
'rou com a ordem da Cruz' Naval, o general Randolph Maco
•

Patton, comandante do corpo de infantaria da marinha dós

Estados Unidos, "Esta condecoração que faço entrega, em no-

'\I r
, j ;c-'

,
'"

�����I�'S:i:.FtPs!ft�':P:DivIslt�É�r��Jt�Gi�EJ��Dm"\tJÓ,lftiMlilR&S Q&E'lhzE UÁ����mD'I�,' �AV IRO

�AVIÃ_O PRESIDENCIAL ,QUÊ LEVOU CRAVEIRO LOPES AO BRASIL, D.I�Sl!l A lMP.RE�SA NO Aimo 1'01:':,110 D� _!-iSBOA, AO REGltESSAlt NUM AVIÃO COMEltCIAfJ_. QUE l'ODO O MUNDO FICOU IMll,�.M!f\íf.1!l'iYI�.".lItII!I.

I CALOIWSAS ACOLHIDAS DO PRESIDENTE PORTUGUES. O, AL umpo- PILOTO 'DISSE: AS MANIFES'rA.ÇÕES EfCEDERAM-SE DE TUDO' o. QUE SE POSSA IMAGINAR. NÃO FORAM Só OS, PORTllGUESES E SIM MILHARE

� DE BRASILEIROS. O, ENTUSIASMO ror ATÉ LOUCURA, E NOSSO PRESIDENIE CORRESPONDEU 'SEMPR\ ES,SE ENTUSIASMO. SE LHE DISSER QUE A RE<;,EP çÃO NO �. IDE JANEIRO ATIl'fGIU O DELJ.I�IO, NÃO EXAGEREI.
_ ���������:''l:K'�,§.�.��.;.��\.'��'liim.�����'�������,\��,���������,J..�""'" áS CERIMONIAS MILITARES FORAM SURPREENDENTES. O
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� I PRESIDENTE SORRIDENTE E SATISFEITO T,EVE OCASIÃO
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_ ,171 : .' DO ENTUSIASMO, E NINGUÉM PODERÁ FAZER UMA IDÉIA
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I,' po 'tação'
-
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.

Auto oveis :��RQ�::����I:�:�SR�A�:E,JS::�I�E:�:M�I���::I�'m , "
' ,

, "n1' i ASSISTIDO NA BAHIA".
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,

'

".II._,��filllll!i���,�'·__•

AVISO DO CHEFE D� ESTADO-MAIOR DA,ARMADA

'

"

tomoveis para o Brasil por íun' Ordem da Cruz Naval
premo Tribunal Federai I!, doutri

AMARA.L : PEIXOTO CONDECORAna de ser ilegal a trazida de au-

tomoveis para o Brasili por f'un-
cionãrlo civis ou mí litares, cuja GEN'I:RA'L AMERICANO'estada no estrangeiro não decoro ,
ra de exercício d� comissão de
carater permanente.
Atendendo a -que, essa mesma

alta corte de Justiça, interprete'
maxima de nossas leis, consida;
rou não serem de carater perma
nente as comissões realizada- a

. bordo do navio de guerra, quan
do' em viagem de instrução ;,;1 de
natureza transtcorlar
Atendendo' a que diante desse

,p�onunciamento a traaida de au

tomovelou a sua aquisição no es

trangeiro 'para ser posteriormen·
-te Importado-passa a ser ato con "AMPARO A' SUINOCULTU'RAtrario à lek ato ilícito adminis- " ,

.

tratívo que; representa uma burla
RIO, 13 _ (V-,A)' _I A Confede- Em resposta, o' sr, Sebastião

contra os cofres publicos;
ração Rural Brasileira solicitou Paes Almeida enviou oficio àque

Atendendo a que praticar '

o 'empenho do Banco do Brasil la entjdade, declarando que "não
consçientemente ou tentar prati- ' . -

dno sentido de tomar providências ,existe nenhuma restrrção e cre

car ato sob forma que a lei proi , id "

para o finaÍlciamento aos su ino- djto a êste tipo de ati VI ane,
be é praticar ato moralmente con ' . f 't

, cultores, alegando que os mes- mas que, ao contrãrto, per ei a-

denavel, sobretudo quando seu 'I- mos "carecem de amparo ofj. mente habilitadas a deferir, uen
autor é mítítar, pois -que atenda

, ciaLem face da crise corrente". tro.de suas bases de operações,
contra o pundonor e o bom no-

• à luz da regulamentação vigen-

� S. PAULO 13 (U. P.) - O instituto 'Adolfo, Lutz, 'que é o centro vinculado á organização .mundial de �
me da classe-e o; executa a som.....--........�....................._----......... te, as propostas+de empréstimos

� - bra e por ocasião, do cumprhnen-. '�
..Bus'ca p'e's' � destinados a' suinocultura, senoi saúde na america latina, recebeu dessa entid.ade inter nacional uma comunicação .sobre a epedem,� «1'e gripe, , -t d

..

d f
-

d I

, 'que está se alastrando na. Asía, Diz a organização mundial de sande que, uma vez que o Brasrl se acha no
�

v:re; :�j�:I:�;.
e unçoes e e� �

"

-
"

'<, do elas unicamente enviadas a

i :�::;:�,: ,��ave'::'rut:':: :;:,��� ::.�': :.::':õsde��,;;:e:;:".:,;:-:::::::"::7:00;:::0éjr:.:, ':� I ..t�:.�::::'P:: t�:,:"�:�;:,�;:; �. A ,.... 00"';' .,,,,,- � :::�fi'::��E:��:;::-�}i::
� ']

.

t'! t Ad lf L t
' di. d'

.•

t tE' l'
•

d só.é,possível-p'01' oc'asião io

exer'l
ca de Florianopoli-ll quanto í dentro das quais poderão'

�,
VIa! ti ao ms 'I 11 o o o u z, para ser compara o com os VIrUS a gnpe aqu! eXls en es. xp' Ica am a a

'I�-
, mais ruins�se tornam, mais � operar

organi'zação mundial de saúde que a epidemia asiatica {: de car'àter benigno. As, prhfcipais, cara:eteristieas são cício d!t· suá ,atividade furjonal, • as agências."
, o' que torna a falta sumilmente

,caras _ficam. A duras penas' .:
c a intem;a dor, de cabeça, a f:ebre de trinta e sete e m "io a il"luta e oito graus, e a grand'e rlifieulclade na

I grave e incompativel, com ,,' 01" conseguiram trabalhar nos·," ----o------ ----
" mndíficacão do enfermo. dem jurídica que a Marinba in.' Stas 'tOficinaNs no, dia de an. � Con'fereAne'li'a' 'Mun-I eon em. ossos confrades í

L;c.O;�-;>;;;-"lIIT7i"iWr)nR"fif.if'1i"lrx·!ijM()ãN"rnrTv�nr()VI�I)iir ��fi�:':���i�?�;;;:����ff::��; i � ;:::�?.�:;�, ;:'":.':::: !.> diàfde EnergiaI' 8�H a iI� u B \l� U D bU H URIl 11 UH r r' D
.. Vem a talho de fo.iée esta_ BELGRADd, 13, (U P) _

t d d t
.

t' E
blico. '" i

�
"sintese sintéticamente sino' :. 'Fol'am encerrado�, os (;J'abalhosum a

o.
e"gra-n e pa 1'10 IS1l10.

I
Atendendo ainda que a vjag�m iética" a pr�po'sl'to da ELFA ,� .

a esse patriotismo correspondúa de instrução que representa na " da 1:-1.& reunião regjonai âa Con

o povo gaúchA em perfejta conso· quadra atual verdadeiro sacrifi. ,
- realização do govêrno' � ferênçfa Mundial de Energia,

na'ncla com as suas tradições. . ',� Irineu Bornhausen igual inaugurada, há 6 dias. Perto decio para as finanças do PaIS, po· às da �strada' do, Rio do t.I' Manuseando �ntão a ediçã'O de rém indispensavel para a melhor ,
mil delegados de 43 paises, in_

-

O bravo c�oman'clanj;e da Fôrça
'

domingo últimQ do ."Correio do eJUcação moral I e pl'ofissionll'l :
Rastro e, da linha Florianó- ••: clusfve In'glaterra, Frll<nçll,'-.r.'�s,.-

Expedicionál;ia Brasileira'�onfir·1 Povõ", o marechal Mascarenhas dos' jovens guardas-marinhas,í polis·Jara�uá: }', si;a e- Estados Unidos, discuti·

moú.nos
•

sua' viageni, dizendo- de Morais contenlPlou a gravura não deve' ser maculada na beleza
1.° - Qual- o beneficio f ram a necessidade de s'e (Iesen-

.

nos que a. inidativa dõ jornal
'

-d'o monume{�to, externando�se de dos, seUs propositos, pelo espirito que a E�.FA ,trou'xe ao p,o· 'I" vlllvel'em os- recurs�l; ôe' e,nergia
de Caldas Junior, promovendo inaneira m,uito Jisonjei-ra sobre o' do lucro facH, ,por qualquer fo'!:- v�r:- .

:::r�nhu�,t .;; I t6 '. �,� para. -aJu41!:r- os p��se� s�1í]é��n.
umll subscrição popular para a tl"abalho do esc�!ltor conte''rraneo

-

ma de i_nte�'ess'e; pe�sO'át; llT.é1il, a'o�s '"
-2. "'-:""" QtriI:ll-'1f 'vanta�eln � "v9Ivldosi" .. Á" ,lle-umao" tambem se

ereção daj1uele monumel1._to, fôrá.. _!\nton.io C:5,ri�!fJ� 'lua o .�I!.��j\p-e'\l" ';zacultailÍ!Íl p(i:las :y:�tagells' da � q!le ,0fe�:ecetl'-aO--:}1stado?
.

upou do uso. da enel'gia elé·

·,...rm .. .._m_�----_.._te_lI!!IIilIi-...;I,�;'�e-'6*�cilto"lil.! Na"n (lsm1\; 4Je,a's,ia'o;, o - viagem! ao estran'geiro.�' 'Nenhum�! '

.

",
rica na AgricPJ.tura e' da ques·

-

"',�Lé.�in�n-te:i.da�:E'E:B;4\r:jnt�i. 2 _ Hei por"bém 'recomendar, 3.° :_ Quai,s os tlrej,uizos " tão do USo de energia atômica

r:j_'QU �do: p�ogJ:ail':; :'da, sol""ehidade por parte' de todos O); membros que trouxe ao povo? - Os :- para fins, pacificos.
<e� ªcen't'ull��4ue'também ,estaria da Guarnição 'do NE "Duque de continuos aumentos dos

II "

'

pI'esente'lõ:_general'Paiv,a Cl)aves, C ... ' 'f" 1 b
. preços! , � --- -- - _--

Quem qu�r que, com olhos de ver e penetrar,
a Ab::ro���:eP:sc���:d�Ci��:�!l��i��:rn�ausea"' �::��n�:!}/:�m:1l1:(���::iJ:�' ::���:p::�::�\:r��::e�:::l�:�t::�� I'

tag:�s' qu�:�::e�:ud::V:: - �_I Experiências" alô-
haja, lido a car�a q_ue O ESTADO ontem pu. nos'e lace'rdistas? Não é leitor a1!síduo do "Diá· te mais graduado do 3.° Exército. imnto, considerando como atq

tado?' -,J)iversas: recebeu -'iI· 'AlilicoUj a nós dirigida pelo ilustre vereador, riõOficial" ,para acomíl;mh'lr os ."pananl!ls'· des 'I/Por ocasião da n1,ssa visita, ti· atentatório à marillha ,militar. por �uito menos �m pat.ri- � mlcas na ma ..
Carme'lo Faraco - P.D,C. dissidente __; de ime_ te é do passado !;ov,�r"o? I'ão acompanhou a "vemos oportunida-de de 'apreciar desres,peitando aqu"Jas mesmas

momo que vale mUlto maIs; -: '

diiltO te,.,\ estranhado ,que o mi�sh'i.stll não so': 'elefantíase das verbas palacialws de 51 par;l as "condecoraçõe's conquistadas normas". obrigou o Estado a ficar � ". ._
,

mente, tenha dado, inteiro apóio ,e Holillaríerlade ,cá?' Viu, ppr acaso, um só jeep, em poder de pelo marechal Mascarenhas de �._-_._--

�
com todo o quadro de fun·

� zonla, cionários dós antigos Servi·' ",_'
a_o govêrno catarinense _de 19,íl a 19')6, como col(lno; das dezenas 'de 'dezenas do'! je�ps que Morais durante a sua brilhante L t t d

-

ainda continue a prestigiar o ,!tua!. I,ara OI> colo'nons para cá foram mandados? .Tá e vit�riosl:t carreira militar', na evan am'en O O ços; substituiu um encarre', RIO; 13 (V A) - 'A prop�ito

Se, em- verdade, o nobre edil pedêCtsta sem- visitou alguma das cinco-grandes centrais ,hi- paz e' na guerra. Essas condeco-
-

_

'�
gado por vários Diretores, a ) das notícias hoje vindas de Mos

, , d t·"
- ... bons vencimentos', se der � cou ségundo as quais os Estados

lHe quís que seu Partido fÔ'sse um "Partido di- droelétricas, que, foram o "leit motiv" da cam_ rações, que se acham encerra, as 'pa rlmO.n.IO,- __ '1 . prejuizo, o Tesouro paga .. _. Unidos planejaram experiências
ferente", "para lutar abertamente contra a cor- panha que .,levou um candidato ao governo'! em um nwve , são numerosas so- t;

,

d d �.
* * i, atômicas nas selvas bl'asileiru:;,

:tllp�ão, pani orientar o Povo desencantado com Nâo sabe de concorrências publicas anuladas bressaindo 'a bela espa a e ouro RIO, :_._ 111 (V A) - A convite
,

'

. h
'�'com o sacrifício dos indios, o ge

a política, para não fa�zer, no Govêrn'o, � que para fins,cxt!usos?'Nem aqlli nfi, Callital viu I-';-C que lhe ofereceu o povo gauc o, 'da cqmissão organizadora da
i; \ - - A energia elétrica ao neral Otavio Saldanha' Mazza,

antes criticava na Oposição, para lutar contra col:\s profi>J,�iülw,i� apinhada's de professoras, a como recompensa pela sua 'atua- "Rede Fel'roviária Federal S. A." '

. '

, 'h menor preço seria um atra· chefe do Esta�o Maior do· Exér'
,o empreguismo político� contra a imlltlllilhd,' ponto de no!m,ll1��r fí;;i..:O ,haver para CII'"t�, !as �I ,ção nos campos de batal a da o Departamento Nacional de

',' do"S fraudadOl'es do erárili, para acahar com Tudo igi\O�,l (1'1 chamada dartca
_

dos ",Ilrtúrios, Eu'ropar'. Estradas de Ferro convocou os ,!�oi::::t�a:sta::le�:�::�

j.
üstenta,ão 90S que se jactam de cumprir a Lei diante da (Iual ;) "ri,el. and' rlil1" é 'baile edili· No ato inaugural do Monu- diretores de tôdas as ferrovias Com os continuos aumen.

;, ou a hipocrisia dos.qul! não a cumprem e tecem
�

cante? A· cumplicidade do govêrno na fraude mento ,ao Expedicionário, ,o ma,- que lhe são 'subordinadas para tos da ELFA lá se vai essa
juras públicas de amor à leg'alid�de" g",'de fato, ·ftleitora' I fie 'l'un'o pensá ser "intrigr, 'da 0J)\)si. recnal Mascarenhas de Morais ,uma reunião ém sua séde, a fim '

, � . 'esperança por água abaixo! "I· era essa a sua. bandeira de cDmhate, S. S. há cãô?" E a' rclal}ln;ssá", na 'l'o.l.("ia l\lilitar dt pronunciará importante oração ,.de serem a.s�entadas ú1edidas sô_ '
.

