo,ns Informações na A Mo-

bém no campo doutrinário aduzidos por uns e' por ou- tra a seguir" - in obra Cl' - delar, da's 18 as .18,30 ho-
propriamente ,dito. Enquàn- tros, escolher-se a orienta- tâda, 'pago 647., r�.

, to, "ve,rbi gratia", ESPINO.. ção a ser s,aguida. Estou, em face do expos-
-' LA FILHO, citado pe!o pro- Fico,' todavia, em que pe- to, pelo provimento do ap�-

-

latklr do despacho recorrido, se- ao respeito que me me- lo, a fim de que a queixa acolhia o p�recer, decid�u,
se manifesta de modo a res- rece o dr . .Tuiz "a quo" - oferecida pelo ora recorreu- negando provimento ao ape-'
t·

.

f ld d d fi'
, ,j.:••:�:,,:,,!,,��,,!-�,,!fl.!"!..!�!..!..!..!..!..! !..!..!•.' rlllg_u' � acu a e, e � par seni aVOl"- a" gum, uma das te seja reCebida. lo; confirmar a decisão re-

, '

..,. '"

te oferecer qJ.1Cixa apenas mais marCAntes fi�u,ras da S. M. J. .. corrida, que não recébera à. �Basla saber' le' e escrever ..+.
, à hipótese, do esgotâmento magistratura da terra e à Florianópolis, 18 de julho queixa, por entender que à �t� .'

"

,

..\
do prazo legal; já' BÀSI-' fôrça dos ensina�entoft 60S, de 1957 -pa.rte cabe illtenta� ação pé.. �t� - - p' A R A-'

.

, .!.,
. �:.� Aspirar a um Futuro 'Brilhante Fazendo ....LEU GARCIA, hermene!lta 'juristas que invoca em seu MILTON LEITE da COSTA nail subsidiária a>penas no �� POR CO'n

'

•
:' ,

.

'

.n.RESPOND�NCIA o seu ....igunlmente acatadó e por- apôio, como BASILEU GAR- 1.0' SUB--PROCUR.ADOR ,caso de o ,Promator Públi- �:.�,Curso Gina!rial (Artigo -9�, do Decreto-Lei 4.244) ..t.tador de invejável cabedal CIA, cuja doutrina, inclusi- GERAL DO ESTADO co deixar de oferecer, por �:� P�'9�M INF.ORMAÇÕES AO
..:�dá cultura jurídica, estende ve, melhor atende, a meu COMENTARIOS:- A Co

I
desidia ou relapsia dentr().I·.�' I.N·9\f.�j- Av. RlO Branco, 185 - 17.Q_ %, \ ' , .... ' , .

d/I 708 .:'essa' capacidade a qualquer juizo, às condições nacio- lenda Câmara, contra o vo- -do prazo leg.aI a competen- t . (Se':.:!e' PI'O'par� ).
s .

R" d J' +.+" , ..... u " la - 10 e anell'O, �hipótese em que o Promo- nais: ,to .do des. Pa;trocinio� que \ te den,úncia. ' I' ••*.••+••i.. ++.N.-...........++�i.. ,

'

•.• " � • .. �'.•". '.'4'.�,. 4> ..
, � � !y.",,. .. '+ w �." � �

··0 Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

NA SESSÃO DA CÂMARA CRIMINAL, DO DIA 7 DE, JUNHO DO CORREN
TE FORAM HJLGADOS QS SEGUINTES FEITOS:

1 __:_ Apel�ção crímir.al N.o 8.868 ,de Palhoça, apte. a- Justíça e apdo.
Adernar Perfeito da Silva ou Ademar Perfeito Peréira. Relator o sr.

das. BELISA'RIO rOSTA, decidindo a Câmara, dar provimento ao l'e

'curso a fim de, anulando o julgamento a que .foi o apelado sujeito,
mandar que a novo seja submetido,' com observância das formalidades

legais, Custas a f.inal.
_\»)((- ,

2 _ Apelação crimlnal N.o. 8.874 de Joaçaba, apte, Jose Wa,ldir dos

Santos e apda:. a Justiça. Relator .o 8-1'. des, BELISÁRIO COSTA, decí
dirrdo a Câmara, negai" provimento ao recurso. Custas pelo apelante.

-»')(((-
3 - Apelação criminal N.o 8.875 de Joaçaba, apte, José Waldir dos

Santos e apda. a Justiça. ReItor o sr. des BELISA'RIO OOSTA, deci
,

dindo a Câmara, negar provimento ao recurso. Custa pela apelante.
-»)((-

4 - Apelação cr-iminal N.o 8.878 de Blumenau, apte. João Gabriel Felki
e apda. a Justiça. Relator o sr. des. BELISA'RIO COSTA, decidindo a

Cârjl;ra, preliminrumente, converter o julgamento em diligência, a

fim de ser o apelante submetido a exame mental na Colônia Santana,
para' onde deverá ser removido. Custa a final.

-)2)(((-.
Pareceres

EMENTA��

Ação penal privada subsidiária. Quando cabe.

Interpretação dos arts. 29 do C.P.P. e 102, § 3.0,
do C.P•.

�
,

O recurso, 'cabível em f'a-
,

tor deixa' de oferecer. de-
.,.

núncia, .observando i-c- "O

que o art. 102, § 3.0, do CÓ-

E:Iletivamente, parece-me
também a mim não consul
tal' ao espírito e à letra da

ce do que preceitua o art.

.581, r. do Código de Pro-

cesso Pen'al gira em tôrno digo Penal diz é qUe "a lei a distinção, em função
, , '

da aplicação do art. 29 da ação privada pode intentar- da qual o ofendido não po-

mesma lei processual. se nos crimes de ação pú- de oferecer queixa p�ivada
Para melhor � compreen- blica, se o Ministério Públi- subsidiária da ação públí-

f

- "

deráveis, a procedência de

.
umH tese e de outra. Assim

é que de {un Jado, ,MANU-
, .

EL CARLOS FIGUEIREDO

, Se Você usa OCUIOl

ARAMES L I N GOlE S

Fernandel em:

O PADEI�O DE VA-
-..

LORQUE

C A B O S E L É' T R I ( O S
!

I

I PARA HIGIENIZAR OS OLHOCHAPA-S1ISAS

DISCOS.
�.

, Peçam informações à.

(.� BUSCHLE & LEP�ER-LTDA.,� CAIXA POSTAL, 154 - JOINVILE
Distribuidores e Representantes. da

Companhia Brasileira de' 'Alumínio
r,t

(lHE SIO- JOSE'
A's'3 - 8hs.

'Broderick GROWFORD

em:

FUGA PARA A MORTE"

Censura até 18 anos.

conseguirem, algo em bene

fício da prática do mesmo.

Como atleta e' como auto

ridade esportiva o Dr. Os

mar Cunha sempre se hou ..

A's 1) ..:.... 8hs.

"Últimas Exibições",
Stewart GRANGER

Joan GREENWOOD
Viveca LINDFORS em:

O'TESOURO DO BARBA

RUBRA
( Cínemaêcope)

A'� - 8hs.

CenS11l'a até 14 anos.

A's - 8hs.'
Rosita' 9UINTANA ...."..

Francisco PETRONE em:

A MULHER DO
CABARET

Censura �té 18 anos.

,

Precisa-se

-,-- ..

_----_.: _ .. _-- .---_ .. -_.

A vihração e rápid'e� da época moderna exi�e
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta .oerda de tempo na esco_lh'lt, compra e confecçãl)

- do vestuário masculino. ,'"

Estas famosas roupas, silo de venda e.xclusiva
do Magazine ,Hoepck.

' ,

EXTERMINA A MAIOR
INIMIGA DOS TRATORES':

,A FERRUGEM

FER-LI-CON, poqeroso ,de.:
.oxidante, mu!t!plica o tem

po de vidà de tôdas as má-,

quinas de' ferro � de aç'l" �.
ainda, excelente base para
a fixação de qualquer tinta.

AgricultQres: fa!,lam uso de

FER-LI-CON.

fabrlcant•••">

HUSCHLE. LEPPER-LTDI.
,

Rua dos A.drada , 139
,J/)INVILE • sta. Catarina

p.a&w c;t'

iI' ..... ',.
'

lIM;,,�J,;;Sri��(:il'Wil"�'_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•• D I O O • PRQFI�!�Q�!�I[.��MoiõriarffimÕê=PEiii:É7m�,:!il.'
J

DR. CONSTANTINO , .. DIt '( 'LOBATO GARCIA lq
.

. DIMATQS '<-I •

- <;.
.

':, FILHO liplomil'd .. pela' Fa("uldpd� �'"

mi1i " 1 I
MtDICO CIRURGIÃO i, '1 Juen,a" do aparelho réspiulór... donaI de l.IIedic1na da l, nrver> ';"'1i P t ·rUBE!'-CULOSE·-;- ildade do Braall.

II
.)oençaa de Lcnhoraa - ar oa ....

E I d M ,- Opençôell - Viu Urlni.riaa (AlJIOGltAF'IA E RADIOSCOPIA ll- nterno por concurso a a- ;-1' �JL" t DOS PULMOES -' ternidade-Escola
IICurso de aperrerçoamen '.J e

(Ser.Viço do' Prof.. Octávio !.ti" . iiilonga prática _
nos Hospital, de Cirur,,:a oo .. oeu

.
. .,dri�ueB Lima) � ,uenoa AireJl.

'

formado pela Faculdade l'i'\d.·..
i!:x-interno do Servíco de CiNC-'

m
CONSULTóRIO: Rua Felipe ual de Meditilla, TisiOlulI'í"tll e

I T CSchm'l'dt,' nr. la (sobrado). :rONIiI fia,'ocIrurgiíio do Hospital _"e, tIa do Hospital . A. P. E. . . '-
dO"Rlo de Jxnelro .l" I'"lJú12. rêu' Ramoa

Médlco do Hoapital de C:n'idat!1' '\HORÁRiO,:. da. 15 ,. 18' ko- Curso do eapecialização pdll
•

d.
a �aternlda'!.e ue

...
Carl",.

�.
raa S. ,N. T. Ex-interno é "']L- .."...

.. CorreaReaidênda: Avenida .Rio Br.an- tente de Cirurgia do Prd. U"K" ClOlj:N'ÇAS DE SENHO�AS _

to, n. 42. . Guimarães (RIO). PARTO!::: or'ERA OEQAtende ',halAado. .",on�.; Felipe 'SCllllildt, '118 _

- .' _. E '".

Telefolle: -, 3296. ,orle 3801 PARTO SE'M 'DOR, pelo ..

'

- - - Atenda em hora marcada, . método psíée-profilâtlco, .�-: .t\.cs;. -- Jl.Ul.. �litt\V"à J·uühf ,CODS: Rua João Pinto B. .DR.' Jci�Ê MEDEIROS ,II . - Fon.; .IlJl�..

16, das 61,00 às 18,00 horas.
.

I
•

'.

V'mIRA DR. EWALDO �CHA,EF)l:R Atande' com horas marca-... '-' o\-UV.oGADO - Clínica Médica de Adultos das _ Telefone 3035."�I';: eos��l )6n,:-: !tajll.
, e Crianças '.

desidê'ncia;l.l_�. ����!l�,' . '-r.':�- Consultório _.: Rua V:ic- Rua r .. Gen'.raJ Bj�tencourt tl

� DR�: L�r;RO' !lAvRA :,F' tór, Meirell�s n. 26. ," lO�elefone: 2.693.
�,' :CUNtCA Gl!:RAL ,- l H:O.iií):ÍQ das_Consultas _

--_'-'-- -----

·
f..:�eciali�ta· �m .' mo-�éatiaÍl d� das 15 "às 18 horas (excetos�& e. vias uIin'l'l�. ,.,. ',:

• '.'. .
- D� CLARNO G.

Cu�á .;::i��ic�L, dali" 'in'!ecç�.à� .ao!",3iibad()s)., GAUETTI
-'!eudas ,e: �ro-n.leas•. do

_ aperel!to_, "lf '-'-(r"";' ;' �R
./.