, O govêrno Bornhausen, "

r sete anos está brigando em trincheira trocada. elemento dda e�d'Jitt-9 ph:t Íllcallal'idade lIIural. situando o feito das armas bra· bre o levantamento geral do pa· aos poucos, vai aparecendo "j

'I' �!;n��l:::!�{>a:te:' ;�:::a p�e a!�:n:)irsr� ��;:� - �::;aEb:=t�(:m�.,�� :ng.avetamentos de inquéri. ��:i�:n�a�::�:��iCiO de seus 'bra· !��n�:i: �,�t:��':r�:laa:::I:s�::� ;��::�� ,�uas ... "beneme-. � I,

já usava. o econômico para adqui:'ir trCls depu- Será preciao contLuF',r? Ttirá' ü r.(ll)l·,�., I'l'elV prêsa: �...........___,.........._.._.._....... � i
i" tados 'adversários? Não soube qUi! os. únicos dor lido algumà resposta, por exemplo, aos- - ,_,c;._ --- ---_

1:1, :��e:�:l1�::f:zre::��os:���::ç�r�í�C,;u����:�e go- Últi;;:id::it:��ai:l)I�::::'�::���?de (;UC �.Ç(Onb.'

'Imp-ea'cbment
'.

'Em' F
-.' """ '

Desconhece até que o dicionário foi acresci· picuo rellresenta'üe pede"'S':1 ar.da:: contra

{' DD�aoI
,:" do neologismo "marmelausem"? Nuuca lhe mão durante o J'lesmo tt'mpo tllle �e"(I'ldo (',. I. "" - -

:';I:(�:,a: 1!:S:,I�n�:::;,���u::v;!:::o;,e��a�:;il�:� ;;a:,h'st:eI.hcaamSoinneCaenrl.od'ad.TeaCn"bl's's�o(,!I,'viu (Jo·.;n:lbl','iii,7t',(II�aa,�.'" da� L� ..
..

", I' ,

. • ,.' ,

'

,

I cujos nOlnes chegararn :" seI ;ntlu.'adns à }>ronlO-
.

-

-

.--,,� ,_ .

cão por merecimento? pergunta ,da gíria � não atinamo'3 ,:omo'e) dig." RIO, 13 (V.A.) - A As..; me,.de responsabilidade. •

I em que seJa autorizado o Se fôr absolvido voltará

I Ignora, porventura· que o 111111H'rfl de servi· no vereador esteja e pershta onde �stã. A, não. '. semblêi'a'Legis!ativa de Ala- De acôrdo com a lei .. processamento da denúncia,
, ,

' ao Lxercício nor�aI do car

I
dores públicos redobrou, no quinquênio, por ser que S. S� seja adepto t1aq,uela fil,osofia d�.' goas aceitou, ontem, por 23 1.029, que rege o assunto, terá 20 dias para apresen-

.

"

' go; se condenadô,' deixará
I força <lo empreguismo? Nunca lhe contaram espanhól, que achava-llas m!llher�,s o,maior pe: � votos a' 12, a denúncia ,for'· o Governador, do momento' tal" sua defesa" período du-

� qu� as leis deixarllm de ser cUlllprida" p0l'(lne o- rigo do mundo, e 'por iss�, "le gustaha-,vivir en- t. mula,da contra o governa- t' i "dé!fimitivamente o Govêrno.
I governador "gDvernava com a As!wmhleia, S"l!l ---tre Ias mujeres por combaterias". , t -�-6'�'M"'OR"TO'S'

--,- 1'Un.e O qua pemanecera, no 023.0
���-icle_E5"" _*« I d?r Muniz Falcão" por cri� qúvêrno. Como

I

a Oposiçã� contd

BaIe r i a s'___C-n-,-m--u-n-,-i-s-'-t-a...._;_s-,.::.a='..;...y-·-e-J·-a-·.-r':_a_;;_m--___:a:_''::v,::,::,cfo-.e-�"-s.Imericanos :::::J?:?�::����:: ..2:rlf: ,,!��:;!5!:I:'���:: ::::::2�����a:� :: !r:;:
, .

. II� p�' vi�lenfp furacão '�ntre os! sa, voltará a �e.pronunciar Lara antes, quando da ele: ..
,

HONG KONG, 13 (U.R) - A

I
porta-aviões e ninguélt) saíu

fe'l
A notícia de-Peiping ijiz que a�

I
por quatro destroiers. dias seis e sete últimos, deixan sé' mantiver a aceitação da

Chin V 11 'f h' 'd N- h' 1
- -' •

f"
-

dI'
, (,ãod:l�1"�a___:éinotivo-('le,'

a erme 11) III ormou ,�Je 1'1.0, ao a qua' quer mensao so- lllcursoes oram em I.'umero de ,Cinco horas depois de ter dei- o a gumas d�zenas de famílias I
(l!::uúncia Governador seráque aparelhos do porta·aVlOes, bre se os E,stados Unidos respon- ,,66. O "Hornet" faz parte da fro· ,xado d,e Hong Kong, acrescenta a, sem lares. Ate agora o balan.!. ' O 'esppculac,:ões sôhre_ O iden.

norte-americano "Hornet" fize· ,deram ao .fogo, nem ao' tipo de ta que patrulha o estreito de radio de P�iping, o "Hornet" in-" ço das vítimas, é de seis mort()'; I :Gastado do cargo e proces- tidacle do 1lOVO oposionist<t .
.

ram diversas incursões sobre as avião envolvido.' ,I Formosa e estava aCDmpánhado vadiu as 'águas .da· .china' Ver,· e 33 feridos -em estado o-ravn: stdo pelo tribunal do "im- D
.

_
., v, ,essas especulações",aguas chinesas e foram alveja· melha.

'

estanáo 1-0 I?es(oas desabl"i�a,Lts. p(.3chment", composto de '

dos pelas baterias cOlllunistas,-

BEBIDA FEITA DE MATE
Em-Washington, a Marinha a. Os feridos estço ho TI" d

'

U'
,"

,

.' Spl a �za os ( :r,co desembargadores e'

111 avião foi a-ting'ido e dirigiu,
_

"

, ,diantou que as circunstancias em Cascavel. DI"el'sas socieda. . '

se M direção s,ul, d.eixando
atrás I deste hrcidente�est\ão sendo in· '-des do Estado estão Pl'(lviden-

(')Uco deputados, esta-duai1;
de SI uma: cOI'tlna de fumaçi,l, .se· RIO, 13 (V.A:) .- Dois cientis. vestigadas. ciando

-

socorro, à popula«.ão O qual se pronunciará num
gundo informação da Rádio de

I
tas centro-americanos, Eugeue encarrega(jos dI! ' elãl;>onrção 'de O que a ,noticia de, Peiping diz 'atingida pelo vendaval. prázo de 120 ,diás.

Peiping, Além disto, dois.,F-84 Esperanza ,- e B�lI;nard Chiego, um refr,ig,erante feitó con) mate: é que a 120 milhas ao' sudoeste
Thundel'jets ma'neja'dos por pilo. chegaram 'ao Rio pa:ya estudar c�jas pr�prieaades t�"rapêuticas de Swatow, cêI'ca dê 200 milhas
tos da China Nacionalista foi'am detalhes da produção, de mate são considerada5;\ excelentes pe, distante. de Fõrn�osa, -quatro P d'abatidos na mesma área, ao largo necessano' à fabricaçijo de um las recentnes pesq,uisas realiza· aviões decolaram do barco de' ..

- a re- -de Swatow, cêrca de�O minutos' tipo de bebida a ser' ineróduzid� das, E'êsse interêsse pelo mate é 33.100 toneiadas e entraram ná
antes. Em Washington, a Mal'i- à, venda nos Estados Unidos 'da o resultado da autêntica hege· área de Swatow, 'sendo pesada·
]lha dos Est-lldos Un'idos declarou América. I m<:!nifl conqUistada pela beôida mente atacados pelas baterias
que um dos seus aviões com base, O' a'r. Chiego é autor dos '!lstu. 'brasileira sôbre outro's refrige- 'an,ii·aéreas. Quatro jatos chine
no ·"Hol'net" 'foi al�ejrido pelas'! dos para a estabilização do suco-l rantés, na recente Exposi:çà6 ln. ses naciónalistas cruzaram a

haterias anti,aéreas dos comunis- do tónlate e 0- impulsionador, e�l �ernacional do, Comércio, naque· mesma á":!-ea, um pouco antes e

tfl_s, �êrca de 12 'quilóil1etros ao Cuba, da indústria do papel à las recentes p�squisas' realiza· foram tambén, alvejado;, sendo
largo da costa chiI:wsa, enquanto' base do bagàço de cana. Ambos 'bos os' cientistas permanecerão i qUe dois dêles foram abatidos 'ae
,realizaval;l "um vôo de treinâ, perte�c-em ao gru�(l ,econôm�ç,9 f no Qistrito Federal pelo e�paç9 ,

sul da ilha de Ta·Hão. A noMcia
lnento rotineiro". O avião rece· orgamzado pela, firma _AttlaS' de uma semana� devendo aVIstar·

, d1ivulg,a.(la_ {\or ,Washingt<m entre.beu danos de pouca monta" se· Brothers" de Nova ,York. I se com os Pres1dentes ,doS Insti· tanto, diz que o ,"Hornet" villhlllg.Undo o comunicado da Marinha,
'

RE�RIGE�AN!E ' ""tutos (lo Mate e do Açuc�r e-, Ar- ;' na direção nordeste,' _de Hong
Inas r,étorl1'ou, a salvo ao' Os l'eferldo.s_ cI�ntIstas estao cooI. '

, \ Kong, sob mau �mllP.__�.�

RIO, 13 (V.A.) -- O' Tribunal:
Federal de Recu rsos não realizou I

O"t�;l1, se�são plenária, sendo a·1d iado ,mais uma vez o [ulgamen ,
'

to já iuiciado do mandado de se- I

gurança impetraefo por' tr ipulan- i
tes do navio-esco la "Duque de

Caxias" para a liberação de au- !

tomoveis que trouxeram d03 EE,
ÚU. como bagagem,
Ainda esta semana não será

conhecida a decisão da côrte de

Maéedo devolver os autos J" que
pediu vistas para conclusão do
julgamento.
'Alegam os impetrantes de mais

esse mandado de segu rançn para
liberação de au tomóve is , que, �" ..

mo tripulantes d� "Duque :le Cf;.
xias" exerceram comissào de Ch-

WASHlNGTON, 13 (U.P.) -, Em cerimônia realizada na

embaixada brasileira: o erribaixador Amaral Peixoto condeco-

I.

rater permanente. 'I'odaví 1, es>a

alegação, em sasos Identrcos.. tem
-

sido" rejeitada pelo. Suoucm o ,!",'i
bunal Fedei'al, que ve""; cassando
os mandados de segu ra nç I ;á
conseguidos pelo Tri,l1hd F'edt· I
1'al de Recursos. Por Í3'�0 mesmo

o chefe do Est�iIj)·Mai(J�· da Ar,

mada, vice-àlmi rante 'Jarlos 11a
Silveíra Carneiro, em avi;,:) en

viado à guarnição do "Duque c,e

Caxias", acaba di! considerar a

pratica de traze'r4utomoveis cõ·
mo bagagem como atentatório a

disciplina militar,' quando levado
a efejto-por illi1ita'r que faz parte
de tripulação de navio.escola em

viagem d'é lnstruçao.
,

O 'aviso dó C4iife do Estado
Maior da Armada 'i. que 'nos re

ferimos 'está assi�reliigido;
",1 - Atendendo-"a que em rei

teradlts decisões, �nanimel11e!'te

recursos, pois não será real.izada
sessão plenária para ju lgamcn
tos, Somente na semana vin dou-

ra poderá o ministro Raimundo
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me do govêrno brasileiro, I:.epresenta a certeza que o futuro

da' mesma forma gue o passado, os soldados do mar de nOSS'IIS

'dois países estarão sempre. dispostos a defender nossas ínstl-

tuições dos nossos comuns expressou o embaixador

Brasileiro.
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BREMEN, Alemanha, 13 (U.}'.)
,

PôRTO ALEGRE, 13 (V.A.) -

No "Conyair" 'Ôa Varig, seguirá I
'amanhã para essa 'capital-�em
companhia de sua excelentíssÍ111a
esposa, senhora A4-da Brandão
Mascarenha de Morais, com o

fim especial de participar da
inauguração do' Monumento ao
Expedicionário, no Parqu.e' Fa-r-'
l'óupilha, o,marechal Mascare.
nhas de Morais.' Sabendo desse

tre rio·g-randense, no palacete de
sua residencia; à rua. Visconde

do, Cairú, onde fomos recebidos,
acolhedoramente.

- A M:m'inha da Alerrianha Oci·
delltal acaba de lançal' ao mar

o primeiro de uma sé}'ie de trin·
ta barcos torpedeiros. A uni'dade
foi hatizlIda coni o nome' de Ja-

g,uar,'em' nleillól'ia de .outro navio
do mesmo tipo, afundado du'rull.
te 'a i�vasão da ,Nornfandia.

cito, fez a seguinte décJoaração:
- "A nôticia é absurda, ima·

ginosa e não deve impressionar
a ninguém. Todos sabem que 08

Es�ªdos Unidos têm cam)JC1 ,];,

provas para suas experiências,
A'lém_ do mais, qualquer preten
são nê�se sentido dependeria de

licença do Congresso Naci"l1f:l".

LIMA, 13 (U.P.) - O eX'Sacerdote peruano, Luiz Arteta'

1)11e pare�,� mais merecec!J
l'a de crédito é a que inffH
ma �er -o sr. José Bezerra o

2'\.0 hontnm.' ,

: (AN(ÊLOU�'
DUPLA /PERSON4L1DADE RIO;' 13 (V.A.) - O presidente

Juscelino em virtude do" intenso
programa de visitas a Craveiro
Lopes, cancelou a anunciad� reu,

nião de lideres e vice-lideres da
,maioria do exame QO :progruma
da pacific@ção nacional. Entre.
tanto, o chefe da Naç,ão conver'

sou' longamente com 'Vieira de
Mello, pelo telefone, nada send�
transpirado â imprensa� Hoje o'
présidente es�ará e"" viagem' a
Belo Horizonte, em companhi�
de ,Graveiro Lop!!s senho ..

- Yalar, que tentou falsificar notas no banco de Perú no' valor
/ de tres;ntos -milhões.d'e soles., e'onstitue um( caso d� '�upla per
son,alidade �nl év�dl!ncia completa, segundo a policia local. O
govêrno �inhâ. :n;i�'ntendo segredq em torno do caso, esclare.
cido h.á três meses em Caracas, porém -o me'smo tornou·se pú- ,

Mico, recentemente. O ex·sacerd,ote havia sidó nomeado adido
cultural em Ga1'aca's em setembro último; devido ao's �eus �n_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Osvaldo Melo
AMIGOS: - PROTESTAM. - En

tre os amigos da Capital: houve muitos que
protestaram solenemente contra o "Assun
tando" de' ontem, onde eu dizia não ter as
sunto para esta coluna.

/

- Como não tem? disse-me o

mais exaltado: então os cães' vadios que
infestam a Cidade?

- Perdão, respondi. Isso, é assunto
malhado nesta seção por várias vêzes,
- E o Miramar? - perguntou outro
- E a resposta: você não lê jornal,

pois nada mais me ocorre e nenhum adje
tivo existe de sobra para qualificar aquela
excrescência ...
-' E os menores que perambulam por

tôda aparte? - Interrogou outro e acres

centou: pedindo esmolas.
-,- O caso já foi citado um cem núme

ro de vêzes. Dirija-se ao Juizado de Me-
nores. Já cancei.

-

-, Pois bem. .. ,e as calçadas estra- t

gadas, esburacadas que salpicam lama nas

'calças da gente?
-- Ora isso é .assunto de que estou far

tíssimo de repisar. Há anos que falo nêsse
desleixo.
,

,
- Pois então, tome nota: - o que diz

a respeito dos que nas filas dos, cinemas,
d " dicompram ,entra as para os paraque 1S-

, tas" que formam ao lado?
Você ainda não viu isso?
_. Vi sim e o policiai que ali está

postado também de�e ter visto o abuso. Não
sou autoridade policial, mas, registro o Ia
to. Está certa a reclamação. A', altura dês
te acontecimento eu me queimei e tapei a ,

boca dos meus-interlocutores:
IVocês, ,pelo que vejo, leem raramen

te o jornal. Eu, porém, escrevo diàriamen
te. Por que vocês não auxiliam, tomando
nota dos assuntos

I
que despertam a atenção

pública e não m� escrevem"a respeito?'Ago
ra, não me venham por favor com pseudo
nimos. Firmem o jamegão como eu faço.
Assuma responsabilidades como eu as assu

'mo. Não fiquem espiandopelo buraco da
fechadura para ver o, resultado e depois,
bolas, eu não tenho o dom da ubiquidade.

Houve'um, silêncio em homenagem a

minha bravura e eu me retirei azuclinado.

U habito nâo raz o monge, mas o custume ne

ceemo certo e, corte perfeito define o cidadão práti-
co e elegante. ,

As roupas Imneríal Extra lhe assegurarãe dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Crediário es

tas ótimlls roupas.

/

'�,;,.�1

Para Rãt· pagar aluguel
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MORTE - com - Brode
ríck CROWFORD.
2) - O PADEIR9 DE

de medicina Luiz Miguel VALORQUE' _

Parente, atualmente cur- FERNANDEL.
Faz anos hoje, a sra. sande a Faculdade de Me

Edna Mendonça' Lima, es - dicina da Universidade-do

posa do 'sr. Waldir de Mo- Paraná.

raes Lima, Escrivão Fede- I Nos últimos exames ves

ral em Ibil ama. I tibulares realizados no

A data de hoje assina- princípio do ano corrente

la ú aniversário do sr. Mo- I Luiz Migue' Parente obte

desta de Moraes Lima, Ins-I ve notável
_

sucesso,"�'�tell
petor Aposentado dos Cor- do aprovaçao ,com ótimas

__ o -'P'

Na data que hoje transcorre, sentimo-nos no de-

I ver de reverenciar' o nome daquela, 'qu� por suas al- .

tas qualidades de caráter e bondade _de coração, vem
se constituindo num marco à frente de movimentos
(JS mais diversos, sempre em próI 'dos necessitados,
que, reconhecidos, no dia de hoje, que' Ihes é tão

grato, prestar-Ihe-âo as mais expressivas provas de

seu apreço e gratldão.
D. Marta Madalena de Moura Ferr,o,. dama de

,e,xcelsas virtudes, que vê hoje transcorrer mais um

aniverssârto natalício, é figura de 'destaque em nos,

'sos meios sociais e culturais, e, há muitos anos vem

d1irigindn com acêrto e efioiência I) Serviço de Assis-
'tência aos' LázaroS (Preventórto de Santa Catarina),
não poupando esforços no sentido_ de proporcinar aos

filhos sadios dos hansenianos o que êles l'ealmente

merecem, dando aos mesmos "um lugar ao sol".
,

'As muitas, homenagens, merecidas, que lhe se

rão prestadas, juntamos' ,as nossas com votos de fet-
>

cidades cr.esce�tes. l 1;
, ?

'A's - Bhs,

Neville BRAND - Jar.

STERLING em:

ATAQUE NOS MARES,

CHINESES
Censura até' 10 anos.

A's - 8hs.

"Pré-Etreía'

Libertad LAMARQUE ri o ,

seu melhor trabalho '

A INFAME
com' Ramon GAY - Car
men MONTEJO - -Luis
ALDÁS

Censura até 14 anos.

A's 5 - 8hs.
- Tão inesquecivel era

aquele permume ... '

Único rastro de um cri

me quasí perfeito!
Van JOHNSON - Vera

MILES - Cecil PARKEP.

em:

reios e Telégrafos. notas nos vestibulares rea- 'I'echnicolor
- sra. Óndina Gheur, lizados nas Faculdades Ca- Com: Dona ANDREWS

esposa. do sr. Gilberto tólica de Medicina bem co'! Donna REED.

Gheur alto fu�cionário do' rr:o na Fac�üd�de �e Medi-I, Censura a.té 14 anos.

Banco do Brasil;
,

í cma �a UmverslClade dI)
I
'_

, _ ._ , \

sta. 'Zilda Goulart,
I parana.. _

,

h' Irtnl':illé1'Pfuncionária do Ministé�"io, Ao Ilu��re, clotntefrran.eo�III'_Ido Trabalho e elemento de que tamb..elll e a o

uncIO'I,
- ,

_

realce na sociedade catari-' nário os Corr�ios, e 'Tele-" A'g -: 8hs._, ,!
t'lense; grafos, em Curitiba,

....

ende 1).� O _CAVALEIRO
1

_ dr. Abelardo Fonseca,
I

reçamm; vo:os de felicida· MISTERIOSO - Com: Joel

ilustre advf)gado, conterrâ- j des na carreira, que abra- MC CREA - Miroslava.

neo, residente na Capital <;ou. 2) - O ESPADACHIM

Federal; _ ,'- I __
NEGRO -- com - Alan

_ menina Vera Maria, ,CASA -:- PROtURA-SE LADD - Patricia MEDI-.

diléta filh3 do distinto ca- Família recem chegada NA.

sal sr. Dilermando S<$midt' do Rto necessita alugai- 3) - DEMôNIOS EM

e sua exma._. esposa d: 'Gora
I

,casa ou apartamento com LUTA - 3') e 4° Eps.
,Schmidt. I no mínimo '3 9:uartos sala Censura �té 14 anos.

, I -,

_ sra. Maria Guilhermi,- e de'mais dt:pendencias., Pe-
na Santos, viúva do saudoso

I

d,e-se telefonar para 3098

,Tenente Bdisário Santos, falar com Celio a qualqud VENDE-SE
do Exército Nacional; , hora do dia.

,ANIVERSÁRIOS
FAZEM .. ANOS HOJE:

A 23 PA8SQS DA RUA

BAKER

(CinemaScope)
Censura até 18 anos.

:tJ!-S' f � I.
• i _ ,

A's - Bhs.

-_ A verdadeira história os

dos heróis do' Mar e da

Terra!

Neville BRAND - Jan

STERLING em:

-4-TAQ1JE NOS MARES-

CHINESES
Censura até 14 anos.

A's - 8hs.

1) - FUGA PARA

,

com -

Censura 'l,té 18 anos.

Ã'g - 8hs.
Êle estava com a corda

no pescoço e tinha. '

..

3 HORAS PARA MATAR

No orçamento do�éstico de cada chefe de famí
lia a parcela que mais pe�a é a que corrcsponde ao alu
l,ueI. - QuandQ alguem tem a sorte de pagar alugu.eJ
r.ntilW ainda é suportável a despesa., M;>.? .. quem pre
cisar de uma casa hoje em dia, -disponh�"se a pagar mi
ih�,rés ãe cru:teirós por qualqúer casebre.

Qual a sohigao? Qual o meio para suavisar ê.sse
p:'emente problema?

, 3óluções r,'ldicais' não existem, melhor existiriam
(;)11 condições' sociais e econômicas que estamos longE'
oe, <.ltíngir no País. O que existe, o que surge de vez em

quando são oportunidades parciais. Pai"ciais mais va

liosas para quem souber aproveitá-las.
Agora me(:lmo soubemos que, dentro em breve, se

l;;io po�tos a venda, em cúndições bastante vantajosas,
1 fiO lotes de magnificas terrenos situados na Reta de

, - ,---'-- -, , .. --' . - Por motivo ,de mudan,ça IBarreiros, cuja valorizaçã,o podemos contar como ma- - menino Walter, filhi- MOVEIS
tematicamente, 'ce,rta�'

'_ h dO' ld EI d
I

desta. Capita.l, vende-se um

I
- n o o sr. sva o oy e

I
Casal que se tran,sfere _

QueIJl possl'e um chão próprio está lJerto, de possuir 01'
. dOl�mitório, um� copa, uma, '

'

IveIra;

I p,ar.
a o R,io, vende seus ,mo-,lanibém um' próprio lar. Daí consideraremos impol'tantís- prânxeta de �desenho, um.

t
'

'd d U 't 'd' d
- .

d
- Florivaldo íDin)z "eiS, com· pouco uso e per- I!:lima a opor UnI a e. m<L opor um a e nao am a, para v

Iliquidificador WaJl1ta, um't ')dos Mas eY «empl'e' lIma l'mpOI"tante soluca-o qllando ,Celso Carlos 'iPôrto ; feI'tq estado !ie co'nservaça-o. ', • ,fc' '-

fogar'eiro ..Iétri�o Fame e
I

;;I,ting_e 150 pessoas. Elias ManSur Elias,! Praça Laur� Müller 12.' , ,

IFalta aindu ,mencionar que são__ 150 lotes do Jãr-dim J
-

.s 1 I
' ,

um chuveiro elétrico. ,Tra-- oao a um.

_,--,,- _.

16�57Atlallticc, Os demais lotes, qque são ainda uns 700, des-
,
__ _ _

tar na Rua Desembargador
""'"'_......,;;s,_;;H._;,;mesma área, aguardarão uma maior valorização, es- LUIZ MIGUEL PARENTE PERDEU-SE Pedro Silva nO 1219 - co-I:;;>ecialmen e quunao se SqD,'g, que em breve, graças 'ao"di� n ..

f '1' i C
. .

f C�, ""fi vIsita -a seu-s ' amlla"..
I

ma c;<ªclE;!l'n_et,a doa aIxa
I
queIrOS, em rente a a-l'tamisnio"e visão do atua" "teféito, será asfaltada a es-o' •

.' ,.' ":. ,_�t•.:',
.

'"
.

Flo.l'janópo- .

Econôm-i"ca Federal nO .. : .. 1 peli.\...','

d a'l :ear'rei:i'os ,cenh'o 1.."":__ ' I,
" I _

,acadêniico" 7507 la 'série.

Certo udenista e udenista certo, velho amigo e

impenitente adversário político, confssscu-me 'outro
\

dia" a propósito do Decreto n. 49, p-Io qual o governa
dor concedeu a terceiros ,terras ocupadas netos indios
Coroadcs.õno munícípío de Chapecó:

-'- "Eu nunca vi tiro pela culatra mais estron,
doso 'C!9 que êsse de Q nosso governado-r querer. agra
dar a todos, Imagine que êle, em ano e meio de govêr-

/ no,: além de cair no desagrado total da oposíção, 'Já
desagradou uma forte ala da U. D. N, Desagradada
está a maioria do seu Partido de Representação Po

pular. Em desagrado anda Parte do Partido Democra
ta Cristão. Outro tanto se dá com >O Partido Social,
Progressista. Até Os 'cegos estão vendo o desa!];rado do
POVO, que é geral pelo Estado,"

E, des-oladissimamEnte, concluiu:
- "Como se tudo isso não bastasse conseguiu o

que mais de dez governantes sucessivo-S não conse

guiram: em pleno Século XX, desagradou até a uma

tríbu de Indios l ! l l \
,

----,�----'------------

Biblioteca Publícc
/

dó Estreito
Doação da Loja 'Maçônica "Januaric Corte"
À direção da Loja Maçônica' "Januario Corte" des

ta Capital, enviou à Bibhotaca Pública do Estreito, o

seguinte oficio:
"Ilmo. Sn1'. Acy Cabral' Teive. DD. .Diretor da Bi

blíoteca do Estreito.
Esta Loja tem o prazer de ofertar a, essa Biblioteca, '

livro!': abaixo mencionados :

O Acusado - Alexandre Weíssberg
. Brasil - Potência Militar � Gen. Manoel Meira de

A

Vasconrelos
Limpeza da Mente na China Vermelha - J:<jdward

-Hunter
Discurso - Armando Simone 'Pereira
TraLalho Forçado' na Russia Soviética David J,

I Dallin ",
.

,

.

,

A Paz de Ontem e a Paz de Amanhã - Sir Geoffrev
Knox

A Cortina de Ferro - Igor Gouzeníco
A- Vida dos Municipios -

Deus nos Subterraneos da Russia - Padre George»
, Minha Terra - Antonio Botto de Menezes
Escap.ei do Paraizo . Vermelho - Peter Procov
DR �iberia ao Mundo Livre - Vladimir Petrov
Ao ,fertar os livros acima mencionados deseja es

ta Loja associar, se As manifestacões de boa vontade e

de car.nho que � PO'PUdtÇRO desta cidade está díspen
sand« a essa novel e util+ : ima entidade, Atencíosimen
te Da;)" ro Duarte Silva - Venerável - Ivo Corte pi
secre+árto" .

-Com mais éssa contribuição, atinge a 2.227 o número
de li 7 'e' doados, até ago 'a, à Biblioteca Mun íclpat:

.

----------------- ,---------

,
Esteve em Orleães, em objeto de serviço, o Sr.

Syrth Nícollélí, Delegado do IAPC, que foi' alvo de
várias manifestações dos petebistas, de líderes sindí
caís e da laboriosa claSSe dos comerciários. ,

-,-ÕÕXÕÕ-
Dehtro de poucos dias o Deputado Olice Caldas

oferecerá à Assembléia Legi�lativa _importante pro
jeto :de lei beneficiando os' Municípios catarinenses.

-

--õõXõõ-
Nos e"studos que estão em caminho para a re_

forma dos estatutos e do programa do PTB, estão pre
vistos dois organismos da máxima importância - os
ConseÍhos Políticos e as Assessorias Técnicas, junto
às Comissões Executivas Nacional e Estaduais.

--õõXõõ- ____

Imp-ossibilitado de comparecer, o Deputada
Braz 'Joaquim Alve� será represen'tado, na posse do

Pref�ito Agostinho Koerich, de Vidal Ramos, pelO
Sr. Adelino Joaquim Alves, membro do PTB de Brus-
que,

�õXõõ-
O Deputado João Colodel, no seu magní'fico

dis,cúrso dia 11, exaltou o pape} da MarÚlha de Guer
ra e do Exército Nacional na Guerra do Paraguai,
realçando ação dos Almira,ntes Tamandaré e Barro'
SOe

--õõXõõ---
O DI. Acácio Garibaldi San Thiago, presidente

do PTB, recebeu um bem elaborado relatÓrio do

IPASE" referente a, 1956, -onde se constata que a ad

ministração do Sr. Luiz Gonzruga de Paivà Muniz
(pre'sidente) vem s-endo assinalada por inúmeras l'ea

lizações em benefício direto dos assqci�dos.
. --õõXõõ- .