-M IIg,9..J1-itn..urw..-rio em.' ��lí� ,

.o�, .�S!, :en_cl�." ua e o e _.' AD\'OGAHO _

'se-tos. ,; /" ".' :'�, .: :;AIYIIJ}, 26. -:::- 'I'el, 3865. Rúa'Vitor Mei,-,ele. �tJDoenças do ilpal'lllho:'Dlr..tiYÓ �,� ,

FONE:: 2;.hl�1 do aist ama nervoso., ",
. 'DR. ·AN'Í'..()NIO' MUNIZ 5,5 HPHorário: lO� áa:12 II, '2lA!-'ál 5. ", '. . Floridn"-plttil : ,Consultório: ,R. J'irad4l�tel;,1-2 "�..,. D. ARAGÃO 11 HP- lO' Andar -- Fone i 8246.", ,; 'iliUIWIA TREUMATOLOGlA O ESTADOResidência: R. Lacerda. COIl-' ç 'fJrtopedi.. Reda"'o e I)ficlnas.• rua (".. M' 35 HPt1nho, 13 (Chá,cara do Ilipanha:) C,,·;gultórlO: João Pinto. 18 'li- ,�

.

l<I4helro Mafra•. n. 160 'hl. 1112. I. 1;:0 HP "- Fone: 3.248.: ·.Jar, 16. s.s 17 dràniamente.
_ ex. Pestal 13.. f o.J... co'f;mo� aós Sábados

,�e8�' B.ocaiuy,1I.. ias. Dtre tor s f{,UBENS A. P.AMO�

M·I. 84 HP "
Gerente: DOMIN'GQS F ()r

_

DR. BENlUQUE 'PRISCO �:: 2.'ll4.
AQU1NO' . GRUPOS GERADORRS _ '_'P E N T A". ,PARAISO· DR.

' NEWTON Rflpr-eaentant..•:,
,

.

",:6íâDICO -D'AVILA Repreaenb;;õea A S LH' Quaisquer,. tipos para entrega imediatá - COJ;,D.pletos - � COp1G,éraclií ......, Doençal de Se-. CrRURGl.\ GtERAL Lt��3 Senad�r nant... 41l c. �

f motores DIESEL "PENTA", partida elétrica _ radiator, _.,_
uora.'·;';';;' 'CUmc. de Adulto...

OOt'nçd8 lk Senhoral _. Procto andar.
, 'Cw.q' _dà Espeéialização' no

lo�'Ía �-E!etrh:i-dáde-·!Uédk·a Tel.: 22-6924 -" Rio d. Ja"e'" �.,fl·ltros _. tall.que. de oleo e ,demais. pertences: acoplados dire-'II08PI�,'I,! �1f .,Se:-"Idores do E.·
ConC'IIU,.!'io' Rua Vito' Mei Rua 16 de Novembro !2Í' b'.wo. '-�'''''l:. , Tel"s n. :l8 - Telel.one· 3307: ndar sala 512 - São Paulo damente ,>com fla:ag'e elastica á Alt�rnador de voltag.em _,

'(SeJl'yiço' do. Prof. )lariano d..
Consultas: Das lõ 'lwra� er" Assinatural anuai .. '.)r' IGO\Ot'. 'A.�::!:�tla � Í'�la- manhA no 'liante:. .

. Venda 3:vul.1II
"

..... Cr$ ••oe • trifásicos 220 Volts - com excitador - 4 cabos parac 'd ii f(es(den�la;, Fone,. 3.422 ,

,....
, '.' �

.

i1���ddaJlt9a!) t�. em diau-' �� BlUmll,���.•_:r:__ 'ci�'u�i�in�i��laJl�:8!00nt�!!o·pu. 'fi : ligação e quadro completo de. contrôle; todó.s con]Unt,0s estaó
te no consultÓ1"io"� á Rua Nunes / .

...�� __.' bl"
.

d
-

-.-j l'ri '

'f
_

Illachado. 17 Es.q'>lina de Tira�. ,.',
.

f .:'A d�;�éã�on��I:=; re:;:;�a;:�li za
',_' assentados sôbre' longarineas· pront-os para entrar. em unClOn�-dentes'- Tel. 2766. 'DR. HÉLIO BERRETTA "I'

l' • •
'. ':' ,

"

. lteaidêncla -,. Rua Pruidlnte M l!: I C I p.elos con��ltos eml,tld98 nos ar- ,mento.Coutinho 44. TeJ.: 1120. ?rto�edia eDTrau!tolOgla
. I tls:oslI,r;::�:�.:�OE� PTJ:T!!

.

I:' REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DECLINICA Ex-mtemo por ,2 anos do PaVI-,. O léltcr enco"'tra�'á. neat. �() �
_.

,
.

�
II., . Ihão, .Fernandino SimOOlsen da luna, informaçõe8 qu .. n"'·_f,•• ,r� IHI; SAN T A C' A T A R I N A.,LHOS OUVIDOS - 'NARI!Z. Santa Casa de São Paulo. ;diip'íamente e d, i�ediato:

.

I..!!'
1\6 J'CRADO & C' S/A C

,.

A
.• GAR,GANTA (�el;vjço do "r�of: Domingos D� ORNAIS,

, T.lefo�� I �
\LVUl,., la. omerclO.e gen;l�s .

- DO
'fme) - Estagw'!'lo do Centro c.le o_ la.tado ,........ . �.II_l! ILo:' Rua S ld .h M

.

h 2 E d A 4- lu' 'jF 'H I M U S'DR GUERREIRO UA o t d' T .

tI' .1 A Gazeta 2.61>111 � a.. ar.. a arm o, - n ereço �e O'
-.'

r .ope la e rau;ma o ogla e uO Diário ;v.

.,.. :110 ,. ,...... ·a,6711

m I r.""
_ ��'bNSECA' 1,'1'.on.tu Soc'o!'r_o do Hospital das

ImP.ien.8,a ..

Oh_ ,,;
.. ..VW., ,.'

. Cx .. Po.stal, 37 -. ,�on.. e. 3�6z -� FLORIANQP9L1S UlChefe do Serviço de OTORI-
d HOSPI J A C d d

mI,
_

'\;0 dn Hllspitaj ue'I<'lot'ianópolis. Chmcas .r.: Sao Paulo. !
.

.r, ar! a "
. iu ..: =:t =r=:r -!'9-r=:ér:::Jr#I..::=Jr:::::Ir::::Jar"Sr#Jr=Jr=.Ir=::JE'Pf'=lEPoa8u� á CLINICA -os 'A}>A�E-, (Serv�ç� do Prof. Go.doy MOl'eir�) :��f:::í�).::: :.::::

..

:_-:: ,�:��: I�. ���,�....._� �r=
- ç;=

-:-. '4=� "'�=�.r.:;;;;;;;�=a,;;;;;;=o:=-==:======�:.....:_ __' . _LHOS MMS MODERNOS PhRJ.\ � MedICO do· H.,_osplta! de CarI, Ne�êll. RjI)I}llf_ ...... ; ....�. 1.:>a:F '-MINISTÉRIO DA AGRICULTUR.a 1lfII. ,..,-
'l'RATl\MENTO das, DO�NÇAS. 'd,ade de �loriànópolis. .' ".c�I·��íii{ár·.....,',' J •••• ••••••• 1),1'1,. 'SElnhço (FLORESTAl:.

,

...�..'1"1. .

.' 1..ll
d. ESHECIAl.IDA�Ji;. .

h
-' Drtforulldades cfl,r.'E�1Iitas e Bt]' ,8ao SebastlJlO (Caaa d.

.Consultaa, - );� &- man a I�'<' quirldas._.",... Paralisia Infantil _I Saúd�)' .- 1.163. DELEGACIA FLORESTALHOSPITAL \.� . - '.. .

. MatermdaJe Dout<d Cu- �. R'L'GIONALÀ TARDE -: das' 2 I<S 6 ;:::;::,�1f�eQmlehte - TraumatIsmo::: I' los Corrêa ....... '.... ..121 .'
n

..ao CONSULToRIO -

......
lW1i. dQl, Fl'atur.as. CHAMADOS t.r .. -

.

-' " '"ACORDO" COM O ESTADO Uh--:.� 'f"---��'_""
.

' í Consultas: ?ela manhã no HOH ., .' GENTES :" �.AN·"-<\; CATARINA
·

RL.. p'l;NfIA -:; Fehp" Sc'� pital de Caridade. d�s .15 às 17, ,'torl\o de Bombeiro. '.U: - .

"lldt ,n . 113 Tel. .166.
30 horas no ConsultorlO.

"I S�r!lçO Luz (;Raclama-, _

. A.Y I .� t)
�

.

-DlD' 'JÚLIO'��:DOIN'
/

Consultório:' Rua Victor -,Mel p" �oie.s) (·S· '1'
.

C"
.. : "á' .:

. .. �.404 A Delegada' Fld'restal' �R,egional.,.... '. o. ela a a ,ornlSS rIo.. 'l.IJi;� . .'" 1..
VIDRÁ

relles n. 26. ! Policia .( Gab. refegado) .. H9� DQ sen.tido de cDibir, ao -maximo pos-
MiDíco;.. _ � �1�s��ê�i;�I:v'20��uro Ramll

IC�����:�\fsE l

,I:\!.el., a,s ,qy,ehl1ta9�s, e 4.�rrubadasA d�,,:��tQ� afi� �e� lmpe·
_�. __,.,__........ __eSPECIALISTA- EM OLHOS...- TAU � .. : .. :.. '.700 <.lu os d\;1-:,strosc,s, efeitos. eC(j)nOrn\lCf�-S ,e· ecologlcol! que .

,��!�'i'i:;�IiEÔ����: !;ruz�to do Sul ........ i':� 4carretam tais prática,S" torna público � chama a ater;�ão"
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I, REFLORESTAMENTO "::; � - " � �.'$ ,�anJaI, ari; � e I.' .

Esta Repartição, �ela rêde de vive�ro� flore�tais, e�' � > 'lI �.,
'

A ÀVICULTUKA É FÁCIL. E LUCRATIVA

/.
·Olhas que Seduzem :óopel'aç.ão" que.,�antem n,o �stado, d�spoe de �udas e .. �

"

'-�
.

'

__ I

N_4.0 PERCA 'iljMPO.
__

,
.

" :etmntes_ de espe�les, flores.t� _I! e de orna.mentaçao, para Vilial "A Soberana" DisÚ"itó' ao .E�treit9 _ r.llnt�
CA :Ê��E�I��Ó:6��:�:J�R:li�� :: ��I�:M FDA� ��ffl1 2 ��no:�;:t:ntoosd:g;�::lt�;::a:,�fé�al, �:t;�::�::.o:o�: �.,��:�����������º�����'�����
•

, �",., " L b
.

d sSI'bl' � -
:: --�-J2Q14-�. �IPAGAMENTO. .

� �� Jr,ienta.ção té:cníca .necessana. em ra, am a, a po -

PINTOS DE t DIA _;; Cr$ 10,00. . SÃO �'.\'� idade da ottenção de emprestimos pal:a r.eflorestamento
FRANCAS: E OVOS. '

OlHOS �I'

('�1
11.0 Banco do Brasil, com juros .de 7% e prazo de 15 anos.

RAÇA -:- NE'\\o HANSP1HRE'� RH0DS -. "VER- '8E/'A T�ATADOS I_ . � 'Os intÊi�essados em as.suntQs florestais, para a
NIS

. ,'. . ./"<.., , .•..

•

_: -

lhtenção de maiores esclarecimentos e, requererem auto-
VACINADA.S r CN'fRA -A ,NE� CASTL� rização de licença.para qUt\imada e det;rubadas de mato{
RUA.�4· 'ftl!' !.li;' 10 ln ou q>,�.<;,CA:RV_ALHO_ ,4evem' dirii�ir-se às Agências Florestais Municipais ou

diretamente 9, esta R�partiç'ãQ, situada à rua' Sautos

Í)'umolJt nO:; 6 em Fll)rianópelis.
T�Ief/o'ne: '2.470 - Caixa Postal, 395 .