Continua recebendo fartos e variados aplausOS
o Dr, Rqfael Cruz Lima, presidente da Companhia Na
cional de Seguro Agrícola, pela SUa profícua adtminis
tração' em benefício da,s' classes rurais. Nada menos

de 290 e OUCOS sinistr,os, em 1956, foram pagos pela
entidadé de seguro agrrcol� cria:dores, lavr'adorell,�,
tudo �)rocessado com simplicidade e,rapidez,

'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
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a

!� !�,E
.
·A cargodé Milton da Costa eRubens Costa

.R..
,

E ", S :Ê- N H A' �

..

NA SESSÃO DA 2.a CÃMARA CIVIL; DE 10 DE JUNHO DO CORRENTE,
"FORAM JULGADOS OS SEGUINTES FEITOS

,

(

·1 - Apelllção .de desquite N.o 1 ..275 de Rio' do Sul,' apte. o dr. Juiz de
direito' � apdos. Arthur Pfuetzenreiter e sua mulher: Relator o sr. des.
VITOR LIMA, decidindo a Câmara, unanimemente, devolver os 'autos à
cQmarca-'de origem a fim de que o dr. Juiz de Direito proceda como en

tender de direito. Custas a final. .

> -»)((-'.;

Votas de Igti
'-aliara L

co num projeto de pesquisa
do 80JO no qual mostrou que 2 �. Apétâção de desquite N.o 1.291 de Blumenau, apte. o dr. Juiz de

Direito e apdos. Augusto Cardoso e sua mulher. Relator o sr. des, VI
TOR LIMA, decidindo a Câmara, por votação unânime, conhecer do re

ClÜ'SCJ e negar-lhe provimento, para confirmar a decisão apelada. Cus
tà'� pelos ape.!ados.·

.crença era difícil de ser pro pacidade do empregado, bas

• vada porque os métodos de tando que entre o evento E'

esterilização que emprega- a morte ou a- incapacidade

I· vam calor ou .substâncias haja uma relação de causa
químicas destruíam as cêlu e· efeito".

las e quaisquer enzimas li- Não é, pois, necessário à
i vxe« presentes. Usando o, configuração do acidente do' ditas, pois, implíc itamente, dade do mal, não tira à in-

República dos, Estados Uni- espólio, que será levado a xadona sede dêste Juizo, no raio eletrônico para eaterrli trabalho, que o dano se ma- a<;lmite a hemorragia, ale- denização a sua liquidez,
dos do Brasil' público pregão de venda e' lUgP.l� do costume, e, por zação, o dr. Mcl.aren. desce- nifeste palpável e imediato, gand'o, todavia, que o' ede- ainda, mais quando houver

-e Estado de Santa Catarína- arrematação a quem- der o
I
cópia, publicado pela im- briu que o solo contêm en- requerendo o dispositivq le-, ma 'frontal, com afundamen plena 'anuência ,d� patrão. A

Juízo de Direito da Segun- maior lanço e mais oferecer, I prensa, uma vez no "Diário zima úrase livre, que serve �gal em eménta, apena-s, um to da táb�a óssea, poderia recusa ou a desídia r�feri
da Vara da Comarca de Flo- a:ima <ta l:espe.Gtiva av�li�- O�i��al��;"{},o:����, "e,.. ti'-êSI' para'

.transtormar a ureia Iíame causal, um vínculo, ter-se verificado quando o da no art. 13, d:a Lei de Aeí-
rtanõpolis çao, pelo por1e.1r!l dos audí- (3) vezes no Jornal O ES- animal em excremento 'e em ainda que remoto, entre o paciente, perdendo os sen- dentes, não pode serconfun

Cartório de Orfãos, Ausen- tórios, ou quem suas vezes TADO" desta Capital, de- substância química que as evento e o mal superveníen- tidos, tombara, da biciclet�. dida com a ocotrência tegis.
tes, Provedoria e Resíduos fizer, no dia vinte e quatro vendo a primeira publica- I

plantas podem utilizar. te. . \ A hipótese não encontra. trada nos autos.
° Doutor Dalmo Bas- de junho. de mil novecentos ção ser feita com antece- E êsse nexo causual re- ressonância nos fatos apu-

. tos Silva, 2.0 Juiz de Di-' e cincoenta e sete. (24-6- dência, -pelo menos de vín- Algarobo, Praga das pas- querido infere-Se da suces- rados, já que a lesão' frontal
reito Substituto da Pri- 1957), às dez "horas. (10hs), te (20)' dias, e a' terceira

I
tagens, é util como alimento são n�tural de fatos pro- em .lrefúência decorrêra,

meira Circunscrição,,!lo)1o local em que se�4éalizam no dia da venda ou se nes- para o gado - algarobo, um vados criminalmente, incon provam-nos sobejamente Os

Exercício do Cargo' de as vendas em hasta pública te não fôr publicado o jor-' mato sem valor que bebe testados e incontestáveis. autos, da queda anterior ve-
Juiz de Direito da Segun- .determinadas por êste Jui- nal no da edicão anterior 'tôda a pouca água em vá- Há perfeita concordância. rificada no trabalho. (

da Vara da Comarca de zo, à Praça 15 de Novembro na 'forma da lei·. Dado 'e pa� I rias regiões do sudoeste dos das partes na admissão de I .

Concorda, ain�a,. o prnfi�Florianópolis, Capital do .número doze (N.o 12), 10- sado nesta cidade, de Flo- Estados Unidos, está sendo
que o estivador José Maciel sional em referência, que e

Estado de Santa Catari- cu] onde' se encontra insta- rianôpolis, aos' trinta e um usado cam g�ande sucesso dos Santos/ pouco antes de perfeitamente' possível ,lo

na, na Formá da Lei, etc. lado' o Forum da, Capitál, dias do mês de maio do ano nessa área como um ingre-
o haverem recolhido na via! 'comover-se, sem assistêncla

FAZ SABER aos que o' Descrição de avaliação do de'mil novecentos e cincoen- diente das rações de gado. pública, em estado de coma, médica, �uem acaba de so-

presente edital virem, ou. bens que será [evado à Pra- ta e sete (31-6-1957).· Eu, 'Alguns criadores no Texas '

, frer contusão' craniana, ain
dêle conhecimento tiverem, ça:- Um automóvel marca Alberto Luis M ,Escre- estão seguindo a liderança í-iêríciâmêlltõmelhorad:oqUe da qÚe violenta.

expedido nos autos número "Prefect", do ano de 1950, vente Juramentado, o dati- de C.O. Doolin de Big-Wells, tornará a moagem da madei Destarte, parece-nos ini-,
novecentos e setenta e seis cujus, "la LV.T.P., avaliado lografei -e subscrevi. E eu, que começou a alimentar sé l� do alga,robo e,a prepara- Iudível e indubitáv�l a r,ela
(976), r.egLstrado às fôlhas '�istrado em nome do de· Waldomiro Simões de Almei gado atacado pelaseca com ção da alimentaç�o.mistu- ção de causa e efei�o. Mas,
trinta (fls. �O),-do livro nú-

I

"stado o dito alJíomóvel re" da, Esci'ivão, o conferí e uma mistura de lenha de rada de. mais fácil produ- se dúvida ainda pudess�
mero quatr0 (N.o 4), de in- gistrado, em nome do de" subscrevi.

' algarobo moida, grão, mela, ção; Algarobo é ,uma árvore .haver, por faltar à necr�
ventário 'dos bens deixados cujus, na .LV.T.P.; avaliad.o (as) Dalmo Bastos Silva ço e semente de algodão., �.ã irregular ql:le i'aramen-' psia comprobatória da "c'au�pela quantIa de oitenta mil. , .. , ." ...

. . .

.

ik
'

por falecimento de FIRMI- ...• . (C $ 80000 ) E'
2.0 " JUiZ de Direito Substl- Ele ficou surprêso ao des- te cresce, ma.: de 4 rrietros ,sa-mar.tis", resolver-se':'ia

.'. . ·Cluzeuos r. • ,00. ,
�

NO VIEIRA, que se proces- h" h' tuto, da Primeira Circuns- cobrir que n mistura prOVO�1 e é capa:!;,.' de se espalhar I�sta,. na c.onformidade da'
. para que c egue ao con e- i

ser muito nutritiva e pro- por imensas área's se me.di':' ' ,

sa perante êste J,uizo, de Di- .

t d' .

t d crição, no exercício do car- jurisprudência dominante, _;'ada no bojo dos autos.clmen o os m eressa os e
reito e Car�ório acima refe- .,

I' go de Juiz rle Direito da Se- d�tivà e que seus animais das não forem tomadas pa- em favor d:l tese mais-favo- S. M�' J,.
nmguem possa. a egar ignO- . .,

.

_ _
. ,

_

-' .

nda V ra dev?ram-na com avidez.' Ou. ra exterminá-lo. Seu siste7 á I b f"" d
'.

-.FlorianÓpolis" g de c1unhorância, mandou expedir o
gu ' a.

, .'
_
'. _

l' ve
. aOS ene ICial'lo.�-' � .. J

Confere cOm .0 originai. troll criadores, de gado d'o _m3.',d-e raizés �. bem �upei.'ioi· vítima. 'HA teol;ia da prov'a, j�é 1957-'
, .'

,

presente editál, que será ,�fi .

:Em 31:-5-57� sudoeste começaram a usar ao seu tamanho acima do so- em causa de acidente do Almir J. Rosa _

a ração de algarobo e alguns lo e envia rai�es por cêrca trabalho, sofre 'perfeita in- Pl·oniotor Convocado
lançaram .�mpreendimentos de 23 metros absorvendo a

díspendídsna locomoção em

bicicleta.

O dr. Holdemar de Mene-

zes, diretor do hospital rnan
tido' pelo Instituto, não se

opõe às .declareções supra-

ridos, que atendendo ·ao que

lhe foi requerido pe,la inven-
tariant'e. � 'senhora dona

. ,

. EDITH LINHÂRES PELU-
. .

I

.�-------------

massa rià manter as pastage?s nu
e talvez maquinlirl0 de be- tritivas.

. Lojas e Apartamentos
, ALUGAM-SE EM EDIFICIOS NOVOS - PRIME!-

VENDE-SESO, e tendo em vista ao

co.operativos no senti�do' de escassa humidez' que pode-

"
.

.

RA LOCAÇÃO, a partir de Cr$ 5.000,00. Tratar � rua

Felipe Schmidt, 42-A, 1.0 andar, salas,2 e 3, -diãria
meni.e, das 11 às 12 horas.

O b s e r v a ç õ' e !I:
1.0 não se atende fora dêste horário

.\ 2.0 não se atende por telefone
3.0 nao se alugam apartamentos para solteiros.

mais que dos autos consta,
autorizou a venda em hasta

pública de um dos bens do

Vende-se Uma máquina Singer em perfeito estado de

conservação. Tratar no Hote.! Metropól, quarto n.o 8 das
12 :__ 13.30, e das 18,30 em ,diante.

.benefeciamento em

AVENTURAS, 0'0 ZE-MUTRETA

r ,e,.

funesto que lhe -sobreveio
no lapso. de horas.

,.:rIU
A dispensa da assistência

médica imediata, por igno
rar o trabalhador a graví-

x

x x

Assim, pois, op!uamos pe

la improcedência' do agravo
c J, •

e,. em considerando que os
, t� \ _

direitos, que a Lei 'assegura
aó acidentado ou a seits be

� .

neficiários não podem ser

postergados pelo simples fa

to de
'

haver o Curador de

Acidentes deixado de recla-

má-los em grau de recurso,

afigura-se-nos cabível acres

centar-se, à decisão de pri
meira .instância, o auxíHo

funeral previsto no ar.!. 25,
da !ei em apreço, e os juros
moratórios referidos no art;

102, "iiI fine".

Notamos a inicial deslo-

Aúxiliar De Pro�ucão
,••�.&
.'-\'''''', ·0

.J
�

. • \-0 { I

Importante companhia de seguros, necessita de um

�l�ento ativo, desembaraçado, em serviço de produção
orientada e de facH -desenvolvimento. Salário e comissão.

Tratar à rua Cõnselheiro �afra, 21 - sobrado, as

9 horas da manhã.

'.

-

\
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Expruso flnrianópotis l t�a,...--
..... #t>

PROGRAMA 0'0 ·ME·S
JUNHO

-,

.
.

Escreveu: Rubens
F�ns�.)rtes de Cargas em Geral'entre Flórianõpolis _. .Curitiba

.

_ Porto Alegre -- São Paulo _ !tio e-Belo Horizonte

Causou ótima. impressão, I'. o 1.0 Concêrt-, de Piano pe- I
,lo jovem MA'RIO MORITZ
e a priineh a audição do

Clube da Música. Como já
é do conhecimento de todos,
um grande Clube já come

"Çou a ser iniciado. Seu fim;
é mostra,r o que deixaram
os saudosos Mestres, na ma

,ravilha das partituras mu

sicais. Sabendo-se que "Mú
.

slea e Juventude", são alia

dos 'bem 'fortes, para a con

cretização de um fim úni

co, aplausos e -aprecíação.

Dia .15 (S) - Soirée Juvenil
Dia 19 (IV) . .:_ Soirée Maravilhosa - Uma ofer ..

ta do Veterano aos namorâdos
.

!
Orquestra Sevilhana "Suspi

. piros de Espafía e Breno Sa1!��
. seu conjunto de Astros dos Rit
mos da América.
'Mesa, de pista Cr$ 300,00�outras
mesas Cr$ '200,00. Convites Cr$
1.50,00.

Dia 29 (S) - Soirée de S. Pedro na Séde Urba-
.

Agências no Rio Belo Herizonte com tráfego mútuo até 'São
Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar .

'MATRIZ: F�ORIANÓPOLIS Escritório e Depósito: Rua
.Padre Roma, 43 - Térreo -'Fone: 2534 e 2535

End. Telegr.: SANDRADÊ

FILIAL: CURITIBA - Rua�Vis�ondé do Rio Branco, OJ,2' - 936
Escritórío eDepósito: Fone: 1230·-. End: Telegr.: SANTIÚRA

na,
Não haverá venda de mesas,

mas poderão ser reservadas: à ra
são de Cr$ 200,0.0 jior mesa de
pista, Cr$ 150.00 as restantes.
Convite Cr$ 100,0.0.

.

....... Tôdas as segundas-feiras, às
19,>15 horas.

_,. EM 'Jl!LHO .;... DESFILE R�NAUX '!

AGÊNCIA: PORTO ALEGRE Rua Com. Azevedo, 64
Fone: 2-3733. (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL-

Atende: "R-IOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLII
I·
•
•

o Programa muito 'bem I
organizado por Mário, con-

: 'seguiu agradar, pois segun ..

d� frases do próprio Píanís
.'.

Cinema

FILIAL: SÃO PAULO.....:.., Aveníca do Estado, J,6G6 .: 7G .

Fone: .37'0650 - .End. Telegr.: SANDRADE

file> DE JAN:ElRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17 -3�3
• , .� ta, "ia apresentar músicas .

e 32-17-:fl - Atende: "RIOMAR" - End�Telegr.: RIOMARLI

I tO maç
lf/tI IS'

>

I-ter'irc.8ll·S conhecidas, príneípalmenten ·r .

. O .'

,,' �:,' '.',
(

.

.

..1, a Serenata Ije Schubert, pa- \

BELO HORIZONTE ._. Avenida Contorno, 571• ra, que a platéia pudesse IA família dos

historiado-,
prar e guardar. Não se

es-,
ter .interpretativo.'

• .

FONE: 4-75-58 _ Atende: "RIOMAR"
.res gaúchos está dividida em gostam nas primeiras. leítu '

Edward, Me' NaU Burns ·s-éntir o quanto é bela e ex-

I
. - �

. -'

1 pressíva", Gostei. de ver sua ,.
-

,
.

.

duas facções que .se· degla- ,raso São. antes fontes pere-, escreveu Uma obra capita, '

-

_ ...... orlgínalída'de no Tema de ----__diam. Dum lado, os que con nes de consulta., I' em HISTO'RIA DA CIVILl, Paganíni, A História dossideram Sepé Tiarajú, o in- O. o. o.
.' r ZAÇÃO OCIDENTAL, cuja' -

.
.

I' ,I .
. t�ês amores. Realmente Modío guerreiro do século .. Numa pequena mesa re- primeira edição. se esgotou'

XVIII, um' �audilho Ri�. donda que se realizou. há na tradução brasileira. Vai

granden's�. Do outro; os que pouco nos Estados Unidos,-"aparecer uma nova' edição'. .'

1 f' d
I

dí
_

, romântico, seria quase queacham que Sepé não passou e na qua pro essores . e com uma a Iça0.: novos ea- _
.

dum títere nas mãos dos [e- português discutíram-gra-
I

pltulost atuallsados e. algu- errôneo, pois o sentimento Tropel de formas, de idê-. é tal, que o leitor não se de Shakespeare que o Ieitor
suitas ou, em todo O caso, mâticas

-

é dicionários, um mas correções feitas' pelo age no_ �i.an!sta,_ conforme

I ias,
db sentimentos, de pai- sent-e interessado com o fim' vai ter agora. o' prazer de co

um caudilho espanhol.
.

dêles declarou que na sua autor á luz dos últimos aeon" -sua dedicação em executar
sagens, O !\IERCADOR DE que levam os personagens '.nhecei·.

As discussões não têm opiniâoo melhor díeíonârío tecimentos políticos do mun
a música que lhe vai mais, IVENEZA, que nasceu co- e as situa-coes: interesse Imais fim. Publicam-se art] ingll�s-:po�tuguês

-

que ê!le' ':'do.
.

na alma, Alguns vem do média ou qUe o autor 'pre- .apenas pela pagina que está, O MERCADo.R DE VE
'gos \apaixop.ados. A polê- conhecia é o de Leonel Wal Vivemos na erà eletrôni-" berço, êstes são sentimen- tendeu-que assim fosse, ca- lendo e pela que imédiata-

I
NEZA de William Shakes-

- mica continua ainda: Por landr�. "Nunca m.e falhou" ea, Os jo.rn�is contam mara- t�is profundos, a med��a iu, .pelo atavismo dramãt! mente se ',lhe segue, e, S;ril tpeare, enio tradução de Ca1:'
tudo isso. espera-se -que te- - �firniou o. professor- qU}

I

vi!has do famoso "céreb)io" qu-e. ���o 'Se aperfe-içoa�o, co ine.rente a todos os poe-_ dar. por isso, cena. após ce- los Alberto Nunes, foi pre
.rá uma. recepção "míxta" - diga-se de pass�gem -' mecânico",' que 'faz .c�lcuJoà ,.n�starr� .naquela �elodla. tas, nu_� histrria cuio .sen na"';pass�m, pelos �eus olhos senteado à Biblioteca Públi
(flores e pedradas; .louros traduziu para .o ing,lês' o to- : fabulo�os com uma rapídes E-;.. o Plamst� te:mma ':o.s I

tído trágico se torna, ev�deti,. faséinài�l)�.
.

"-f," cá :M:lÍn�ci'pal do E�treito,
e tomates) o ensaio de Mán mance

.. O tempo e o Ven-' que o cérebro humano já- tres amores. Smceramen .. te. Eis, pois, uma das :mais pelo Senador Francisco Ben
sueto Berna�di, pr.estes � to" de Erico Verís,simo. mais poderia igualar. Ho.-1 te, eu a�laudí com ardor,.-: Shakespeare, que tem paso absorve'Dtes' tragico.médias jamin' Gallotti.
aparecer: "O Primeiro Cau' O'ÓO je em di� ós.jóvens não pen

I porque vi que o conte�do' sado 'por autQr de deficien- ...,_..._"""'= _m.o'�

dilho Sulriograndénse". Vai Alaous Huxley confessa sam num dipl'tml� de advo-! pri-acipal, êle havia execu-' te cultura hunninisti<ia _ V Q. C E S A � 1: A' QUE'

ser intere'ssante <>;bservar o que uma de suas leituras
I
gado. Têm, os, olhos fitos.' tl!do e· muito bem. O senti- I

,alguém disse chocarreil'a-_
ô'

"eI\trevero". predile.tas é a Enciclopédia IIJl.esse campo riquíssimo

el
mento era natural.'

.

I mente que sabia "po�co la-
000 Britânict'" Há outros esc,ri- I de grande -futuro que é a fí-'

.'

! tim e menos grego" - sOU-,
O h d'b d 1 't 1

.,' . Na Ave Mana, o que, de b' .,

t 1
\

. omem mo erno usca tores que ;se. e el a� na el slca.·
I., ,

e, aqUI, pm ar pe,o menos.

orientação na vida. Deseja tura de diéionários. pOde:l Por essa razão tod'os o,s·,
belo Ja e

o,nome, to�nou-se <!..uas _:figuraS cheias de ca-
.. também descobrir o porque se aprender muito le:t:ldo um dias aparecem entre nós li;. uma apoteose. NoteI sua

l'átel' :próprio: ShYlock �
d f

A • '. A... d"
,.

E I "T'I ,. .

1" d'
. s�renidade e afeição, exe-

p'
.

os enomenos, SOClalS. ""ue IClonarlO. xemp O! ome- 'vros especla IZIl, os na ma-· ., .orCla; .

, 'I Q
, ét'?

.

"D-'" •.

E
.

1
' t·'· . �

d Ch; t' . "cutando-a magistralmente.-

I
.

Sh 1 k
. .

d
.'

e progresso. ue e lCa .. se �- IClOnarlO. nClc ope-I en8como esse e ris IQ, .�. '
.

.

. Y o.c , o rlcl? JU eu CUJa,!
Qual o sentido de certõs fa- dico Brasileiro" publica'do' que acaba de ser públicaao: . ., filha .fo.ge com um cristão e

. ._ " .

'I , ... 'Mário Moritz, nos oferec'e

j'
.tos históricos' ? Dois livros sob a dueçao do. Professor

I
"Elementos de. Eletroteem-· .

. . I .. ; qUe clama convulsl\'amente
. . . . logo a segUIr as lummarlasentre' muitos. outl:os igual- A'lvaro Magalhães e lelà- ca". ..' . .' por ela il pelo saco de duca�,

.

l' b do 1.0 MOVimento do

con-;jdi'"
.mente imI>0rt�ntes, podérão. se o .que'.a 1 aparece so a

.

�. ;' . " G'
.,' os e pe as J?las que aJo-

.
.

.c:erto!em la menor de rleg,
1 f P"dar resposta a essas curio- rúbrica "romance". '.

vem evo.u na uga; orCla,-
incluindo a famosa cadên-'

d d' B

.

A' 'd' -4,"....sidades. Um deles é "I.deo-' . O' O'O'.i .

� . a ama a e assamo e os

Iogia e Utopia" de Manhe- '

�

Nunca-como hoje houve:.
da

. q�e' anteriorm.ent� d�s� I,príncipes de Marrocos ,e de

imo O outro ê "A Condição. tanto interêáse pelos estu-: lumbrou
,

os audItórIOS de
I Aragão, a inigualável, a

I I tão famo.sos pianistas como ...
te Ic

'

de Homem"� de Lewis Mum-"I' dos hIstóric.os, pri�cipalmen .

.

..

,I Jqu@!sen.o111:excessoe
I Franz LISZt a ql1em a obra. .

1
i'

A i. ford. São obra,s para' com- te quando êles. têm o cara-, ' I ama com oucura' e n
. . •. .

• foi originalmente dedicada.�.' d" :.
d

!
�f� �•••••••!.� ��••�., �.�I ES�gr.u��.·.de1�Mo��en- nI� o me�ca or ameaça o

'.

.
.

I ' de m9rte pelo rancoroso ju- ,iJ

.

'.
.

.. ,,' .

'

,

'

'

'.' to ofereCe a- essência meló- d�u:' f 251 'I ·.4�,4

iJolo 'Vieira 'I':,cia�" ,.1.1 I :���P:�4::'::':�ln�: j:�,.
o

p0R:.ntedl'ã�e-nto-d�e�Sa-Úd�e
..

,

.. :.,.

·

.. r�u.'b�li.,.C,... a.I "

.,�

, /- Encerr';,ndo, sua I\-udição U'IiP .

.:. _
.

.

.

RUA SANTOS SAR"uVA. :1St .

com' chave de ouro,Mori'tz' ·;'1ü-�j���..t)$,,,p�B�.
\. CASA' ESPECIALIZADA ·c. P. N. 20 ,-:-; _TE�:, UIiS .

PEÇAS 'HJif GERAL PARA.:
\

C PLANTOES DE FARMACIAS

I-
EM MOTORES, ,

END. TELJ!,:Gij.: "VIEIRAt' INTERNACIONAL:' FORD .

of·ereceu-nos o. fam,0so on.

}'''REIOS' Ê MOLAS ESTREITQ - F�OR�óPOLJSCHRVno.LET '_ DO»G:F.:
' cêrto.

.

de Vars6via, de Ri;-.

•

SANTA OATARIN�
\

I'
chard Addinsell. Não sendo

verdadeiramente um Concêr
., '- to, é entretanto, uma supre

endente Rapsódia, sôbre te-

ritz, executa com sentimen

t�, que para quamlcar"-de

-

ti. ·,At 11t.4, �,A ��'-"=M •.IA�'I�· €NGOROl
). '.'

CI 'VII" C'* f ·.....tErCl Ot':'.t" 140�A,. uMA
SA. ;=.iIJ "(")'JI t"P "'tEN' >') MESMO péso
GltIF � c:, ,:c,4,,-,TE5. ou
? 600 �:s.;:.c.a5 •

DISIRIBUIOORfS ·1)05 AfAMÂOOS "PISIOES1. MAHLr
mas ricamentes melódicos.

Obra deficílima�or sURi in

terpretação, não só téc�ica
mente como também pelo, ,

.

seu 'sentimento, o que fez

o nosso. jovem pianista, num
de seus telizes arranjos,
mostrando tôda a sua be

leza, -agradando a seleta

platéia do Teatro A'lvaro.
de Carvalho, na noite de

Música, Arte e JJlventude.

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

2,' 16·/ e 3.0 (domingo) Farmácia Indiana Ru.a 24 de Maio, 895

9, 23 (do.mingo) Farmácia do' Canto' Rua Pedro Demoro, 1.627

O serviço. not�rno se,rá e:fetuado pellas Farmácias do Canto e Indiana.

.

A presente ta_!>ela niio Po.derá �er alterada sem prévia autorização dêste
Departamento.

..,
.

D. S. P., em 25 de maio de 1.957; "

. .Luiz Os.valdo. d'Acampora; ",.

Inspetor de. Farmácia.

M�S DE, JUNHO ".,

15 - sábad'o. (tarde) Farmácia No.turnã

Farmácia NotUl'na
<.

Rua Trajano
Rua Trajano16 - domingo

22 - 'sábado (tarde) Farmácia Esperança Rult Trajano.
23 _. domfugo.

. Farmácia Esperança Rua Trajano
29 - sábado (ta,rde) Farmácia Nélson Rua Felipe 8chmidt.
30 :.__ domingo Farmácia Nélson .. Rua Felipe Schmidt

o. serviço. noturno será efetuado pelas'Farmácia� Santo Antôni.o e No

turna, sItuadas às suas FeHpe S�hmidt, 43'e T.I,'ajano.
"",

.�,

_ ..r..••.•

_:'.1A',:.,,!

PARA QUAlOUER 'TIPO -DE �� rMOfOR·ES
"l

't".. •• '_:';'"

.ESrREITO
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/ .

.\

',.,

r:

,1.� ,OREFRI6ERADOR'é FRI6lDAIRE
,

. .'
.",€

2.a /PRESTAcõtS SUAVE'S, pARA
! •

.

•

lensalS/
;� OUAlQUER ORCAMENTO A'PÂRTIR Df

. I
.

. .

E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FÚRNECEREMOS' AOS COMPRA�
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA ,AFAMADA. LA
RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAG UA' DO SUL.

* 4 MODELOS

�4PREÇO-S
* 3 GARANTIAS

E ASSISTENCIA .

TÉCNICA
DOMICILIAR
'GRATUfTA

"

MODELO STANDARD 7,4 pá

PERGUNTE A QUEM ·TEM· UMA
E ADQUIRA A SUA

MOD.éu) DE LUXO 9,5 pis
','

MODELO MASTER 7,9.péa

···81'et,.olaa4Ia
EDIFKIO IPASE

r'

*- MARCA REGISTRADA

êtiqueta
--:

•
. Rua 24 de maio, 1.128 _ Estreito :

: .. , :
: FONE - 2073'

.

:
! !
:.

.

Organização' E�pecialj.zada em BENEFICIADOS de PI. :
! ." NHO e LÊI _' SERRARIAS PRÓPRIAS i .

• •
· .� :· -.'-�. ,

• r' ,:\_ •

I "�7",:. ' " ..

• ,,-', ÉstO-qu.e,'Permanente de: _ , :
:

.. .1
� • 'Assoalhos _ FôrroPâulísta _' Abas -.Semalhas - :

. i
.

Filetes -. Réguas � Madeljas para móv�is -:.Madeiras ·1
• Brutas e 'aplainadas. •

--i Cal de Pedra

.

i
• r- •

..i.
. Telhas Francesas e Tijolos

:il'Depositária das principais Cerâmicas.
: '

._. -ti .:
•

... ,,�, :

I ,�� � .'1 i
.'

Vendas: _ Atacado e Varejo J'�, _ �..:.�.�... !. I -41
-

,!·.,:Cr$· ,
9' .'IO�,.O-'J'OO.,(""'''''...

-

..... : '.�.'�---VENDEDOR-PRA:-i '

.

CISTA' I
\ Firma desta Capital, É O' venc. de poatalístasdos Correios e TelegrafO's
I .

I
- Milhares de vagas - Inscrições brevemen'te - Ám-

I detentora de ótimas re- .

bos os sexos, idade 18 a 35 anO's.· Temos apostila com-
presentações, necessita pleta. Preço, Cr$ 450,00 (11 volumes, O' preço é dO"con-

J' de um vendedor para junto), Outros concursos ; Caixa Economica Federal,
esta Praça, na base de Cr$ 400,00.-c- Carteiro, Cr$ 350,00 � Guarda fíos, ...•
comissão. Exige-se que Cr$ 350,00. Lex Curso - de fama nacional pela quali-
O' candidato tenha boa

lade. Faça seu pedido, pO'rem, em carta expressa O'U re

gis trada.;

SU8 nova rOUDa anatômica
•

.

para· o homem mode(QO!
I

Jmp·&i�i.ar �,

�
"

.

• � confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus ·tecido� e aviamentos sã.
de alta qualidade e pré-encolhidos.I

• Você se sentirá' -bem, pois õ corte IMPERIAL
EXTRA é 1 00% anatômico, muito 'mais confortánl
ti'muito mais elega�te.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA csd
. prontinha para você vestir. NãO' há longas esperai
_:_�em demoradas provas.

"

- .

_, .

.

_ . ,- Garatnida por". ._"

TECIDO�S 'E -ARTEFATás FISCHER SIAprática no ramO',. apre-
Os pedidos do InteriO'r e outros Estados serão aten

dídos mediante, remessa de 'cheque, vale postal, regis
traúc com valor O'U pelo sistema de )'eembolso postal,

.