En,der1!ço telegráfico; Agn:oilva Flõrlanópolis.
�. C.

COMPRA-SE

Pianos usados. Tratar pe-
. /

lo teléfone 2536.

Motor ideal para barcos-de recreio e para outros barcos simila
res, além de explendido para meter aúxiliar de barcos. á vela.

Completamente ,t:quipado, incl usive painel de instrumentos:
-

Díspômos pará eritrega imediata, nos seguintes �apacidades:'
'

Campanha' de Ed ucaçâo
Florestal

A imbúia em est.. UO na

tivo, explorada em Santa

Catarina,_ tem 200 a 400
.

.
-

- /
.

anos. Por esse motivo, c

problema florestal relacio-

gasolina "

"

8C HP Diesel
80 HP" (direita

J,.03 HP "

132 HP "

e esquerda)

nado à lmbúia, em noáso

Estado, só, poderá ser re

solvido pela reserva patrt-" "

" "
moníal de imbníais e corte:
concrolado com garantia ,�d�
regsneraçâ., natural. 'I'orna
se indispensavel !)reservar i)

que ainda ,resta de imbúh

e impedir qlle 9. co)onização
'

agrícola arrate cpm o nra�')
nativo deRsa espécie nas Z('-

nas de sel� "habitat". Sôhre
aSSt�ntos florestais, consul

te I' "Ac,ôrdo Florestal",

"

'.
'''A Soberana" Praça 15 de novembro

"'-"USI. !<'elipe Schmidt
esquina

DR. o , J O F R I E D M A·H H,'
E N S I .N A .:

Matemáticas' e Fi$ica
!l!lB!!lli!P.IIm!'• i•iiI-••,.,..

a... ar-w ."......_,.JjI1. &.....�••
'" 'OIUI• .uu GD (.Ia_ ,....4.. -'

cu_mM �,:.,jOSf:lll_ J'� I '

CLAREJA E HIGIENIZA

lt. .C:ristüvão NiI"�s Pires 21.
E"q-u. Rua Hoepk� e R. Cons. Mafra

S-11D8otes para -plantio
Tado o. agl'Íctiltor ou pequeno horticultor deve saber como é, feito a

escolha da. semente para plantar. A semente tem, - fI'1tes de tudo, q_ue ser

completa, perfeita, sem defeitos, - limpa pura com' os melhores coJi�iç�es
de germinação, com.o ,também de valor germinativd ba��ante alto. Selll estas
Clxigência a semente não dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos.

periodos de ·colhei.tá. Por isso deve �er o agricultor ou horticultor o m:aximo
cuidado ria aquisição de sement'e para ,plàntio.

'

G. A: Carvalho - Ven·de sempre às melhores sementes.
VAREJO

.

MERCADO - PORTA DO MEIO
------ ----�---�-�--:-:---�-,-,_"_.-.- ---:;:----'--

ViàgJUD com' seg.rilDça
.

i, ' ;.: e' rapidez, '

,

80 RglS co!wcrn'AVEIS MICRO-ONll'U8 DO:
_.

·tUP,.· -,;SOt:BIIS:ltIIIO;=-
IFlorlan6pol(�:- Ua1�{ - �.v.!!!:.:-' Ouritiba

,

Age�:n'<C'-"--I''a'�: aà,,�rao�' [�qul�::
.

'

,. Rua TenentelSHTelf8: ,
.

!' ., '

EDITAl
Taxas de Viação e de Melh(}rarnentos

1.0 Semestre de 1957'
..

De ordem dO sr. Diretor do Departamento da Fa-'
zenria, torno pllblico que, durante o ,corrente mês, se

procenerá neste 'Departamento, a cobrança das taxas
acima mencionadas, corresponden.tes ao 1.0 semestre do
corr"':'l te ano. -<.

'Findo o prazo àeima, as aludidas taxas seí.'ão cobra�
das acrescidas. da multa de 20% ..

Depa.t.tame�to da Fazen da, 2 de maio de 1957.-
'.'

M. C. Ca'rdoso

-- .

Pelo Oficial, Administrativo
-�-----,--..--..,-_.

,
,

lA, V A N D Q. (. -,O -M ' S A B A -.o
,

:.

\7i-rgem
.

:�SfJeCila�·i_dad�-

di (ia.. WEJZEL INDUSTRIAl � Joinville- (mart� .reglsltada)
..._��-�....

'

_.'�:, ecoD.omiza-.se· fehlRo e, tfinh�jro�
.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
.- - . - _._--------_.

Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Junho de 1957

Edif��1 de" Ptaça
REI'U'BLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Juizo de Direito' da Segunda Vara da Comarca de

F-lorianópólis
Ca�tório de Órfãos, Ausentes, Provedoria Resíduos

. O 'Doutor Dalmo Bastos Silva, 2.0 JUIZ
de Direito Substituto da primeira círcuns-

. cr-íção, noExercício 'do Cargo de Juiz de Di
reito da Segunda Vara da Comarca de Flo

rianópolis, Capital do ES,�do ;de );ianta Ca

tarina, na' Forma da Lei, etc'.'
FAZ SABER aos que o presente edital vir��, ou

dêle .conhecimento tiverem, expedido nos autos número •

oitocentos e vinte (820)' regis'trado, às fôlhll;s �inte e

nove (fls. 29), do livro número quatro (n.o 4), de inven
tário dos bens 1leixados por falecimento dé JOSE' MAR

QUES TRILHA, que se proéessa perante êste Juizo de
Direito c Cartório acima referidos, que atendendo ao

que lhe foi. requel:id@ pela inventariedade, e tendo em

vistv, ao mais �ue dos autos consta, autorizou a venda
,

.

em hasta pública dé tod'os os bens do espúlio, qUe serão

levados a público pregão 'de venda e arrematação, a

qu�m mais der e maior lanço of!',recer, aéima da respec
tiva avaliação, pelo porteiro dos auditórios, ou quem
suas vezes fIzer; no dia vinte e quatro de junho do ano

em cursO" (24-6-1957), às quatorze horas .(14�s), no local

em o'lie se realizam ãs ven'das em hasta pública deter
min;das por �ste Juízo, à Praça 1'5 de Novembro núme
ro doze (n.o 12), local onde se encontra instalado- o Fo

rum da Capltal. Descriminação e avaliação do bem que

será: levado à Praça:- UM TERRENO' com a área de

2.692,20 metros quadrados, situ!lido na estrada do, Sapé
,

Estreito,' 2.0 sub-distrito desta Capital, medindo 13,20
metros de frente à leste, à dita estrada, por 204,00 me

tros de �xtensão de frente ao fundo, no travessão gerál,
onde tem a 'melma largura' de frente, extremando ao

sul com terr€.110 de Cândido Trilha, e ao norte e ao oeste

com' ditos de Abelardo Santos da Silva e Ilson ,Mene-

NOTA4eS, o qu·al está registrado 'às fôlhas quinze Uls. 15)" do
.

,

,

.

'.
'livro número três (n.o 3-K), do Primeiro Oficio do Re-

gistro de ImÓveis desta Comarca; sob número onZe mil,
.

.

düzentos e setenta e um (n.o 11.271), avaliado pela

quan-,
A Chefie da 16.a C.R.M, ,avisa que devem compate�

Jia de doze mil cr.uz:iros ,(Cr$ 1:.000,00), - E p�ra q,ue ceI' à Inspe:;ão de Saúd.e e seleçãO' no Quartel do .14.0
chega0 ao con·hecImento dos mteressados e nmguem RC., de 7 a 20 de Junho do corrente ano, todos os clda-

possa alegar igDorância, mandou expedir o prese!,lte edi- dãos dá classe de 1938 e anteriores, ainda em débito I
tal, que será afixado na sede dêste Juizo, no lugar' com O' sel;vico ailitar. .' I
de c0stume, e, por cópia. publicado pela imprensa, uma .--'----.,--------------..,....----
vez no "Diário Oficial" do Estado e três (3) vezes no V O (I: S A B I A QUEjornal "O ESTADO" desta Capital; devendo !lo primeira � . . '.

}jublicação ser feita com antece!lência, pelo menos, de

';'Íílte dias (20), e a terceira no dia da ve�nda, ·au se neste

não fôl' publicado o jornal, no da edição anterior, nã

forma da lei; Dado e passado nesta cidadê de 'Florianó":
·)olis. Comarca de igual nome, Capital do Estado de San-
i· .' .

•

ta Catarm9., aos trinta e um dias do mês de malO do

an� de mil novecentos e cincoenta c sete (31-5-1957). Eu,
Alberto Luiz d9. Costa, Escrevente Juramentado, o datilo-

,

grafei e subscreví. E eu, �aldemiro d� Almeida, Escri

vii.o, o confe.ri e subscrevi.
(ass) Dalmo Bastos Silva

2.0 Juiz de 'Direito ,Substituto da Primeira Circuns

crição, no exercício do cargo de Juiz de Direito da Se

gunda Vara.,
Confere 'com o original.

D<.rta supra.
,waldemiro Simões de Almeida Escrivão

\ Famosa- pela sua pureze.
desde .

1836

Foz sabão
econômicamente I

Limpa totalmente
pisos, ozulslos e pios

Desinfet.;J chiquei
ros e galinheiros I

Remove ti'ntos
e vernizes!

;p ,

fxum A LATÃ :OM '.

,,. fIGURA DE UM GIGANTE
�, "

I e orese a.ante ,

SEVERO SIMÕES
'Caixa rostal, 10"

, fLO,aANó ous

------------�---,--

� Cr$ 9�IOO,OO .:.
É o venc. de posta listas dos Correios e Telegra"f.ós

- Milhares de vagas - Inscrições brevemente - Am

bos os sexos; Idade 18 a 35 anos. Temos apostila com

pleta. Preço,' Cr$ 450,00 (11 volumes, o preço é do con

junto). Outros concursos : Caixa Economica Federal,
Cr$ 400,00 - Carteiro, Cr$ 350,00 - Guarda fios, ....

Cr$ 350,OO� Lex Curso - de fama nacional pela quali
lade. Faça 'seu pedido, porem, em carta expressa ou re
gistrada. '

Os ,pedidos do Interior e outros Estados serão aten
didos .mediante remessa de cheque, vale postal, regis
trauc com valor ou pelo sistema de reembolso postal.
Diretor: prof. Clemen tino Rocha.

LEX CURSO
Rua Barão de Paranapiacaba, 25 - 10° andar, sala

2-.A,. S. Paulo.

--------'------------------------------�-------

VENDEDORES - PRA,CISTAS
PIiecisam-se de VENDEDORES-PRACISTAS, pàra

escritorio d'e representações, que tenham' pratica do

raTl,".o.

Paga-se bom ordenado e comissão.

Carta de proprio punho, informando súas

e id�d�, para à caixa postâ! nO 12.
.

aptidões

•

I
G, U IJ!n �e�ndF �.ZC��� �X�;P� -, e�i- :

J Da Globe Press ciência da Irrtgação por
NOVA YÜRK - Nunca

j
meio de bombas Worthíng- I

me canso de exaltar 'a van-
I

ton para poços profundos,
tagem da, irrigação artifí- ,I posso cita' o que aconteceu

cial das terras para a la- CGm o Sr. Harrv G. Burlit,
voura, porque sei qUe êste ravicultor do Estado de Oka
é um probelma que interes- )ahom�, que resolveu ten

sa diretamente milhares ae! tal' uftla emprêsa arriscada
fazendeírcs da América La- , adquirindo, por preço mui-

• . "I . ,
. _

tma. 'I'erras que, antiga- to baixo l1Ip terreno con-

mente, seriam considera:"
I sideradb inútil ,pela falta

das ínaproveitáveis para; de águª; mas sob o qU1:).1-' I

a produção de víveres .ou

I dev.ia �haver. farto lençol
para pastagens, são hoje subterrâneo de água, na

transformadas em gãebas I opinião ; de um geólogo seu

altamente produtivas, gra- amigo.
ças aos métodos modernos Tendo adquirido o ter-

de irrigação.
-

rena quase de
-

graça, tal
Mesmo quando não exis- era o conceito em que o

tam, nas proximidades des- mesmo era tido pelos agrl
sas terras, rios lagos ou cultoreS: vizinhos, o Sr.

.
-. ,

açudes cujas águas pos- Burlit pôde empregar o ca-

sam ser aproveitadas, i�ú- pital de que dispunha na

meros 'têm sido os casos da aquisição de uma bomba'

irrigação com o aproveita- para poço profundo de
I

menta d08. lençóis subter- grande potência e na mon-
I

râneos, com o uso de bom- tagem de um aviário modê- I

oas Worthlngton Para po- 1'0. I
ços profundos. Como é ,sa- I
bido, a Worthington /Cor- O ,resultado' foi

-

o mais iporatio';;, de Harrison Es-. satisfatór-io possível. . A ,

tado 'de Nova Jersey, é uma água conseguida dá 'plena-Idas maiores. fabricantes do mente .parâ satisfazer as :

mundo de bombas e equipa- necessidades de uma cria

mentos para irrigação e ção de galinhas, qque, au

ma experiência nesse sen- mentada gradativamente,
sido é inigualável. Feliz- já conta com cêrca de ....

mente para "os latino-ame- 25.000 cabeças. A coloca

d�anos, a Worthington pos- ção de galinhas, que, au

sul subsidiárias em mui- cidades mais -prôxímas é

tos .países da América La- facílima, em vista da pe-

tina, produzindo neles mes- quena concorrência. E o fe

.no suas bombas - 'e outros liz avicultou. só tem' moti-

equipamentos, que podem, vos de agradecer a Deus a

feliz inspiração que 'teve eissím, ser ndquirldos sem a

necessidade de dispêndio de
,

.

devisas pelo país em qu�s-.
.tão.

que tãq compensadores re

sultados v�m,
- lhe assegu-

_- ,
-

rando•.?-- .;,L'

,-
- - - -. -

.-.;� -,- :-. '-'-1
.

- � II
" � . 1 II 't ",

�.

, %\t\ '\" I '

I
' ,,0-

� I

I, Mais r<;ipidez p'a!"a f' II'-_

. .

a datllog;r:a a I,

I Por ser mais rápida... Halda Star significa. lima I
grande economia para o 'scu escr�tório! Halda Star

I proporciona Ull1 serviço de datilografia limpo e Iuniforme. Com o seu famoso "toque-plum,a",
,

Halda' Star não fadiga a datilógrafa!' I
I

.

H'ILoR ·STIR I
I JOÃO .SCHEFFER S. :.... - Impor asão �. Comércio

• Rua 15 de Novemél", 88 - CUritiba'. I0-..__
,

-_ -._ ...... ---: --
- -

:�-'-

-jodos dizem sim poro
Ç>S cáctuis do

,

Pará maior segurança,
exiia a etiqueta ARGOS na

,

ourela, ào comprar. cáquis!

Porque permitem .eleqônclo e corriodidade
acima do comum. Porque duram. muito
mais. e têm côres firmes, .os -cõqu's que
trazem a etiqueta ARGOS, .comc o "Cáqui
Dragão", são os preferidos pelos col=qiqis.
pais 'de alunos e diretores de colégios, E
uma, preferêricia geral - e há umcboo ra

zão para essa prererência!
indtishial

rl'l�,C '\

I N D U S T, R I A L S; A.

FÁB�IC" EM JU:'IDI,Ú - 'SÃO PAULO

"
"

,

LUIZ DE FREITAS SANTOS - Praça Genaro:;.) �hqJas, 20 - s/14 - CURITiBA - PARANÁ

.

' rInslituto� fJr8§,sÍ,leirv, :,de ·Fi,(j.5�ftaRealizou-se na passada des - brasfleíras, príncípal- ·p-'i1esídência' dó Padre Eval
quarta-feira, 4, a sessão do mente no setor industrial, e 110. Pauli, realizará .vãríos
Instituto Brasileiro de Fi- sôbre suas" consequências 'eur_$OS e sessões de estudo,
Iosofía, em que foi eleita a culturais, pela dificuldade I

usando ainda na -dispo.siç
diretoria. que -regerâ, -

suas de treinamento de trabalha- de convidar para os seus
'

atividades durante dois anes dores especializados: O Prof. membros tôdas 'a's pessoas
e

�

em que fo� recebido. como Alcides Abreu ·fêz 'uma ex-. que em nosso meío se ínte
membro titular. o Professor posição completa do assun- ressem pelos problemas fi
Alcides Abreu, .da nossa Fa to, sendo a sua tese discu-' loséficos.
ruídade de Dil'e-ito: J' • J

tida pelos Professores Geuri Sabemos, também, que a
ge Agostinho da Sílva, Pa- nossa Secretaria da Edúca
dre 'Evàldo Pauli e Telmo ção' e Cultura se acha dis
Viera· Ribeiro r

e apróvad/h' posta ,a apQiar o Instituto
por unanir.1Í<dade.' no. que diz respeito à publi-

Após as, férias .Ide julho., cação. de textos filQsóficos
continuando 'a ,atuação quel adequa'dos ao. ensino nos
lhe foi impressa pela Dire- e'stabelecimentos ulliversitá
toda! que funcionou sob a rios.

.A diretoria ficou consti
tu ida do' seguinte' modo:.
Presidente Professor'
George Àgostinho da Silva"
Vfce-Presidente - P:ro.f. Jal
Silva, Secretário Geral Prof.
Edmundo Ac'ácio ,Moreira;1
Secretário Prof. Alcides
Abreu; Tesoureiro Padre
Tarcísio MalagoUi; Diretor
de cursos e conferências "Pa
di'e EvaldO' Pauli; Diretor
de Publicações Prof. Eodo
..�o de Souza.

A tese defendida pelo·Prof.
Alcides Abreu,· a quem sau

dou o Prof. Edmundo Acá
�cio Moreira, foi sôbre o,s

problemas levanta-dos para
o planejamento das ativida- .

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

ALUGAM-SE EM ElnFICIOS NOVOS � PRIMEI.,
!tA LOCAÇÃO, a partir de Cr$ 5.000,00. Tratai' à rua

Felipe Schmidt, 42-A, 1.0 andar, sal�s 2 e 3, diária
men+,e, das 11 às 12 Iroras.

O b s e r v a ç õ e s:
'

J.o. não se atende fora dêste .horárIo
2.oo'não se atende' por telefone
3.0 não se alugam apart�mentos para solteiros .

,
,

I,.'.

Cinema"

J>,-e " lú"'� iI 'ô
I ."".., - ,--'- ...,... c,'

Dia 15 (S)
Dia 19 (IV)

Dia 29 (S)

..:... Soirée. Juvenil
- Soirée Maravilhosa - Uma ofer

ta do Veterano aos namorados !
Orquestra Sf!vilhana "Suspi

piros ,de Espana ,e Breno Sauer e
é seu conjunto de A'stros dos. Rit

mo.s da ,América.
Mesa de pista Cr$ 300,00. oütras
mesas Cr$ 200,0.0. Convites Cr$
150,00.

'

- Soirée de S'. Pedro na Séde Urba
na.

,NãO' haverá venda de mesas,
mas poderão ser reservadas à ra

,zão de Cr$ 200,00' por' mé�a de'
'pistfl" Cr$ 150.00 as restantes..

Convite Cr$ 100,00;'
. r

-,- Tôdas as segijndas'rfeiras, às
19,45 horas.

'. .

I
I
L

!

'EM JULHO - DESFILE RENAt1X

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o

•
•• __ __ .........

'�GORA ELES, TAM�fJv1 ,TE.R�O�À M!NH,A
'

OPORTUNIDAOE�

','

!..:-"

/ .

-,

_,

. '..'

O
. PLANO ee féRIAS·' T � c;

,
.

FAIA O DASiL �' El<TERIOR

/

ESPOITANEA� MAN'IFESTAÇÕE� , ijr-- VE��::-:��::RA
'PATRIOTlSMO DO POVO LUSITANO Precisa-se

. Informações na A Mo-

delar, das 18 as 18,80 ho-LISBOA, 11 CU P) -

Mi-I'armadas,
também compare

Ihares 'de pessoas compare- eeram cao Palácio e foram
csram, hOje, ao Palácio de aclarnãdas pela multidão rea .,ras.
"Belém para assinar no Li- nldá, numa espontânea ma-

- -- '-_" - -

vro Presidencial, em come- nifestação de patríottsmo.]. E,I.o'.,'Ila'''O O Braslllmoração do Diá de. Camões Também houve manítesta. U
(Dia da. Lusitanidade). Esta ções 'patrlótíeas em todo o

p. manítastação indica -

.

tam, país e nas províncias de .uI- or u.m Dirigenl..e
.

.bém o apreço do .povo portu tramar,'desde os Açores até
guês pel& -seu prasídante, o Timor mas foram muito sig-' D O E A'gen. Higino Craveiro LOPes, .nífícattvas em Goa, terrító- a' I I I'
atualment-e em visita "oficial rio encravado na tndía-e. re ., .

ao Brasil. Todo o govêrno, clamado pelos hindus, sagun � WASHINGTON,
_

11 (U,P.) -

-

membros do corpo diplpmá-
I
do informações aqui' recebi- .. WiUi!lm :Manger, subsecretári.o--

tíco e a.tos chefes das fôrças das. geral da Organizaçãoi dos ,Esta� .

_____---------.......�----------_,_�
.dos Americanos, elogiou, hoje, o .

_.
'

Ediial de. �Ptl;)ça .: ·:i:�:�:�:t:::me;��::o.apoio��o- fALI'A DE GARA'NTlAS· POLICIAlf
. 'REI!.u-BLlCA DOS ESTAD08.c_UNIDOS 00 BRASIL·"; , ;F��Jlt)<t� ,a1!te,,9iW, ç�upo_de on·· .;.. .,"

,
...

,
.

�..
.

",
. ,,"'" .. ze.Jor·na9s.tas ,-I)raatlelros que se

..
.

.

ES;rA.DO DE SANTA· CATARINA
":

_ ;�� !litcõnlraP('ltes't_a<��pital como 1 :� _Ar�.€l', 11 (l!P) - Os r�sldent:s franceses _..de: Ar-

Juizo d�' Direito da Se�u� yara da .CQmarca de ,-parte de, �IlJi, ::V.:�sita.- J.:I.,e um m.ês I gel� reaJ!zaram. vlOlent�s man.ifestações a, protest,os nas

Florlanopolis aOll ll$fajlos :�nldp�� 1!.tanger dls-. ruas desta capital, hoje, contra a falta de garantias po-
, ...."" se que em seús 67 -

d h' tõ '1'"
..

Cartório de Orfã08, AUli!ente$, Provedor�a ResíduOS
.. l'Th. I!",Vni�(��,�.À;:::icaena-l:o�. lc:al� aos ataques fI.. Bombas por parte dos rebel�.�s .. mu- 'Importll.nte companhia de seguros, necessita de um

� youto� Da:lmo Bastos .Sll�a, 2.� .JUIZ 8i:��e�a, I'Il·t1!,rall1er�:cano, em

ge_"f?U �f\n.P�. ,Os e� combatentes. e- est�d.antes. pedir am a el�mento ativo, desembaraçado, em serviço de produção
de Direito Substituto da pnmerra

cu.cun!!- .ral(itl\:eram a sorte d-e contar' dec�e.t�ç�:o da greve geral pala_

aP.olar
o protesto. ,As orientada e de faci] desenvolvimento Salárí , -

.
crtção, no Exercício do Cargo de Juiz de Di- s�i1l-pr� com os serviço� �e .dis- casa� comerciais francesas e muçuh:l:an�s que não aten-. Tratar à rua Conselheiro Mafr�, 21

10

:o��:;��a:�
. reito da Segunda Vara 'da Comarca -de FIo- tEmtos re!-'dresenl ta�tes blaslleblrlohlS., deram .&.0 apelo foram atacadas a pedras. Muitos arge-I 9 horas da 'manha-

• ,. •

In segui a, e ogrou seu tra li ,o '1' f ld' cl
'..