Diretor : prO'f. Clementíno Rocha,

.�. :'. ,..... .� _f' ... -r- .. .-
- -

.

, LEX CURSO
.

.'" ,

Ru�-B���O' -d:Parana�i;c�a, �5�· ;:�;��;: '��i�"�: í2-A. S. Paulo,
_. ,, ..:�� .... _. � 1

Ruo Proles, 374 - São Paulo

�5 anos especializado no - rdmo do vestuário
sen te referências, etc.

Tratar à Rua' Tenente
Silveira 'nO'19 - 1° an-

\ dar - Sala 5; diàcia-

./ mente, e�tre 8 :30 e

11 :30 horas.

�
..

Di�tribuidor exclusivo:

MAGAZINIt HOE·PCKE
CARl:OS HOEPCKe 5/A

Sant" CatariN'

--- ......_-----_•.++",

-
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cata- neval e Danda :
- Minela, passando mais tarde 'a de,

Jair (Bons) e Neném nominar-se Clube Esperta.
(Jair); Bentevi, Morací.

.�"� ••• $»+, •••• ""�"�,,,,,,,,'......� I t.-.++ " w +4J Nizeta, Nílrínho e Saui. O Grêmio Esportivo Olim-
BráuJio foi o autor do pico, de' Blumenau, foi

úaico .tento, \aos cinco mi- campeão do Estado, pela
Em reurnao .realizada nulos do 2° periodo. primeira vez, em 1949, for-

ontem, na sêde do J .C. S. * * �f mando com Oscar; Aduci

Catarina, '1 Comissao de No dia 23 do mesmo mês Vidal e. Al'écio;
-

Pachequi-

VitóJia de Sangue do ,E. C. Machado -, sendo pI�eparado para re· Corridas dv 'l'eferidó J .e: naquele me"mo estádio erR
I
nho, Honório e Yeger; Tes

presentar Q turfe uruguai" resolve� deTflitir o aprendiz realizado o primeiro inter-
I
tinha,' N;colau, Juarez,

Quebrada a invencibilidade do Mayer no próxi!n"o Grande Prêmio de jóquei ,JOÃo. SOARTES. municipal �ie futebol notur- I
Walmor e Renê.

.........-'"...._ �' Brasil, em agôsto de 1957. '0 motivo . da, demissão 'é no em Santa Catarina. Fo.:' ""--
_

impreJ'lsa e3crita e falada, Dando, l?rossegl,limento ao Everaldo. Já no time do _ xxx
/'

ser'O fóquei Soartes,' rein·, l'am adver:,.ários Avaí .10- I

o sr.' presidente eleito - Campeonato do S, E: S. C., E, C. Machado notava-se E.U,A. - O novo recor- cidénte em diversas fal- cal e PaYsandú, de Brus- i Campeonalo [ifa- ....

desporti'sta Henriqüé� Mo· defrontaram-se na :·,tarde um futebol técnicamente dista nort ..;) ameri'clmo para tas, sendo qUe na última que� terminando o jog.') 1 di' _.

ritz Junior, deu por aber- de sâltad-o úLtimo, n«(gra- fraco. Entretanto os pu- a distância de 1.800 me- recebeu um amul(a de' ... , empatado por 2x2. O inglê� ! Ino de Juvenis
ta a sessão, passa�dora ,pa- mado do, ,Api'ig� �de M�no- pilos de Aécio Jogaram tros com o tempo de 1,48" e Cr$ 1.509,00, ficando ad- Mr. Mowley foi o referée I' Segundo .comunica-nos o

--lavra ao�dr. José da Rocha res, as, eq\llpes .-do 1weYer mais ria "raça", mostrando 1/5 é ,() cavalo K:.NGMA- vertido nessa ocasião· que� da luta que rendeu Cr$ .. ; pepartamento de Futebol

Ferreira Bastos, "Ol'ad'or F. C. e do E, C. -Machado. muita fibra, onde Clement� KER. na primeir<t infração, ao 16.475,00. �' I da Capital, estão abertas
oficial do clube é integran- O cotejo

'i'q�e vinha s��:. e Benjamim se destacaram xxx Código de Corridas, seria o', * * ! as inscrições de atletas pa-

te da velh'l, guarda· ria- _ do, aguardado com invWi:. como os melhores. Quando I Argentiná - Os nort-e- demitido. ,O número 'de clubes fi- Ira o Campeonato Citadino
chue.Ji;a. S.S, em conÍevedo- _gar interêsse �remiou com" nos parecia que o' encontro II americanos oferec,em uma J'oão .Soa_rtes, montando liados à entidade máter d::>

I
de Juv'enis, a iniciar-se em

,'Jas, p,la.vras dIsse do signi� um bom e.§petáculo a todos ter-ninr..ria s'em abertura verda�deira f�rtulla peI.) liossinante no domingo futebol catarinense, lá pe-: meados do próximo mês de,

ficado! da data, exartando a os qué com�arecerain àque- de contagem, eis que, num craque, argr·nbno $OLITO. passado, jogou sua ,�onta- los aTIOS de 1929 e 1930 era
I
ju.Iho realizando-se o .tor-

mocidade atu;lmente.' 'de� 'la praça dé esporte. centro de Benjãmim a pe� A oferta em moeda argen· ria para'" cima 'do cavalo bem réduzido: Avaí, Atlé.: neio-�níeio 'no dia 7.

fendendo o Riachuelo a Entretanto, queremos re- lota 'é escoi'ada de cabeça tina foi de 3 milhões d� Gàto Preto, prej1:ldicaQclo
.

-P - '.

d h d b' , I t t d �.._ • � � • .. ,., • ..� • '

'

prosseguir trilhando firme gistrar aqui, o pouco in- por ,a,vao, In o c ocar-s'e pesos que em moe a raSI- 'comp e amen e o esen,rro- ...".T +..� ":� ::: �'"•••••••��...
- � ,.. ••y..... "

as pegad,as daquelés" qüe teresse por parte dos
-

d,es- 'na trave e na sobra Airton leira repre;:;enta Cr$ ... �" lar do páreo.

tão alto sO'.lberam elevar O portistas q\le não compare- não teve
•.

dificuldad,e em 6.000.000,ÕO ((seis milhões
,

xxx
,

pavilhão alvi-anil. A seguir, cem aos espetáculos ,para manda .. lc'. para o fundo das de c_I'uzeiros)'. São' Paulo - O 'Jóquei
o Dr. Osmar Cunl}a, pre- incentivflr os jogadores .redes do Meyer. Este gol xxx Clube de S1i.o Paulo fez rea-

"sidente de Honra ·do clube, porque se assim:Ci fizessem, foi marcado aos l1�minutos Caso se r,ealize o negó- lizar d()mingo passado mais 1 ° FLUMINENS

I
.. - E

-I
e 21 tentos contra - nem

· fez USo da palavra, congra- estariam d<znpu ma(s I5ri... da fase final. Pa,.ssádo mais elO, SOLITO sei-á embarca- uma, r�lnião no HipÓciro- CAMPEÃO �NVICTo. _. saldo, nem deficiÍ:.
tulando':'se ,com a .rriagna lhantlsmo ,ao campeonato algum: minutos o J'uiz' -deu do imediatamente para' 03 mo da Cid·:tde Jardim. -

t'd
'

... _ c�n: nov� .par 1 as, sete 'vi:- 4.0 - BO'fAFOGO - nó-
data e declarando que a patrocinado pe.lo S.E.S.C. por encerL' co o jôgo acuo E,U.A. e neste caso não O' principal pfêniio da tar- torla d t

I
_

_s, OIS empa es e ne - ve partid�s, três vitórias,
Prefeitura de, Flõrianópo- Mas como diziàmos, o sando o m�l'cador: um, pa- tomará parte: no Gl'ande de foi <> GRANDE 'PR1!:- h dnuma errota; 16 ponto,;; três empates e três der-
lis estav.a à inteira dispo- co, teJ'o em si agradou" não ra o' E. C. Machado ,e zero Prêmio Brasil. MIO "JOÃO CECILIO h d

.

d'd
. I gan os e OIS per 1 os; rotas; 9 pontos ganhos e

sição do Riachuelo, e, pa- pcla pade técnica, mas pe- pa·ra o MeY2r F. C. Com es-, Fonte� a�torisa{das, in- FERRAS", em 1.500 metros, 23 t
'

t
'

11 t
.

en o pro e con ra - 9 perdidos; 16 tentos pr6 e

'ra iniciar a nova fase da la movimeTJ.tação e ô .espi-. ta vitória o Machado .que-l f�rmam que os propríet�- que teve como vencedora '1 saldo 12 "geaIs". 19 contra _ deficit 3.
· vida do clube, a Prefeitu- l-itO de luta apresentadq

I brou.. a, invencibilidade d') nos querem fechar o nego..;. potranca. DULCE pilotada 2.0 _ VASCO. • �

,
.

I'
. noV(' 5.0 - S. PAULO - nove

ra doará um barc(} �ovo,
. pelos.. 22 5,ogadores, princi-

I M�yer ê' passou -a .oeupar o_ cio com � condição de ser por Francisco Yi'igdyen. A partidas, qllatl'o vl'to'rI'a's, t'd
,.

I
'.. I .par 1 as, ,tres VItórias, dois

dando início, desta forma, palmcnte os rapazes do primeiro posto na tabela entregue logo. após o G. P. seg·uir 'chegaram' CALCU- um empate e três 'derrotas: t 'l.

f B .

TÁ e
-

'. I
empa es e qualro derrotas:

à campanha de aquisição de E, ·C. Machado que se des-, junto com o Meyer e· o
. rasll.

, TlJRQllEZA.. , 11 pontos <r_anhos e 7, pe�'I
'" L 18 pontos g'anhos e 10 per-

uma frota olímpica. Disse
i
dobraram para conter as SUl-Américà. ." xxx xxx didos; 17 tentos plró e 14- di.do�·:; 1/;�mtos pró e 12

ainda o ilu�tre governador avançada� dos atacantes A Comissão de Corridas RIO - A é�ua DONAI·- contra - saldo, 3 "goal,s".
•

No vencedor: Everaldo, contra - Saldo 2.
da cidade qUe a_Prefeitura do M�Yer. O primeiro tem. do Jóquei Clube Santa, Ca· RE não completou o per- 2.0 - FLAMENGO

I . Clement�, Benjamim, Toni-
reformará f! séde atual do po terminou com o marca- tarina resolv.eu, tendo em curso do Grande Prêmio nove pal'tI'das, cI'nco VI'tO'-

I co e Acioli foram os me-

Riachuel0, a fim do galpã) dor em branco,. demon's- vista as' festividades
,

na "General' Craveiro Lopes, .

, lhores. Nos vencidos: Cali- -nas, um empate e tl'ês- dér.
,da Ritl1 Maria podeI' com-: h'ando o b6m ,desempenh'l medo;' Cha,ruto, Mineiro e

Trindade, não �provar o tendo o jóquei Arthur rota�; 11 pontos ganhos.�
Portar um out-rigger - a 8, I

das duas defesas. Devemos !)
programa pú'à· are, !lniã('" Araújo nec!�ssidade de des- 7 pel'dI'dos,' 19�ury os que' mais' apare- <' '" tentos pró ':!

remo.s,� Fi�ali�an�o, e �a I acresce�ar qU,e o E. �. ru:a- ceram.
de domingo, J6 do ,cor· monta-la; por ter mancado 11 contra - s a I � ° 8

condlçao de torcedor do chado Jogou este pnmen';) As equipes: E. C. Macha-
rente. \. gravemente. "goals".

alvi-anil" formulou . ,votios II tempo, com 10 elementos d' E ld'
Com essa' decisão, fic,a- O Veteriüário do J. C. 3.0 - SA'NTOS - nov:,o' - vera 'o; DJalma e . '"

de felicidades ao aniversa-
I' valorizaií., do mais a sua vi- mOS sem programa turfis- Brasilejro depois dé exami-

Acioli; Gerson, Olemente e
riante. Lo.go anós, tivemos a tória no tempo complemen. tico para. domingo. Vamo" nar "Donaire" deu_como

r Benjamim; Delmo J. Ma-
Palavra de outro riachue.:' tal'. agUardar

I chado, Airton, Pavão e To-
lino, o Dr. JOI:ge Lacerda, I

Nos 45 minutos finaitl ni_co.
será dia 23. dianteiro �ireito".

digníssimo Governador do
I
as duas equip'es voitaram v

---------..,------------.

I Meyer F. ,C. - Luiz, "'Vi..; Dom"Iln-go o "llnI1tlium' rr de amadoresEstadQ, qUe relembrou os' cancha 'apresentar. do um
, tOl' e Gastão; Charuto, Mi-

"tempos de sua infâncla futebol bastante movimen· .

M' D-' F' Da diretoria da ,Socieda- .Jizar no próximo domingo, .,nove parl'i,dãs, quatro Vl'-
,

I
nelro.e 'a�lco; aury, 1"

I
{;

quando torcia 'pelas côres ta,do, O MeYel�,' pos�uiJld1 I' de Recreativa Humaítá, de' no estádio, "D,r.' Ade/rt.almto, Fausto, Calimério, e U

azul e branco nas regatas,
um plantel de bons. valores, . Messias. N T t b

Ramos da Silva, com o coh-
'., ova ren 0, rece emos um ' .

que emocionavam tôdá a jog'ou técnic"mente bem, CUI'S d
.

t I b... 10 tempo - OxO
-

"

t' f'
. 'd

o' os segum es cu es:

I
a encIOSO o ICIO conVI an-

capital catarinense. A Sua linha ntacan'te "costu� 20 tempo _ Ma,chado 1xO,
, " Guaraní, Operário, União

.
- do-nos pàra comparecer âo

exemplo do prefeit_o OSI!lar Irou" satisfator.iamente. �n- gol de Airton aos 41 minu- e Jato,
_

dG Brusque; Ola- ESCRITÓRIO DE REPRESE!N'fAÇõES
Cunha, o Presidente de

I
t::et,anto pecaram nas fi- tos da fase final. monumental Torneio "Ini- ria, de,_Canelinha- e

Humai-1'
Des('ja_ entrar em contacto com !A13RICANTES pa-

Honra, dr. Jorge Lacerda nalizações errando dema· tium" que a Lima, Amado', tá, de Nova Trento. Gratos l�a colocaçao de seu,s produtos na cldace de São Paulo.

colocou o Govêrno do_ Es-
I
siado a meta d�fendida D. Cordeiro' rist� de Brnsque fará rea- pela gentileza

�,artas i! ARMANDO CARBONE - Rua Sto. Antonio
__""""'__""""'...... __......'.. , _

na 922 - altos - São Plil:llo - §.'p. _""?""''''''''.......�""'!"I_��
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fi O Operário Nesta Capital Sábado e

_ Domingo' �
Frente ao Bocaiuva e Avaí, sáb� do e 'domin�o próx!mos, o público V! i ver o pelotão do C. A. �perário, de Joinvilleí agora os-

.

�
fenfando a coroa de campeao calarln ense dr56. � Nao�percam! '

,

" m
@r#lêr#Jr3r#lê@r#li=Jr=Jê@êr#lF-lF-lêer-a;::�IF-=lêêêêêê@ê@í'#Jêêªj#Jí'#J@j#Jr=h= êr#iêr#l@@r=l@É]@ª(02g.r::�·
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:: ' _Os, refletores do estádio tico; Figueirense, 'I'aman-

_'----::;;...-_--__�.....::�.. I'
da F.C.F. foram. inaugura- daré, Externato, Barriga

•ATLETISHD·RE" dos ,na noite de 20 de [u- Verde� Independência ,.. .. íiil _
, ,'. . , ..

lho de 1951, com o encon- Adolfo Konder, desta Capi-
, 'e+. e+. e+. e+. e+. e+. e+. .. e+. e+. e+. � +, ,.._ t ,.. � � :9. ' .. :+. +. � � .� 'e+. I tr F'

.'
A

' t I A
,.'