• • •

' , ,'.
ríanôpolis, Capital do, Estado de Santa Ca- fi salientou a participação desta-

. mos oram agre l' os nas ruas. As autoridades milita-
I '�, - _;_ �_

tartna, na Fot:m.a da Lei, etc.
.

.

•

cada d� Brasil �a negoei�çã�.e res �l!alJcess�s ...e:lViaram reforços para Argel afim

de,'
...

FAZ SABER aos' que o presente edital virem, ou conclusão dos acordos hemisféri-
•

dommal' a situação.
d�l h

.

.

t t'
'

d'd
.

t
' coso I

-

e e con eClmen o iverem, expe 1 ó nos au os nume,ro' Os J'Oi'-nal' t b 'I
,. .

---'-------- I
• '-. .., •

A • '" IS as rasi eIrOS, que"
.

A t
-

OItocentos e vmte (820), registrado as -rôlbaa vmte e aqui se encontram na qualidade, I (, 3'
. e n' C a .:)

nove (fls. 29), do livro número quatro (n,o 4l� de inyen-: -de hóspedes .d� Departament? de : _'. '. .r,,' " •. •

tário .dos bens deixados por falecimento de JOSE' MAR- ! Estado, parbrao. qual'ta-feir�.pa- O J.nshtuto de BeleZA ILANA aVlsa a sua des.tmta, A Chefie dã 16.a C.R.M, avisa 'que de.vem 'compare-
QUES TRILHA que se. proéessa perante êste Juizo d.é I r� Nova York, .clda�e que vls�ta_ fregl',ezla que mudou-se para a Rua Felipe Schmidt, 46 ceI' à Inspe:;ão de Saúde e seleçãó. no Qual�t�l do 14.0
'. ,. ".

. rao ,durante tres dias. PosterIor-; t I f 2469' t
'- FI

.

lt
I .

Direito e Cartório acima referidos· que atendendo ao I
t

. - , 'B t .

com o e.e iODe , Jun o a oncu ura, �om novas e B.C., de 7 a 20 de J,unho cfo corrente ano, todos os cl'da- ",
.

..
, . men e, !!egUlrao para . os on, d

.

'h . - , . .
'

que lhe foi ,requerido pela inventariedade e tendo em Chicago e pal'a o Estado d'e Mon- 'mo ernaW'l s-talaçoes. Agora dlrlglda pelas-- mad.ames dãos da classe de 1938 e ;;t.nteriores, ainda em débito
vista ao mais qUe. dos autos consta, autohzou a venda tana..

.,

.IzoliNt e Ilfiá Marques que aguarda' sua visita. com' o s,erv!ço mili!ár.-
,-. ' ,

em hasta públilcà de todos os bens dQ espt1Uo, que serão '--..,....,-------�,

lev�dos a públi-co pregão de venda e arrematação, a"
r' . ""'. r .

quem mai� der e maior lanço oft>.recer, acima da re'spec-' ECO.NOMJA ab$oluta
tiva avaliação, pelo porteiro dos auditórios, ou quem ON'FO-RT'Osuas vezes fizer, no dia vinte equatro de junhõ do ano· Grande- . C

,

' '

....

em cur,so (24-6-193'7), às quãtorze horas (14ns�: no, local •

,_.em que se realizam as vendas em Msta pública deter· _-

minadas por este Juízo, à Praça 15 de Novembro 'núme� '.

}'O .doze (n,o 12), local onde se ellc.olltra instalado 'o F9- L-,
rum da Capítal. D�scriminação e ava'IJação 'do bem que'
será ·leN-ado à Pl'a-çá:-'- JJ,M' TERRENO' com. .

a area de·1
2.692,20 metros quadrados, situado na estrada do�Sapé'
Estreito, 2.0 sub-distrfto desta' Capital; medind.a 18,20'
metros de frente à leste, à dita estrada, por 204,00 me- !
tros�de extensão de frente ao fundo, no travessãoc'geial,

.'

onde tem. a mesma largura de frente, ,extr.emando ao

sul com terr€lÍo de Cândido Trilha,ve ao norte e ao o�ste
.

com ditos de Abelardo Santos da Silva e.,llson ,Mene
zes, o quál' e_stá registrado às fôlhás quinze --(fls. 15), do
livro número três" (n.o:8-K), do Primeiro O_ficfo do Re
gistr.o de Imó,veis de�ta, 'Comar�a, sob número .0nZe mil,
duzentos e· setenta e ,Rm (n.o Ú.271), avaliado ,pela quan
tia de 'doze mil cruzeiros (Cr$ 12;000,(0), ,-'E para"que
chegue ao-conhecimento dos' interessados, e ninguém
possa alegar ignorância, mandou e?Cpedir o pt:esente edi
tal, que será afixajlo na sede dêste Juizo,. no 'lugar
de c�stume, e,' por cópia ,publicad.o pela imprensa, 'uma
vez 110 "Diário Oficià.J" :do Estado e três (8) vezes no

jornlll "O EST,ADO" desta Capital; devendo a' primeira
publicação ser feita, com antecedên,ci(\, pelo menos, de
'dnte dias (20), e a terceira no dia da venda, au se neste
não fôl' publicado o j'ornal; no da edicão anterior, na

forma: da .lei. Dado e passado nesta cid;de de Florianó- '

polis: Comarca ,de igu.al' nome" Capital do. Estado de San:
ta Catarma, aos trinta e um. dias do níê� de maio do
:tno

..

de mil novecentos e cincoenta e sete (81-5.-1957). Eu,
Albert-o LÍliz da Costa, Escrevénte Jurameu,tado, o datilo
grafei e .subscreví. E' eu, Waldemiro de Almeida, Escri

vão, ó conferi e subscrevi.
.

(ass) Dalmo Bastos Silva
2.0 Juiz de 'Direito Stmstituto da Primeira Circuns

çrição, no exercicio do cargo de Júiz de Dire�tõ da Se
g·u:p.'da�· ara."

... Cbi1fer� com o original.
pra. .

,',; .

•
'

o Silt\ªes, 'de',At

(

AQU ..
F.C.EDOM

...
.

.

E�ÉTAICO

IME�SÂ0-e

Cj'pacõclide 30 LITROS

• Conslruidb inteirólmente de
cobre:

•. Aquecimento ultr. rár:;ido.

•. !jto abunda-nte nó! tempi,
r.tur. de�ejadj,

,
'.

'_-.

o MISTUR.ACOR OÁKO. de I�

'agem instontoneo. permite o

maior .scolo, de 'Q,odUaçÕl!s eM

rfMPERATURA, '

f

•

-_

\

-.

NOTA _'

,

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

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

•

�.��!,��r�•. x.... ,

EU:T'RIG:O CENTRALAQUECEDQR

Capacidaàe:
-IQO ii I .OOQ 'litros

'1 ....
-

I

.. )

i,
Fabricados IlOl tipos
horizonta.' • vértlcol.

• Con�trução s6lida. sendó' a caix� 'interna de COBRE �

revestida d� material altamente ',ISOLANTE (lã de vidro),
-. Resistência do tipo tubular" inteiramente blindada.
• Controle. autómátic:o de temperatura por: T�RMOSTATO.

que prOpOrciona grande E�ONOMJA.

1)eZ1o _ � Õ QUE FABRICA

-I(
.

.": .. ���;���,'�À � -.-+----�-.--.

•
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Florian�polis, Quinta-feira, 13 de Junho de 1957
._-------- --_.- - ---- - --_..._-------

QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO
À noite, sobreveio 8J Paulo, uma visão, na qual um

varão macedônío estava em pé e lhe rogava, dizendo:

Passa à Macedônia, e ajuda ..nos, (Atos 16:9). Ler Atos

16:9�15.
PAULO estava em Troas, Sua jornada mlssionâ

ria na Asia Menor estava finda. Timóteo se havia ul

timamente ajuntado a Paulo e Silas em sua viagem.

Nossa Sra. da Lapa) e pelo Paulo parecia querer ficar na' Ásia Menor, mas uma

rente. 2� Que a posse do visão lhe apareceu naquela noite - o chamado para

entrar na Macedônia. 1l:1e foi obediente àquele chamado.
Suplicante soma vinte e no- Estamos nós, como Paulo, obedecendo aos. chama-
ve anos' (29 anos) e acres- dós rnaredônicos ? Levamos nós o evangelho de nosso

cida a de seu sogro, Casta- Senhor Jesus Cristo onde qu-er que o Espírito .,Sant-e nos

no Walff, perfaz, mais ou impele? Levamos �s boas novas onde elas jamais fo- Foi no ano de 1952,1:.nas te Juan Manuel Farigio. r sas temporadas foram os minhõss para as estradas

menos cincoenta e dois anos
ram ouvidas ou onde o evangelho é s�mpre pregado? clássicas provas automobí- Cinco primeiros, dois se- dados arrecadados sobre ./' brasileiras.
Damos nós dos nossos ',recursos para ajudar outros aI" I

•

•

(52 anos). 3- Mas, embo- I
.

b tr vo da ter'r-a ? Q
.' lístícas de Le Mans e Mille gundos e três terceiros SUl'- frei�s, 'susp�nsão, "bombás I Os esportistas entretan-

evar as oas novas a ou 1'0'8 po, . ue seja- " '"
ra a possuindo mansa e paci mos ousados'�a proclamação do evangelho como o foi Miglia, 'que as flechas. pra-

'

giriam no balanço compen- de ()leo e val.vulas �.esmo-I to,. sabem
..

que um _;lia _

ficamente, com �nimo' de' Paulo, e outros mensageiros antes de nós. .'1 teadas da Merced,es-Benz:. sador da temporada. N0 tal b t
d ." .

f '_. vez 1 evemen e - as
? f"

. � 55 romlc, 'll1 ormaçoes que
dono; durante todo esse tem -\

' Izeram o seu reaparecI- ano segum.e em ,com o -

. j flechas prateadas reapare-
O R A ç Ã O '. I

M d 300' SLR' pas'saram a ser utilIzados _

po, não tem o Suplicante I mento nas grandes carrel- erce es
. e uma cerao nas pistas, distri-

I . I "

em todos os estabelecimen-
qualquer titulo formal, \ dai No!õso Pai Celeste, nós estamos agratlecidos por teu ras internacionais. Os afi- equipe de ases - Fangio, " búindo emoções, trazend"o

1•
• • di. d' rece'bera-m �o'm Moss, Kling,' L H rr

. tos da tradicional marca

pretender _l�{ltImar a sua F'ilho .Jí.\SUS Cristo, que veio ao mun o .para ser nosso ClOna os /' I
- ang, e - ,

novas idéi.as e l�nçando de-

posse, nos têl mos do art. 550 . 'Salvador e, Mestre. Ajuda-nos a aceitá:'lo. Dá-nos fôr-
.

alegria e emoção êst'e.. rea- ; mann,- ,Taruffi -. as fle- inclusive na grande fá- safios à engenharia auto-'

do Código Civil. Para dito ças e orientação para proclamar, pela palavra e pelos parecimento pois ainda ti- chas prateadas levanta- brica de São' Bernardo do mobilística. E-a volta d�
fim requer <L designação do atos, o evangelho de teu. Filho. Em nome dÊle. Amém. nham bem �ivo' na memó-·

I
rIam o campeonato inter-, Campo, ém São Paulo, on- grande: equipe será um dia

dia, hora e !r.gar para a jus 1 - PENSAMENTO PARA O DIA ria e éco !lós grandes\.fei-' nacional e fa'riam sua des- de atualmente a Mercedes- de festa para o esporte das

. tificação ex�gida pelo art. I
_

tos dêsses carros, ant� d,a' pedida das pistas, em .ple-
I
Benz do Brasil ·fabrica ca- grandes velo6idades.

455 do Código de Processo
I Serei hoje um arauto do evangelho de Jesus., Cristo, segunda gUerra mundial,.' no fastígio.

I '

C· '1 '1 devera-o ·se.}' (> Fi-lho ('.e Deus.'
. principa.lmente nas télnpe- I· O acontecimento não -- ----.. -----._-------

,- IVI, na ova. ! '.
.