............ ._ w + -r f� �t+ +:+ ., �, lO iguerrense x vai, a; merrca e Caxias, de

I vencido pelo -alvi-negro pe- Joinville; Lauro Müller a

la contagem mínima. Lelé- Marcílio : Dias, dE: Itajaí i
co dir-igiu o jogo que ren- Hercílio Luz, de Tubarão;
deu C1:$ 27.300,00. Éra pre- Brasil (h� Palmeiras),
sidente da F.C.F. o profes- -de Blumenau ; Peri de Má.

,

fra e Ipiranga,
.

de São

F1'ancisco.

* * *

SOl' Flávio Ferrari .e. os

quadros formaram assim:

FIGUEIRENSE -'- J)611y;
Chinês e Garcia; Romeu,
Papico (Ney) _e Laudaros

(Papico); Cordeiro
-

(Za-
cky), Enguiça" Urubú, .

Bráu.lio e Hamilton.
AVAí - Adolfinho; Be ..

-

Peranle OS drs. Jorge Lacerda e O smar Cunha foram empossados os no vos . dirigenles do
clube da Rita Maria - Maior auxílio a o-alvi- alui. >,

, (
A Associação Desportiva

Floresta, urna das maiores

agremiações amador-istas de

São Paulo, foi fundada em

1899 com o nome de So

ciedade Canottiere Italiana,

te da ACESC, além de ou- i nior as nossas efusivas fe

tr?s desportistas -da velha: Ilicitaçõ�s pelo êxito retum-

1 d R' .

h I F'
bante alcançado e formu-

guare a �

o iac ue o. 01 If·( t' , 1
lar votos para que o Ria-

LIma es a mesquecive e:,

I chuelo continue a brilhar
I

' ,

daqui queremos endereçar: no cenário remistico
I

aó sr. Henrique Moritz Ju-: rinense e brasileiro.

Brilhante, sob todos os tado à inteira disposição
I
tante do .Almírant., Alberto

aspectos, foi a festa de pos- do C._N. Riachuelo para
I
Jorge Carvalhal, dignís

se da nova Diretoria do qualquer iniciativa que. sim., comandante do V Dís

Clube Náutico Riachuelo, vise melhorar as condições trito Naval; o dr. Ary Pe

eleita para o período de de sua', frota bem como do reirà Oliveira, presidente

57/58 e empossada no dia seu galpão. Após a palavra da FASC; o sr. .Sebast.ião

11 do corrente, data em do sr. governador, foi ser- Cruz, presidente do C. N.

que o glorioso clube come- vido aos presentes um fino América, de Blumenau ; o

morou 42 a!1OS de feliz exis- whisky acompanhado de dr. Carlos Loureiro da Luz,

além de , 'desportistas eIl}
geral � representavtes-da

tência, Às 20 horas, na sé

de do Avaí Futebol Clube,

gentilmente cedida pelo
.

-'; 'C I �.... ",' .. • '" -.; � <!.. '''' :+. .. .. .. ,.. ,.. ,.. .. +.'
seu presIdente, dr. a!' Og· � * +.+' � �

'
,

Loureiro da Luz" e estando

presentes /as mais altas 'au-
.

.

toridades do mundo oficial

salgadinhos. Estavam tam-. presidente do Avaí F. O.; o

bém presentes' 6 represen-! sr, Jorge Cnerem, presíden- N O T I' C 1 A S D O T U R F E
Montevidéu - SCCOTER,

que recentemente venceu

em Maronas um ·G. P. está

A classificacão do Rio-São Paulo. ,
.

de 51

o pró�imo que diagnóstico-- "entor�e

dos; 10 tentos pró e 20 con·

tra - defL:.it 10.

6,0 PALMEIRAS
nove partid:lS, uma vitória,·
quatro empates e quatro
derrotas; 6

_

pontos ganhos
e 12 perdidos; 14 tentos p�'ó _,

e 22 contra - deficit' 8.
6.0 - CORINTIANS

partid�s, quatro vitórias,
dois empates e três der

no rotas; 10 pontos ganhos e p,

perdidos; 22 tentos pró c

16 contra - saldo 6 "goals·'.
-4.0._ PORTUGUESA -

nove partidas, uma vitória,
quatro. empates e quatro
derrotaa; 6 pontos gafi-hos

.e 12 per,didos; 10.

70 - AME 'RICA. - nOve

jogos, d_uas vitórias, :zero
emp'ate e sete derrotas; 4

pontos ganhos e '12 perdi-tórias, um empate e quatro
derrotas; 9 pontos ganhos
e 9 perdidos; 21 tentos pró

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Siga a �'Bôa Estrêlá L�STRfNE"
Compre com a extra-elcepcio nal caraferisfica das grandes oler tas de "A Modelar" CrS 30,00 DE

,g_.

ENTRADA e o reslanle em suavíssima s prestaçõesmensais! ". �

�

•

•
.

f
A � MOOELAR Dislribuiderl Exclusiva
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. " M O O E L A R'"
, ...

�
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�APRESENTA

Grande Venda
A.

.'

E M H O M EN A G E M 'A I N D U' S. T R I A/ N A '("I O N A L
........... -

.

;\
.

•

-z-

.......'V..._- _ " "., "
....JI' #;.••:..-...-,.;t.:;, ..,._.��.. ""{' "'- ......"",,_.•-. ._�_ ..._ -_-,_ ....,..,.... ..

.,

NOVO LIQUIDIFICADOR "LUSTRENE" 2 ANOS DE GA-
RANTIA::"

* Motor ultra-pótente, 23.000-rotações por minuto!
* Conjunto triturador com 3 facas de aço inoxidável
* Base laqueada em Brauco com alças circular vermelha
* Alça de segurança cromada para o copo

-

* Tampa plástica com peneira para coar os alimentos
* Sobretampa plástica na côr vermelha
* Transmissão com amortecedores de borracha, que ab

sorvem os ruídos tornando-a mais silenciosa., .

Cr$ 18Ô,00 me n s a i s

\
\
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. r

J

,"
I

""

"
"

I'
�
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_
.._"..-..� ._ .�._.'t' _,_ .,.-_-..._. .....-___. � -. w.. ,.,..,,_•••_M_._ ....,.,. _ _..._.__.__ ...
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\,' "

•

\.

,rENfÉRÁ·D·E�iR�i�ú�sÍlfE··trE;;·i·ÀNôi�Df6A �
..

.
. RANTIA - �. . .� �

* Escôvas oscilantes (patente Lustrene <:
* Contactos' embutidos (patente Lustrêne) �
* Esticador de corrêia (patente Lustrêne) -

�
..

* Destrave manual �o cabo (patente Lustrêne) '.
* Eencera para os dOlS lados .

I

.
* Protetor �e interruptor .

(contra quédas) f< �
* Punhos de borracha maciça •

.

I.

* Fio n;� côr da enceradei�a� 'com 7 m�tros.
Cr$ 410,00 me n s a.r s

·ttI"t.".-. ........,..,...w.-_,._.......•....-w-I.........W�W...."....�·......_._w_._._.".,....._··-_·�.. .- ....""....,
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IIR. CLARNO G.
GALLETTI

8C HP Diesel

J

..

COMPRA�SE

Pianos usados. TI'atar pe
telefone 2536.

(direita e esquerda)

Campanha de Educação
FlorestalMotor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de explendido para me tor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painelde instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

5,5 HP
11'HP

,'IRUKGIA ,TREUMATOLOGIA .0 ESTADO'
urtopedi.a

mT
35 HP

Cr."lultórlO: João Pinto, 18. Redaçao ,·I')ficlnaa. à ·.rua COH. d
Dali 16 às 17 dràr iam..nte. MUaelro Mafra, n. 160 Tel. a02: ( i;:O 'HP
Menol aos Sábados

_. Cs, Poatal UI. _
u

Res: Bocaiuva 136. Diretor: RUBENS-A. RAMO�

M
84 HP

DR. HENRIQUE' PRISCO FlIne: - 2.714. Gerente: DOMINGOS I! pJ .

I

PAR�ls.O' '--DR. NEWTON Rep:e�;:�t... ; , GRUPOS GERADORRS "P E N T A"

Opera!:lIe.�DJ�!lal de Se- _
D'ÁVIL� . Iít::prelent:"õé., A:

.

S ... L.r. Quaisquer tipos para entrega imediata ._ Completos Com
"ora. - Clinlca de, Adulto.. .r qRURGIA, (loERAL Rt:'a SeD!ldor I1snt.... 4'0 -.

motores DIESEL. "PENTA"" partida elétrica - radiator _CurlQ de Espe'éiÍllizacão no' Doencas 'de Senhora, ,,_. -Procto-: andar. .

B.08pit�1 do

•..
Servidores do ill- .logia t: �letricida.de,Médka.

I
Tel.: 22-6924 - Rio dI! Ja

..ne.ir', filtros �} tanque de' oleo e demai� pertences', acoplados dl·re-.tado. ,Conc'lltooflO; (Rua VltilT Mel- Rua 16 de Novembro .Zl!l! b' • ..,

(Serviço do Prof. )lariano cd" 'reles n. 28 - 'feleione·'3307. ndar sala 612 -. São Panlo. -

damente com flange
.

elastica a' Alternador :te' ,voltagem-.A.ndrade). "

.

.

Consultas: Das 15 'I).",l'a. ero ; Auinatural anual .. Cr•. _'00,00 n .... U

Consultas - Pela manhA no 'hante.· .

V di' C" . 100 t if'
;

220 V lt' it d 4 b
í10apitd de Carldade. Residência: Fone, 3.412 en a avu asa ........' :r aSlCOS O s com' -exci a or ._. ca os para
Á tarde das 16);:) ba. em dían- Rua: Blumenau n. 71. Anúncio "mediante contrito. ..

te no conaultõrío». , Rua Nunel - ..._._-- Os ori·ginais. mesmo nâo pu, m ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
Maeh�dt,.::..4�'·:Esquina·

-

;de .�ir;;� .

..

,)7'
. ;

b licados, não serão devà-lvid". f
dent4jll: uI. 2766." nR. HÉL10 BERRETTA

' A direçãó não 'se responsabiliza assentados sôbre Iongarínas prontos para entrar em unciona-
aellldência _ Rua Prelidlllh M É D I C O peleis ceneeítos �m'itidos nos ar-

-Co�tinho 44..Tel.: 1120. tigos asaínadoa. mento.
Ortopedia e Traumatologia .

. '. .

--

CLINICA Ex-interno _por 2 anos do Pavi- INF()h.".��vO,ES UrEt1'l REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTAD.O. DE
r-, O leite r eneontrara. nesta N'·

di
.

. lhão Ferna�din� Simonsan da luna, Informacõea que n"cesslt.

W SAN T A C A T A R I N··A
"

-- OUVIDOS, - 'NARIZ Santa Casa de Sao Paulo. dià,,,,jD!)l.ente e dr imediat,,: _. .

.

'

.

• GARGANTA "..

'DO (�er,::,iço do l;'�of: Dojningos De- �J1��1.$
-,

T.lefo��

�
MACHADO & C-ia. SIA Comércio e Agencias

DR. GUERREIRO UA fme) - Estagiarfos.do Centro .Ie O qlltado . 1.022 ./.

Ortopedia e Tra,i:ffi:�logia e do IA ..G!1Zeta ;..
.._............

2,656 Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S'
t1-Chefe d:'����!C�e .,OTORI· Pl'.o�to �ocoJ"rO �o, '��spital �as .r���:n8:::OiL �� ..

:... :.��� m Cx, Postar 37 _'_ Fone 3362 ..:_:'-':_ FLORIANÓPOLIS"
'

:'110 do'· Hospital fie F'loeianôpof is Cllnicas dr" São Pa!F�.· HUSPI1'A", Candad,," I' I

".allue a CLIN-ICA 08 Al:'A�E- {·S�r·�iç�. dó h�i.. )1l>reira) (Provedor) :., '.:' 1,.114 _;;:_J f#I@r§lê@êr#lêr#lr'#lêr#JF-l@r#)@r'#lêr#Jêr:
·t,SO·S MAIS M,()DERNOS' RARA _ Médico dó' I(-osp e- Cari (Po�tariat.,,·· .'. ..." �.

,.1.036 I, ---, - ------ .

a'RATAMENTQJ' das DOENÇAS �d d . d'" ,"Fl ,:... 1":' Ne!eu Ra,noà .. ;� 1,611 MINISTÉRIO DA AGRICULTURa -
"

b ESPECTAU,DADE �
ae. e ,onanopo �(�E�,..,.·. ,H!itllr .'.. : :. 1.117 '

•.<lonll\lltas _. �!la
.

mlinh!, 11(' • � D,fd'ól)rpidades contti!nUâs,.e' ati �o Sebastiiiq (Casa d. , SERVIÇO FLORESTAL .

flO�P1TAL ' '. '.
. lllfi.\-t�iS>;::-::- Pa"alisia Jti'fàn!�l:- .Saúd�) "�"!""'''::'' I.m DELEGACIA.. FLORESTAL

";: . .1 'PA�DE',-'-- 'd,aa 2 kll·,".f -
.

. �te - Trali�,alisIUQ -: Mate':'llI&J!,., .?�!ltUl" Cu-" � RI1'GIONAL
�itO;CO��'P'LT-ÓJUQ - �a dOi. 11:-' .. '�,�' .".,' los Corre� ... w .... " ••••�.II.b) "

,

....LV1B".•,..�.•.'1l�o...... , '.

'. .'.....
.

...,q.....:�" ,. ,.,,', 'lo: CITAMAOOS UI;-' .' .... COI"DO" COM O' ESTADO un
.iI' iWi>fJNCi'4"� Felil'� Se'l e�J,l�\1;l��; :��.)nanh�. n?-:q'Pll

.

GE.NTÍ!iS -

"

' .�.\., • ...,. "'-';:., .IlI,
ifUidt nO. 113 �t ,,�16li.

- :..pttaLf�e.·fapa�, fl� ..
1§ a,�',l7-) . Corl\� d.e Born;l5'éiroi . \," �Ul� &AN __A. CATARINA -

, '. c • 30� h�lIaftn0 s.º,n.�u;ltÓ)·:t9.' . (' 'Ser!rçbJ-' Luz 'Í'"t11acl8m�. • A V I S O
DL JCLIó'" DOlN eol1�liltódo�'-&1i.i 'v,:içtor, M,el ..

,', ç�,sJ"_ ••..... ,-..;;':.,!.":;•• r." '!.404 :::'- A Dele ..acia; Florestal'R;....�nal" ·.l.· 1".:�,relles·n 26
.

-

" ,

1
PO!lcia' (Sala COllHssáT10 '.. 2.0"031< o • "

VIllIRA R 'd: .•
A'M R Policia (Gab. I.'e!egado) .. l.694 DO sentido ·de -cuibir, ao màximo::'pos"'!.