,

inquü-idas [.. 8' testémunhas
RONEY COPPADGE, funcionário de estatística radas de 35 e 39. Na

pri-,
constituiu riovida·de na

(Distrito de Columbia)' A vibração e rapidez da época model'na exige·
do rol abaixo, que compa- meira ,dessv.s-, a Merced�s- histÓria da or_ganização. que se perca o mÍninlO de tempo em todas as fases da

recerão independentemente --"---_._-- -'---- --- Benz levantara nove entre; onde os autos de corrida fi- existên,cia. Uma roupa bem feita Imperial Extra, e\'i.,.

A t'
-

d d
"

d b
. ta oe'rda de tempo na escolb'l, compra e confec,.ãn

de intima�ão. REQUER, - e n ç a O' as ez grau es provas o guram como co aIas para -.:

-

.'
•

• j do vestuário masculino.
t

.

r1
•

d f't �"calendário europeu', na se-
.

valiosos exp'er'mentos posou rOSSlm, .. epols e eI a a
O Instituto de Beleza "ILANA" avisa a 'Sua destinta

- I ',- Estas famosas roupas, são de venda exclusiva

justificação, a citação pes- fÍ:-egv8zia que m�dou-se para a Rua Felipe Sch.mídt, 46 gunda, após luta épica com te1"Íormente aplicados à in- do Magazine Hoepck.
.

'SoaI dos mencio�ados con- com o te!efone '2469, junto à Floi-icultura, com novas e as famosas Auto-Unios, dústria automobilística. Na-

frontantes, residentes nas modernaR instalações. Agora dirigida 'p�las madames saira vitoriosa em seis das túralmente, vitórias tão es-

vizinhanças do imóvel, bem Izolir:a e Iná Marques que -aguarda sua visita. sete carreiras disputadas petaculares transformam-

como o representante do Mi

I III o P �
..

contra sua tei1lível rival. se em ,veiculo apreciavel

dai' / .L,OJ-,8S. e Aparta-mentosnistério Público e o Do�i-

Ila'r e' ro' U' a"o
Após as {wimeiras expe- propag.and�, coisa que em �

1lio da União e por editais UX'
.

'e'
,.

riências e-estudos surgi- 54 e 55. �s estatísticas a-, ALUGAM-SE EM EDIFICIOS NOVOS - PRIMEI-

de 30 dias os interessados ,

.'
.

'.
ria·o sobei:bo ,Wl96 Merce- testaralp, provando o im- ltA LOCAÇÃO, a parti�- de Cr$ 5.000,00. Tratai- à rua

inscritos, todos para acom- des, auto que fascinaria os
t pulso trazido, às vendas da Feli�)e Sch�idt, 42'-A, 1.0 andar, salas 2 e 3, diária-

nhar os tê.cmos da presen- Importante' companhia de seguros, necessitá de um esportistas de todo/o mun-
I emprêsa pelos' súcessos de' menj.�, da's 11 às 12 horas.

elemento ativo, desembaraçado, em serviço de produção
- I J

'. • I g 'b s e r v a ç õ e s'
- do e que estrearia. em Juan .Manuel

.

Fangio ou
-

d f d'A t h á'orientada e de faci.} ,desenvolvimento. Salário e comissão. .
.' 1- 1.0 nao se aten e ora es e 01' rIO

Tratar à rua Conselheiro Mafra, 21 _ sobrado, Rheims, com uma grande Stirling Mcs'8', l\{�s o saldo 2.0 não' se atende por telefone

,9 horas ,da manhã .. ,

levando ao volan- impor1Janto ,dessas glorio-I 3.0 não se alagam apartamentos para solteiros.
/

•

I
JUIZO DE DIREITO DA disposto no art. 455 .do CÓ- tença a justificaçãp de fls. :,
4.a VARA FEITOS DA digo Civil, por meio -da qual I e fls. em que f�i ,requeren-,'FAZENDA PúBLICA DA deverá ser l�econhecido e: te João José Avila, afim de

COMARCA DE FLORIA- declarado o dominio do su-'j que produza os seus devidos

NóPOLIS plicante sôbre o aludid'o ter e ·legais efeitos. Expeça-se I
reno, ficando citados, ainda, mandado de citalão aos con IEdital de

.

citação com o para no prazo legal apre- finantes do imóvel em ques

}Jrazo de trinta (30) dias. sentai-em contestação, e pa- tão, bem como' a� 'Diretor

ra seguirem a causa até fi- do Serviço do patrimonio
nal sentença, sob as penas da União e ao dr. 4.a Pro
da lei. Dá-se a presente o motor Público, na qualidade
valor de Cr$ 2.100,00 para de representante da Fazen

o fim de determinação da da do Estado e do orgão do

alçada. Protesta-se provar Ministério Público, para to-

0, Dou t o r MANOEL

BARBOSA DE LACERDA,

Juiz de Direito da 4.a Va.::_
ra - Feitos da Fazenda

pública da Comarca de
Iii

Florianópolis,
-

Capital do o alegado .com os depoimen- dos, querendo, contestarem

Estado de Santa Catarina, tos pessoais dos interessa- o pedido, no prazo da lei.

na forma da lei, etc. dos, testemunhas,' vistorias Outrossim, citem-se.por edí

e juntada de documentos. 'tal com o prazo de "trinta

D. e A. esta, P. deferimen

to. Florianópolis, 13 de mar

'ço de 1956. Sôbre estampi-

(30) dias, os interessados

íncertes, citação êssa que

deverá ser feita de confor

midade com o art. 455 § 1.0

do Código de Processo Ci
víl, Custas afinal. P.R.!.

FAZ SABER aos que. o

pl!esente edital de citação
com o prazo de trinta (30)

dias, virem ou dele eonhe- lhas estaduais no valor de

cimento tiverem, que por Cr$ 4,00 e mais a respecti

parte de João José D'Avila, va taxa de S.P. Estadual.

na ação, de usucapião, em (Assinado) Francisco de Florianópolis, 10 de Maiõ

que requereu' perante este Assis. Rol de testemunhas.! de 1957. (assinado) Manoel

Juizo, lhe foi dirigida a 1) Oscar Gustavo da Silva, I BarJ3'o�a de Lacerda,. Juiz

petição do teôr seguinte: brasileiro, casado, operário; I de Direito

..
dá'4.a Vara, E

"

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- 2) João .Cavalheiro, brasi- para que chegue ao conheci

reito da 4a. Vara.. JOÃO leiro, casado, operario ; Am mento de todos .mandou ex:

JOSÉ 'D'AVILA, brasilei- bos residentes no Distrito pedir o presente edital que

1'0, casado oficial do re- de Ribeirão da Ilha. Em a será afixado no lugar de cos

gistro civil, domicíllado e dita petição foi proferido o tume. Dado e .passado nésta

,residente no distrito de seguinte despacho: A. á con_ cidade -de F'loríanôpolis. aos
.

"

Ribeirão da Ilha, nesta Ca- 'clusão, Fpolís, 13-3-57). 11 dias do mês ,d-e [unho 'do

pital e Comarca, por seu (Assinado) Manoel Barbo- ano de um mil novecentos
advogado e pj-ocurador sa de Lacerda. Subindo os e cincoenta e sete. Eu, VI

.abaíxo ássinado, vem, pe- autos a conclusão recebe- NICIUS GONZAGA, Escrt

rante V. Excia., expor e re- ram o seguinte despacho: vão, o subscrevi. (Assinado):

querer o seguinte: 1 - Há Designe o er. Escrivão dia MANOEL BARBOSA DE

mais de trinta- anos; por si e hora para a justificação LACERDA, Juiz de Direito

de sessenta e três metrós;

Cenáculo))

Com a Biblia na Mão

da 4.a Vara.com ciencia dos Interessa

dos' e do dr. 4.� Promotor.

Fpolis, 14:5-57. (.AsSinado)
Manoel Lacerda. Sentença ;

,e seus antecessores, . pos

sue o t'uplicante como seu,

na séde do' diskito' de Ri::
beirão' da Ilha, _ne:sta Capí-

Confere eom a Original
:. OI �És�ri�ã�

�� , - -. c -

. .

Vínlcius Gonzagatal, sem qualquer inter- Vistos, etc. Julgo por' sen-

rução e sem qualquer opo- ";'" '<--' ,

sição, um terreno com a

seguinte metragem e con

frontaç_?es: Frente, n� rua r
Marcelino Dutra, onde me- (,

�

Fundos, ontie mede igual-
mente sessenta e três me

tros (63,OOm), com terreno

de marinha; ao Sul com ter
_/

renos da Paroquia de Ribei-

rão da Ilha (Patrimônio de

te açãQ de usucapião, de�

pois da terminação dos edi

'na conformida'd'e do

,As' fllc�as prateadas �8 MBfce�es-'

!

E/a se orgulha

'-,

"Sentir-se bem" dentro de um trafe"é uma das
preocupações do homem. Quem sabe estar bem
vestido sente-se seguro, tem facilidade de geste �,
e, até- fluência na palavra. 'Em resumo: quem
está. bem vestido tem mais confiança na sua pró-'
pria personalidade. .

'.
,

Da .n:atériq prima ao acabamento, sob a respon
sa�)lhdaqc da tradição, RENNER, sua roupa é
feita para, com o máximo de qualidade, propor-'
clonar-lhe distinção a preços acess·íveis.

Para Re�!ner o importante
........ /

é que você, fique satisfeito

:� -.r.

:._'

, �"r
- � ..

'

.....

-
" ...

A: J'. RENNER S. A.
Indústria dó-' Vestu6rio

�> Pôrto Alegre

j ,

, .. '"

"vendedor em- F.orianópolis :

""$'<- --.f;.
.

l
. CASA ANDRADA

. ,

Matriz: Felipe Schmidt, 7 A )
,... Filiol: Rua Tte. Silveira, '29

.
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ILONDRES, 12 (U.P.) -- A rádio de 'Mos cou infor�a que o Kremlin convidou Charles �h_aplin, o barilono' negro nor te .. americano Paul I

IBenson o cientista Ira ncês Joliol Curie e o sr. Lulher Evans, dos EE.UU., pre,sidente. da Unesco, pa ra participar. d� .festival da j�ventude �

comunista. O festival se realizará nas. próximas' semanas em Moscou.
-

-O� �-lãl r----,� t�-a� �'�n�-inniã··M��� ·G�Y�rn�n
1_

A, íntegra, do· imporlanle documenlo diplomático assinado Pelos: presiden� .:

.

tes de Port�g ai e do Brasir--
RIO, 12 .(V.A.) - Eis Os termos da' declaração conjunta assinada em se�uida p�,los dois presidentes:
"O presidente da República dos Estados Unidos. dó Brasil e o presidente d-ª República Portuguesa, reunidos

no Rio, cÍ:e Janeiro a U. de junbu de 1957, congratulam-se por que se estão eoneretlzandn às elevadas intenções qu�
presidiram' à celebração do Tratado de Amizad'l!l e de Oon sulta, firmado a 16 de .novembr!l de. 1953 e po'rque uma

nova fase de ,execução ampla e proficua se anuncia dei for ma prnmãssora ,

.

As comíssões nacionais brasileira e portuguesa, en càrrngadas de estudar a aplicação
acôrdo com os altos principíos nêle anunciados chegara m, resPectivamente, a conclusões
sstudadas e devidamente coordenadas por uma Comissão Mista Brasfl.Portugal, que deverá
prazo de 90 dias.

Telegrama que vimos' on- .._

tem, proéedente de S. J03., A ditadur� que durante quÍnze anos dominou o Bra-
.

quim, nêste Estado, trouxe sil 'agito:u a bàndeira de um nacionalismo exagerado (�a notícia de que'a cidad,� de

D prejudicial' aos interêsses do 'Brasil. Por exemplo: 111k,'S. Joaquim está com qua-si
-

'"

10 gráus abaixo d.e zero! 11 \ ,Gon�olidação das Leis Trabalhistas proibia (e aind�'
água .está congelada· enquan � proibe) que a profissão de jornalista seja exe1rcid'a pOl
,t;) a neVe ·cai �tgi)l'U com in--'

I

elementos:. estrangeiros. ,Como consequêpcia disso, foram
ten$idade e em g�'ande e 'ÔX O 'deputado u,denista J?au-

.

cErna para a c�n'crét�ação. gançatl comatidas ,�onfi'a fechados vários jornais que se editavam no Br�sil em
t.eIlSbs lençois branco". ,1,0 Konder Bornhausen ocu�' de .medidas de; alta signific'a . :Co,rrelig·ionár.ios pessedistas .

.

O espetáculo é ,oonlto, _ .

, italiano, alemão, hebraleÕ etc.
n'" o f '0" d b t

.

pou a tribnna da 'Cwsa para ç.ão para a coletividade ca-' de 50 para cá, e qUe jamais Com õ' retôrno do Brasil ao regime democrátieo,

:-11Bl:I.�'u"'s���ce.� -a(�:c-_a.. 'p�)�e�es{!!.o,:.'
tecér considerações inicia- tadnense. I serão esque.cidas pe.la grei' aqueles jornais l'eapareceram, mas a r!�triçlão odiosa

.
::

das no Rio pelo Governador Não sabemos qual o mo- pessedi,s�a, através das ati-
permaneceu, àpesar de frontalment,e inconstitud9nai,

de Mip.as I Gerais - Bias tivo do ponto de vista expen tudes- ,dos hQmens q:Ue go- pois a Carta de 46 assegura aos estrangeiros liberdade
Forte. Abordou a seguir a dido pelo referi/lo parlamen vernam e orientam os inte- rie trabalho igual à dos bra.§ileiros, com a regulamenta

, O Plano de Obras, con· i situação política catarinen- tal', au'ás pess,óal, como êle resses dó partido que se 'en ção que a lei esp:ecial determinasse. Lógicl} seria que o,
·e siderado."coisas do seu lri'- , se, enyolven90 nela a posi� IH'ÓpriO asseverou, u!!1a vez, contra n� oposição, no âJ;ll- artigo' da Consolidação fôsse autom.àticamente revoga-

I neu" já foi" altendo uma °
'

,.,; I
vez, p.elo atual .goVer,JladOr * ção governamental, e pedin- que não existe !l:ó �stádo dc€ .bito -<;staqua: .

. q(). Mas não foi. E os jornais em lingua estrangeira têm
e Agora outra modificação se , do a que os .partidos que Santa Catarina qualqu·er cH AiIiâa-;:oid.éputado udenis- os seus serviços profissionais sem, o devido registro no

J . anuncia, no setor rodoviá,.

,O formam o govêino do Esta- �í\a�·.de pacificação 'política ta se" 'f.���riu à conduta do- SIP.. A reforma da Consolidação, com o .expurgo de to-
rio, sob o títülo de "Plano do, 'lI'bertem os che'f,es .do

I
se não fo,'r "feita. à oposil'ão depútadõ :J(D. iíder' Reis na.

� 'S • dos os seus disp.ositivos fascistas, é 'medida que se im-

,� ,!prge Lacreda". 'De autoria � E" . 1 a r'epar'al'a-o 'pe' e;r,'.'o� e vI'n- Pas+a da 'Fa.zenda, quando
.

do sr. Aroldo Carneiro,. Se- tV xec'utIvo, para que eXIsta j , L -... põe com urgência.
"- --

., em substitllição ao titul�n O t' . A •

d d't' d d ti'
.

e' cretário de Viação, êsse �.tL�_�ll u ra eXlgencIa a I aura: um eere 0- el assma,-

'Plano começa por criticar Q ',. daqhela. Pjl.sta dr.,' Hercillo do ao tempo da guerra proibida a profissão de jornaleiros
aquilo que o e:rç:gover'nador 'I Ma -I s U'ma Ca' rt'a Deeck. aos_italianos e outros súditos do Eixo. No momento po-

'e
dei_xou como um e'stímulo

_

'"' I ':,
.

-.� '.'
.'

,

áos seus sucessores,

segun_,- .

EMANCIPA,ÇÁO. DE SAN- deria se admitir a pJ:.ovi'dênCia. Hoje, porém,'ela não mais
do 'palavras do último dis· TO AMARO r-e iusíifica. Para' s,ana!l" essa anomaFa, o deputado Cha-

e, curso: a paralelepipedlza- � Meu caro Ru.bens ... 5 O :deputado Estiva.let Pi- gas Freitas, aca,ba de apresentar' um projeto de lei re-
ção das nossas rO,dovias. O ,0 ª_. Você, num dos Seus últimos_ e_ apre.eiados· 'IBus-ª_ l'es comentúl'l o pr'onuncI'a- d t d d't d ed:'d' rt t' vogan o O a o a, I aura, mia que, c.e amen e, eJ;1.-:-�

,0 ::::0 ��as:: ::::�:, �n:: � §ca-pés" procurou" atingir meu tendão de' Aquiles deseJail-� mento da, Justiça e111 negan- contrará a me'lhor acolhida pela Câmara dos Deputados
mando que 'no quinquênio ,vI@doque.fossem criticados di�eta:nente Os Srs, Jor�e, Lacer_� do autonomia a Santo Ama- ''';ómo o projeto aludido os italianos poderão exercm- U-

o foram pavimentados cerca
. §da e Inneu Bornhausen ao mves de 'certa Secr'etàna. � ró 'da Impetriz, de conformi 'vremente a profissão de vendedores e distribuidores de

I de 12 quilometros apena�! ,o � Para o emérito Jornalista-; fulcro da oposição em� <dade com Acordum profe- iornais.: Oslo, 12 (UP) - O gOlver
� ." ... ,êS. Catarina, isso seria ouro sôbre azul. 5 rido pelo órg.ão judiciário, (Do Diário Carioca) no noruegu€'s informou hoje

I Quando o

* s�. Bornhau::-
Ô � Não h'á dúvidas. 'I em-o ,qual estão explícitas aos Estados Unidos que "em

� sen comemorou o primeiro �. ê Afinal, reconheço que manter viva a éhama. da� as' razões da impugnação. nesenh-a (ullu.ral principios" está disposto a

,� ano do começo da tal vara' ! §oposiçãço (tarefa :na qual o Dr, Rubens de Arruda Ra-� ORDEM DO DIA It permitiir qUe uma, parte de
lelepipedização,fizemos da- i êmos tem méritos inegáveis, já por sua inteligência e ar-I D' f" INSTI'TUT'O DE ESTUDOS HISP" NICOS se� 1Jerritorio antigo seja

_ �,� ::!s�:�:� f:�::I::be��; , I gúc.ia, _já. por sua cora;gem e persi�têncla) é encargo dos i v�:" �����:n.d�.adOO�::�� .

.

A. aberto á inspeção pelos :ruso•

e
de insultos e tachados de ,0 �malS e�pmhosol!!,

, .

.

.

IiltadQ- Sebastião Neves, o Pro Conforme foi anunciado ficou transferido, para sos. A comunicação norue-

, d�struidores sistemáticos.
� .�\. Por outro lado, o IlU!�tr� colega'. con�ece �en: .o� jéto_ d'e Lei 35-57 qu� cria amanhã; 6�a-feil�a dia 14, -'"úo' Colégio Barriga Verde, á quesa de que esta disposta

�gora, com o inform� ofi_ � § meu \ pens€tmel'lto e sabe· que nao tenho receIOS de �rItI,§ dois cargos de Inspetor de Ruá Dl'. Ferreira Lima, pelas 20,30 horas, a sessão em a participar dOi plano ini-
e clal de que em 5 anos fo-

,
= .

.

,b d::
. , . .

, ram pavimentados cerca de 'I § cal' a qu:m quer q�e seja, ,uma vez que, com· ase e elf-E Exportação e concede outra« que se fundará o Institut'o de E.studos Hispânicos de 'nos- cial de desarmamento e ins-
12 quilometros, os que nos .,,__ ,�tro de .mIllha funçao es�eClfLca. " ê providências.' sa Capital.

'

.

• peção mutua propost.a pelos
.

_
atacaram ficarão na certe- I ; Ora, as Secretanas fazem parte do. _Governo, � EXPLICA'ÇõES PESSOAIS Sabem0s que há grande interêsse à 'vo.Ita desta ini- Estados UnidoSI foi .apro\'a-

, za. de que fomos ,até oti, o j Logo, . . /� Na: hora d€stinada às ex- ciativa, que· trará ao nosso Estados todos os benefícios da, não so pelo governo, mas
mistas .em nossos calculos. t,-

A' • =. .'
.

e Na verdade, estribados'j O que acontece é que, muitas ,�ezes, � OS Go�e·rna-ê plicações pessoais falar:a� de coniato ç_oin a grande cultura espanhola. tambem, pela comissão de

I já agora em da�s oficiais, o �<:lores, por falta de apôio nas AssembleIas, sao obngados§ os deputa.dos João Colodel". São .convidadas a comparecer =a:"essa reunião, como relações e'xteriores do par-

..... podemos rlltif!car esse,s cál- , �a ,arcar com o ônus dos desUses polltlcos de seus amr.i-ê Paulo Preiss e Heitor Gui- fundadores, tôdas as pe$soas que assim o desej�rem. lamento .

• culos, ofereceJ;ldo o �umero ° §liares, até mesmo Secretários de Estado: § marães. (Noticiário distribuido pela Diretoria de' Cultura I Washington, 12 (UP) -

_ d� abnos hque
a pavlmenta-

I ª Não fôsse isso e muita Boisa seria modificada. § d' Secr�iaria d.a Edücação e Cultura), II OS Estado� Unidos acusa-

Iça0
orn auseana eXigiria,. � . , A , A

•

, ";: p ."

", �
co....

a.s seguintes estradas: ",. =__ , ,AlIas, .voce mUItas vezes tem r.econhecldo a for'li_,
\

------.--.. "_'--_ '_'-- ".
' ram hoje a União Soviética

o C�pital - Santo Amar.º ,- �ça das mjunções. li T
"

E L É G UI' A DOS I de executar' uma campanha

., --12 .anos e 6 .�eses; � .� Porque então, criticar aquele qUe sefre, na pele,� RIO, 12 (V À) -'0 matu:'- nhá co.ntra o acôl'dl) de Fel'· I timo a propósito do lança- : de "intervenção subversiva"
� caPlta61

._ TIJucas - 22

tY ea virulência_dos citados. ditos cujos.,. :; tino "'Imprensa Popular" no· nando de Noronh��,. public?u I �lent�_ de f-o:gudef. tele.g1!i�_. I no turbulento Oriente Mé-

,�
anos.e meses; 5 -

pros'seguimento da 'campa- uma re.port.agem sab-ado uI·
I

oos s.ob,re aquele tetritOl"lO. dI'o, Numa nota entr:egue aoTiJ'ucas -_' Itajaí 22::: == Mas, vamos aos fatos.
.

.

::
-----------;--,.-------

"

brasIleIro Cedido aos norte·'

�Iv
anos;

20, Iy § Como Vereador, não tenho poup'ado (você bem o. P a s s a'p o r.1 e ••
.

. amerjcanos para as'· Qxperi�ni !
ministro do· exterior sovié·

ltajaí - Blumenau
� �sabe) o Executivo Municipal, quando, a meu ver, se come- �

.

cias desse tipo. TodlJvía o ; tico, o governo americano
anos; =tem êrros .,'. mesmo J'ornal divu]'g'()U, na i tambem reJ'eitou "como d'es-

�,- _:B!:mae::s�
- Rio do Sul * �

.. ,

é�'mo ,pedecista (e aí chegamos ao ponto caPital�' N.0",0' R E QUE. .R I M E N T O edição de doming.}, um tele i necessaTia" uma :proposta, ! - � ., grama da Florida no qü�: I :
.

•

Rio do .sul' - Lajes - C; §da questão) reServo:me o direito .de c.riticar· Os

lapsos_=:_=::- d D F f'o-r'm"va o ad.l·ume'1to elo lan l,sóVlética anterior de uma
o t - . A

.

,::ertidão negativa 0.0 pe? _

. . S. P. ,para eX-... -, ,

,
51 anos;1 L 54 "ªpolítico§� de meus próprios correligionários.

In1po" t' d Re.n���·,.ex,gl1a I
Pedlçao de passaporte' pal'fl çamento do 'Primeiro fogue- , declaração dos quatro .gran

Capita -, aguna -:- > cc.
=

S'
-

I h'
.

d s O· e '.

t· d t h I' t·
.

t nt' 11"'al Ides t
-

d:: ;: eI que a gunS ac alll ISSO erra o. §; "�----"--""-
..... �

I
o es ran;gelro vem e se�' e-..,a IS ICO ln ereo me Co • I eon ra o emprego a

'0 an�:�ftal _ Lajes _ IIp * � Eu .deveria faze�' essas críticas dentro do meu§' .. ()....o.,..:o__o__04Jllll!l p;i_?1plif!cada com .o
....

novo mo
A primeira noticia' foi eV:9-en i força naqlíel� região, feita

, ª:- .Partido e' 'não pÚ1blicamente, Afinal dizem êles roupa§ "0 lL U X H O T E I I� oe1«: posto em �'Igor �. que temente publicada eum o . peloi russos em notas aosanos. - , ,'. ;: � ,;
,

aSSim simpljfica ,ffilUtJ ns I

i
Para .pavimentar os 5.000 " ::sujá lava-se em ,casa, § .oferece a você a ��'f'- eXigências' bUi'oc:-áticas !la. propósito .de crhr' um clima

.

Estados Unidos, Inglaten'.a·
e PQucôs quilQmetros_ da lê Divir'Jo porém, radic.almente dêsse adágio, no ca'� 111, ,.

d '.1 d OI ra tal fini, de tensão e desassossêgQ e
e Franç.a, 'datadas de ,dose

O
rodovias .

estaduais, pelo

tO ª_ ;; :: l"'r- mesa U' C1C..la e. ' visivelmente ·i.nspiradrt. nas \.,.

I J
." . .

-

't de aoril. A· Grã-Breta,nha e

'processo
do sr. Irineu Bor· = s{)· ::' ,.. A ·rápida" entrer;à. da Cer- recentes declar,açoes fel ·étS

nhausellõ seriam necessá-
C ti E' que, infe.lizmente em nosso país nossa frágil�. Fâça suas r�t:i('õç�Oi��� t!dão'é_fe.ita pela Divisão'

I
pelo sr, JaIl,les-Petel'son, de- a França tambem entrega-

e rios 2,,091 anos ... O cal_

ti êDemocracia, que se éurva ante aS. mais diversas, e suaves� * .

\ <

no , do Imposto de iendtl, que se

..
putado norte-anie:i\!a�o, ao ram novas notas à Moscou

Içamento estaria pronto no : �brisas, de' Terra, Mar é Ar, tem ,n:isso >O ,motivo de SU8.§ -, LU"X HOTEL"
rá dad3:' gratuitall1énte aO jornal "Le Monde ", wbre a re�peito do Oriente Mé-

ano de .4.04'8". o I = . = �

, intere.ssado que a receberá,' longo alcance;li) foguete d' t "

'I
-

'noperaAncia = - 10, e que essas no as em-o O jeito é mesmo mandar
: êI, '.

.' a
,; § a. _. já inlpr�ssa para preenehe'j "Atlas". .

• o ex'governador ao Senado! ':: (ContInua na 2. Pagina) :: I
,

.

. �_)
�

la. _
bora ,parale..

las, não são, id�n
� :: '. ,,_,ü,-,O__O.-.O_( .4 ......... r_""""

t'-'()__"{)'_'()'_'()�. E•.lUlnlilrnJillluqjultm:líillJiII"ümmlii.mi=m.:lnll'�U'luUUUUf 1I11111'11lI�lnlllnJl.tlll!IIIIII(I�IIIIIIIIIIIIIIIII'III'1 ,

daquele tratado, de

concretas ..!lu� estão
reunir-se dentro do

Assim, o T'ratado de Amizade

e dá Consulta é o marco doe par
tida para um novo rumo nas re

lações entre os dois países e já.

não representa tão' -sômente 'a
forma furídida que enquadra
uma situação especial que, de
fato, e desde sempre brásileiros
e portugueses, têm usuf'ru ido
respectivamente 'em Portugal e

no Brasil: nem constitui tão �ó
um documento diplomático que
consubstaricia as razões da co

munidade luso-braaileíra, conden
sando-as numa formula em que
caJ5em os imperativos do sangue
da língua e todos os índices es

ptrltuata que irmanam as duas
nações; o Tratado da Amraade e

de Consulta vai tendo sua pro.,
jeção prática, determinando uma

colaboração 'mais fecunda e in
�ima gp:> govér.nos na esferã da
sua política externa, estreitando
sempre �lIis os laços tI·adicio·
nais que--os unem e os interesses
dos vastos" mÍlnqos. de língua
portuguesa.

Brasil e Portugal, na realiza·
ção duma. concepção' em que' Of

'ideais e interêsses nacionais �n·
..,..,._.;...._..-................_.....-_....-.-.-.....

ÚI! QUE FRrO!

contram seu lugar no quadre
mais lato dos ideais e interesses

comuns, tomam posição de mào s
:

dadas na política mundial.
-Mas nem o Brasil e nem Por

tugal abandonam, diminuem ó·.1
de qualquer modo afetam seus

sentimentos ou seus respectivos
compromissos continentais, Peto

contrário, desejam os dois g�:

través do outro, estarão sempre I Kubitschek
_ ?e .Olivelra, pre rí- WASHINGTON, D. C. __

.

Q Monumento a Jefferson,
presentes na Europa e na Ame- dente da RepublIéa dos Estad�s em homenagem. a Thomas Jefferson, autor 'da De-

.

rica, acrescendo-as injunções do Unidos do Brasi l ; Francisco lI:,
claeaçâo lia Independência dos Estados Unidos, e ter- .

passado àquelas que' derivam gino Craveiro Lopes, 'presl1ent,' ,

ceiro presidente daquela nação, fica. situado defron-
das posições ,geograficas qU2 um �a República Portuguesa. te ao "Tjdal Basin" ao sul do MaU, no lado opost»
e outro detêm e que pela avolu; ° Tratado de Amizade e de

á Cãsa Branca e aó Monumento a :Washington.ção dos acontecimentos, adquil'· Consulta tem a vigência de ;0 .

A estrutura em mármore brancn, em estilo
ram incontestável relêvo de eví- anos, prorrogável sucessrvame.r;

.
. Panteon, �oi inaugurada pelo Pfesídenta Franklindente atualidade; te por períodos iguais sé 'não for

Ao entrar nesta nova fase de denunciado por qualquer das al- Roose:yelt a 13 de abril -de 1943, por ocasião do 2,,0 I

centenário do: nascimento de, Jeffel'son.
vernos agir em consonância com execução do' Tratado de Am.izade tas partes contratantes com três

.

Foi projetad'OI poli John Russel Popa, famoso ar'tais compromissos,. procurando e de Consulta expressam os go., meses da antecedência,
Ille'lhor cumpri -Ios pela part.í ci , d EdU'd d ° t h'

.

d tr-rns quiteto noete-amarícano, que profetou igualmente a
. ,.. vernos os sta os n tü o s 'I s· a os oje assma os 1"1 ,.. _

, . . Galeria Nacional de Arte. I .

pação mais consciente na solu- Brasil e de P.ortugal. seu prelo formam as comissões nacionai s

ção de todos os seus problemas fundo regoz.ijo e renovam seu de aplicação do' Tratado de GO'1- Ambos os edifícios assemelha-m-se a Rotunda,
.' da Universidade de'. Virgina e a MonticeIlo,' lar I,

externos. voto de confiança reciproca, ma- sulta e Amizade em corm isoes

=.:. Tefferstln prõxímo a CharIottesville no Estado de.Firmemente unidos na suá: fi- . nifestando sua' fé constante f permanentes com, entre O'II;,':1'i
..

"

�����:�se da:scivfI�!:���jO�ci��!';�'�:; ��;;i:S:u���o:: f;:�:�r:asl�ll1�: as Oa::!��!�õe:s s�:c��!:s ., legis- _:===_�_:- :���:::. aE:;;u:t�:o�:�::n::o::a::a :::á:::f:� =_ª==:crístã, Brasil e Portugal, um a- Junho de 19ó7. (ass.) Jusca'Ino
'

laçâo quanto a situações que de,
,

_----,.---------- '''em SE:l' alteradas em face de t ra-' bronze de
'

Jeffer{!on, executada pelo escultor norte-.
tados; novas situações que :le·

ª_
americano Rudolph Evans. Um florão eírcular inte

vam ser regu ladas, reforma; t.a
ª

r ior tem a seguinte inscrição de uma carta, esc.

legislação. instituida para apE_ § P01' Jefferson em 1800: "Jurei, no altar de Deus,
cação do tratado, etc,. A �omissã(,

ª=====::
hostilidade ,eterna a tôda forma de tirania sôbre a

brasileira é composta de doze m,ente humana". . .. ... . .. ', ..

membros, sendo um reprJ�enlaa. A "Tidal Basin" é O cenário anual do Festival
tante de cada um dos Mi,tist{- das Cerejeiras;' em' abril,' uma. semana de paradas,

..

rios e um do INIC, cabendo ii �
'

conoertos e espetáculos. quel celebram o pleno desa-
presidência ao ministrl) ,h Exte· brochar das crejeiras, importadas do Japão há cêr-

ê ca ,de quarenta anos passados. I

-',Iõ'ã""ifà'""'(i"."t'ií'Ci"Ü"['ã
de· Junlto de 1957Florianópolis, Quinta:_feira, 13 rior.

Manilla, 12 (UP) - Vio
lento terremoto, o mais vío,
lento dos ultimos 30 anos,
abalou hoje o norte da ilha
de 'Yagnov, Pílipinas. Não
se informou sobre a exis
tência' de vitimas mas, as

primeiras noticias afirman,
.que os danos materiais são
ccnsiderávels,

crudescerarri
(,iom bombas
momento não
vitimas.

os atentados
embora até o

tenha havido

Buenos Aires, 12 BP) _

O recrudescjmento dos atos
de terrorismo durante os ul
timos dias' e atividades dos
agentes peronistas 110S pai
ses limitrofes foram deba
tidas numa reunião de qua-
tro horas .rea liza das pelo

pte Aramburu, o vice-pr.esi
dente Isaac Rojas os 'mem
bros das 'forças a'rmadas; o

ministro do exterior e os

altos ch'efe? das forças de
segurança. Embora nada se

tenha. informado oficialmen
te, soube-se que o secreta-
rio de informações do está-
do, gal. Juan Cuartana, e

outros membros do serviço
secreto' fizeram ampla ex

posição sobre os' ultimas in
·cidentes e sóbre o clima de ",'
intraqu.ilidade que- os gru-'

<

pos politicos contr�rios ao

governo pretendem criai; no

pais .. Nos ultimos dias re-

Gateshad, Inglaterra, 12
(UP) -:- O famos'o crack
do futebol britanico do Pas
sado Huge Gallagher, consf
derado. como o melhor cen.tro
avante do mundo, em :sua

epoca, morreu tragic.amen
te. Gallagher, lançou-se so,b
os brilhos de uma .ferrovia
em 'momentos em que passa
v.a um trem. O extinto crack

tinJ1;à cinc.oent�a e quatro
anos de idade.

.

Petrüpolis, 12 (UP).
Imediatamente depois de
chegar a Petropolis, o pre
sidente Craveirõ Lopes, de·

,Portugal, dirigiu-se)lo pa
lacio de !taborai, onde o

aguardava o governador flu

minense, \sr. -Miguel Couto;
O governador portjlgues foi
alvo de ca}<oros-a'recepção e

àtraves das ruas da cidade'
foi saudado por �uma multi
pão que agitava bandeiras
brasileiras e portuguesas e

aclamava o chefe de esta
do visitànte.
ticas".
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