-

......
-

t.,

• =,!.
eSI enCla:

..
v. auro amo CQMPANHiAS, DEM1I:DICO _ 166. - Tele. 2069. I 'I"RA'-'SPOR'TES IÍvel, as queimadas e d�rrubadas de mato,' afim ·'de '·imp·e-.

eSPECIALISTA EM OLllOS n

..DUVIDOS. NARIZ E' 3ARGANTA - ,

ITAC
.. :................ '.700 dir 08 dld:óUstrosc,s efeitos -econômicos e ·ecológiéo·�- que -......... . _.

1>fRATAMÊNTO .li} OPERACOES . .:ruzeiro 'do Sul 2.600
car et t' 'tO t 'bl' h t'· p'f45.1 O·JIllfra-Vermelho _ NebuUaaçlo _ . Paoair ..... , ,...... llilil 4 r. am ais pra Icas, orna pu 'lc0.!l c ama a a er.�ao I

.,.... '"

"

. ....�. C .',Ultra-Som
-:- A floresta- significa:. V�.Ti" .::............... !:12� de todos os proprietários de terras e lavlIQc,lol'e; .em ire-

S'Cl'::atamento de 1I1l1l1lh Ma· -, 11,Olde Aereo , " . . !.402 I
. . A •

d
.

t d C'd' FI

,: operaçlo) . fonte industr-ial; solo':fer- IRehi ,'.......... z.a7'1 I'a, p&-ra a eXlgenCl-a o cumpt1meJ;l o o o 19O ores-

�g::::;retin=:�:!!�-"q!::�.:llt til; terreno 'valorizado � pro- ,�õ!f�isav... . ' 2.100 tal (D:;;;E2IM3.7A9D3AdSe 2E3-D}.E19R3R4U)BeAmDtAodSO nOEE:;aAdToO' \.
l7 .,�, ta

.

_

.

'\.:(: ',!
-

..� Oto-'iinolarln�oloCla (iDlco teção de mananciais, defê- Lux .;, •.•
'

•. :. 1........ Z.021 '�u ,
.u.·

*',.
- DO Eltado)

.

sa. contra a erosão; garan- 'l'4agestlc ,: ' 2.276 Nenh'úm 3)roprietário de terras ou lavrador poderá - 0lJI1AIfTE TOOO DIA
Ho�',ri� dils" '9.11 11 hora.. tia de'. ábastecimento d() .ma_·',Metropol ,

.. , �
, 3.�4.� l-roceder- quel..lada ou

.

derrubada de mato sem solicitar,' / �da. 16 lj·'18 h&ru. .

.

.

.' ..

" . .
. . La Porta , ,. 3.32.

I" .' _ 11O � II II TlFJO.1:
.

!

,. Consultório: - Rua Vitor ••1_ terial lenhoso'· necessário I Cacique.' .. ; �., '.449 om antccedencia, a ner.essária, licença.· . da autoridade ....J .. fil<L �

re�:tI.22_
- R�:n�ãZ:7��rc. 10

ao conforto, à economia e à I�::rt:�l ;...... :.:��

I
florestal ,éo�petente, conforme .dispõe Q Códi�o Flores- I

_�.•
JI

___"-, /.ft��-··f-.,.··r*F,.ue !4 21.'

'30breViVênCi.a d.D.Homem.
",,' .. ::::::.::::::::::: .:... tal em .eu. �rtl.o. 22 e 28. respeetivafllen... · estando os

�
.

.' �.,
Grani,êr Liberdade I .,

-

. nfr:::;�::;��:����!!':.��ro: flore.tai�. em <

:'�. »' � h '.

� AVICUl.:.n.J�A É FACIL E LUCRATIVA , Olhos que- Seduzem �ooperação, qti��U).�.p�Jll no Estado, �dispõe de- mjldas e � 1
N_�O PERCA. _

1 EMPO.
. '-'('" ." .'

'.

" 11emintes de, e�pé�ii!s._�f,l�r.:est!<d e d_et ornamentação, para L'I'II'al
P ARA A BRoXIMA TEMPORADA AULA FA �

4'�' l' <IA Sober·ana" D.lstrnll dO Estreit9 - r.anto
,

,
...

..,.
':-, ,..' "",', "1:' V_1..) '.;: ........ �� 'ornecimento'aos agri"c,(l.lt9:�s em geral, interessaQos no I

�A SEU P�DIDO POR_C.!:I.li�Q.l}' �;9RUE'M Dl'.; ----V--, . eflorestamento de suas terras, além de prestar toda·
������t����!!!!�����������• AG:I����ODÊ 1 DIA-��d:$·. �..

.I.' SÃO ._� -:,\ .

,. J.rientaçãO -técnic_a necessári,a•.Lembra, aind�, a possibi�.
� -ªº::W. �l

FRANCAS 'g·,OVOS. . ::..._. OLHOS '�\ .� Ida<Je da ?�te.rlça?, de e�prestunos para reflorestamento

'DRiRAÇA - NE\\,. HANSPHIRE e RH0.rJ'S _.' "V.ER-' .' /. �. no Banc� do Brasil, com Juros de 7% e praz? de_15 anos. O T T O F R I E D M A N' N·
NIS

. .,.... 'l:
'..

"

.

'
. . B�M,r�Ar�DOS �. Os mteressados em ,assuntos florestals,· ,para 'a

RUA �4 DR' .:kr11O 111 ou G. A. CARVALHO _ _

.

•
_ 1'Izaçao de lIcença para q4elmada e derrubadas, .�e, �a.to,

,,' E N � I N A
.). J devem dirigir-se às Agências Florestais .MuDicipai� ;'o.u Malema'fl·cas e FI"rl"cadiretamente 8, esta R2par'tição, situada à rua Salltos .I

1)umollt nO. 6 em Fll)rianópolis.
ClAREJÀ E 'HIGIENIZ.4 . Telefone: '2A7u _,. Caixa Po.stal, 395.

,

.

Eiidereç'o ·í�·legráficc;r: .

Agrl�1'lva
te.

-. ADVOGADO -

Rua Vit�r Mei�(.'les , IHi.,
FONE:: 2.46ó

Flori,m{\pc.liI -

80,HP "

·103 HP "

132 HP '1..

�----------�----

D.R. ANTONIO MUNIZ'
DKARAGAO

gasolina
"

"

"

"

..,.!TI'"
Florianópolis. .",'

: Semantas! para plantio
Tôdo 'o agricultor ou pequeno ho·rtícultor deve' saber como é feito a

·escolha da .semente para plantar. A semente tem, _ a'ltes de tudu, que ser

com:pleta, per��ita, sem defeitos, - limpa pura com os melhores condições
.

de germinaçãó;, comp também de valor germinativo bastante alto. Sem estas
Õ!xigência a sement� n�o dará ao. lavrador a recompensa dos seus esforços 'nos
periodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor. ou horticultor o maximo '

cuidado na aq,uisição de semente para plantio.
.

G. A. Carva:Jho, - Ven·de sempre as melhores' sementes.
'··VAREJO MERCADO PORTA DO MEW

.

,

A ímbúía em estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400
anos. Por êsse motivo, o

problema florestal relacio-
nado à imbúia, em nosso

Estado, só poderá ser �e-
" sol vido pela reserva patri

monial de, imbuiais- e corte

ccn crolado com garantia de
"

regsneraçã., natural. Torna
·se índíspensaval preservar J

que ainda resta de imbúía
e Impedir que :t colonização
agrícola arraze com o mato
nativo dessa espécie nas zo-

nas de seu "habitat". Sôhre
assrntqs florestais, consul.
te .. "Acôrdo Florestal",

"A �Soberana;' Praça -15 de .novembro
, ,TUa. it'E)Hpe Schmidt
!' 1 '

esquina

Taxas de Viação e de Melhoramentos
1.0 Semestre de 1957'

De ordem do sr. Diretor do Departamento da Fa
zenrla, torno público que, durante o corrente mês se

procederá neste 'Departamento, a cobrança das t�xas
acima Il1encionadas, eorrespondentes ao 1.0 semestre do
corr":ate ano.

.

(
Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão cobra

das acrescidas da' multa de 20%.
Depart'àmento da Fazenda, 2 de maio de 1957.

M. C. Cardoso
Pelo Oficial Administràtivo

R. Cl'istovão N i.l"es· Pires 21.
Esqu. R:ua. Hoepke e R. Cons. Mafra

EDITAL

L·AVA'NDO �CO·M' SÀBAO
....... ".-/' ''-'

'Virgem ESJ;>ecia·hdade
da (ia. WETIEL INDtJSI L � Joinville� (marca registrada)'

,

eço�omila�se )empo � .dinheiro
".'

. �- '"�-___:_. ...-.� ." .,�... ,- ;_.' '. '_ """1--'-- 7')

.S����:RCt�
ESPECIAUOt.OE

.. .:....--;--.- ._--,"': -';"-�"'--.-_:_-'-''''''''-----�-'---------'---- --�_.- ....
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO. DIARIO DE S. CATABINA

Edital de citação com o '

prazo de trinta (30) dias, pretender lígltlmae a sua ���pos�o.no a�t. 4�5 do aÓ-1 brasileiro, easa�o,. operário;posse, nostêrmos do art. 550 '<hgo CIVIl, por meio da qual,2) João Cavalheiro, brasí-
O D o li 't o r MANOEL' .do Código Civil. P�a qito deverá ser reconhecido e Ieíro, casado, operârío ; Am

BARBOSA DE LACERDA, fim requer cl designação do declarado o domínio do Su-
.

bos residentes no Distrito
Juiz de' Direito da 4.a Va- dia, hora e !t;gar para a jus plicante sêbre o aludido ter' de Ribeirão-da Ilh�. Em a

ra _ Feitos da 'Fazenda' tifícação ex:gida pelo ,art. reno, ficando citados, ainda, dita petição foi proferido o

Pública da oomarea de 4�5 do -Cõdígo de Processo para no prazo legal apre- seguinte desp�cho: A. á con

Florianópolis, Capital do Civil, na qual deverão. ser sentarem contestação e pa- elusão. Fpolís, 13-3:"57)..'
Estado de Santa Catarina, inquiridas as testemunlras ra seguirem a causa até fi- (Assinado) Manoel Barbo
na forma da lei, etc. do rol abaixo, que eompa-

I

nal sentença, sob as penas sa de Lacerda. Subindo os
recerão -independentemente

I
da lei. Dá-se a presente o autos a conclusão recebe-

,FAZ SABER aos que o
de intimac:,ã�. 'REQUER, -

I
valor ;de Cr$ 2.100,00 para

�

.ram o seguinte despacho:
t

.

'ii •

d ",,' I
f' I ' '

presente edital ' de 'citação
ou rossrm, l··epOIs e JieIta: a o im de determinação da Designe o sr.'Escrivão dia

c�m o prazo de trinta (30) justii'ic.ação, 'a 'citação pes-
I
alçada, Protesta-se ,provar' e hora para a justificação'

dias, vire� ou dele cónhe- soal dos ineric�onados con-: o alegado com os depoimen-' co'm ciencia dos Interessa-'
cimento tiverem, que por

frontantes, residentes nas tos pessoais dos 'interessa-I dos e do dr. 4.a Promotor.
parte de João José D'Avila, vísínhanças do Imõve], bem: dos, testemunhas, 'vistorias Lt:'polis, 14-5-57. (Assinado)
na ação de usucapião,' em I c?m?,� rep.l'e�entante d(j'�i I

e juntada de docuIIl{_ntos. Manoel �acerda. Sentença':
que requereu perante este nístêrío Pubhco e O' Domí- D. e A. esta, P. deferimen- Vistos, etc,' Julgo' por sen

Juizo, lhe .foi dirigida a nio da �nião e-. p�r editais: to. Florianópolis, 13 de mar-. tença -a justificação de fls.

petição do teôr seguinte: �e 3� .dias os ínteressados
I
ço, de 1956. �ôbre �stampi-, e fls. em' que foi requeren

Exmo. Sr. Dr. J-uiz de Di-' Inscritos, todos para acom- lhas estaduais no valor de te João José Avíla, afim de
reito da 4a. Vara.

- JOÃO" nhar os têrmos da prese.n-' Cr$ 4,00 e mais a respectí- que produza' os seus devidos
JOSÉ 'D'AVILA brasilei- te ação' de usucapião, de-

I
va taxa de S.P. Estadual. e legais efeit�. Expeça-�e

1'0, casado, oficial do re- pois da terminação dõs edi-
I
(Assinado) Francisco de mandado de citação aos con

gístro civil, domiciliado e tais, na conformidade do � Assís.. Rol de testemunhas, fiIíantes do imóvel em ques
residente no distrito de 11) Oscar Gustavo da Sílva, tão, bem - como ao 'Diretor

\
Ribeirão da Ilha, nesta, Ca- ·clã Serviço do patrimonío
pítal e -Comarca, por seu ' - ' da União e ao dr. 4.a Pro-

advogado e procurador 1 V O t M'A E t F I LH A !
abaixo assinado, vem, pe-

JUIZO' DE DIREITO DA
,

'

,
4.a . VARA' FEITOS DA

1FAZE!'JDA PÚllLICA DA

COMARCA DE FLORIA-,
'NóPOLIS

/

, I

,
.

," . .

•
, .

motor Público, na qualidade
de representante da Fazen-:
da do Estado e do orgão do
Ministério Público, para to
dos, querendo, contestarem
O' pedido, no prazo da lei.
Outrosslm, citem-sepor edi
tal com o, prazo de trinta
(30) dias, os interessados
incertos, citação, êssa que
deverá ser feita de confor
midade com o art. 455 § '1.0
do Código de Processe Ci
'vil. Custas afinai!. P.R.!.
Florianópolis, 10 de Maio

l de 1957. (assinado) Manoel
Barbosa' de Lacerda, Juiz

, 'de 'Di.reito;.da'..4,a�Vara. E'
,

'para que chegue ao COnheCi-I' mento de todos mandou ex
, pedir o presente edital que'
1 será afixado no lugar de cos Itume. Dado e passado nésta

cida�e de FI�rianó�olis, aos JI/ 11 dias do mes de junho do
1 ano. de um mil novecentos

Ie cíncoenta e sete. Eu, VI
NICIUS GONZAGA, Escri

Vã�OSUbSChri�(AM�ad�f������������������������-L�E-I�A����,j
MANOEL BARBÓSA -

DE, lJ kabito náo taz o monge, mas o eustume,no A,.S'SINE
LACERDA, Juiz de Dlreíto tende eeete e. cO'rt.e pedeíto define o cidadão Vrátl- ---: DIVUtGUE

I
CO' e elegante.

'

da 4.a Vara. As roupas Impt>l'ial Kxtra lhe assegúrarã. dura-
Co_nfere com a Original bilidade e caimento p�feitO' e cO'rte elegante.�

.-<!.

O Escrivão
-

I O Magazine Hoep�ke vende pelo Crediário es-
I tas ótimas "rO'upas. "

,,_.
_

O Dlais anti,�
)VinicÍu'l Gonzaga

.

" Slluta t:ittarin,..
...._------------ - ..::. - �--

.

,.;.•••�.......+++:..:••:..:+(.+..:.. ...:..........:..:..:..,:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.:..:..:...:..:••:..:..:�:...:..)+:..:+!:..:..:..:..:..:..:�:..:+:+:..:..��..:..:..:..:..:..:..:••:++:..:..:..:........;..;.
i T '+, C'"

,. ..
- '.

.

S
'

-A I '

i
.

,." - Bt"..eS ,:r�S9)IU.menS�·, _, ••
i � ��% • ...,- .� ..

J
..

SERVIÇOS Df alGAS E ENCOMENDAS ENTRE �O PAULO --SANTA CATARlNA'� P;)RTO AU6R E
z ' _'

'

,

.. ',i;, -
'

.

-

.
,

��.
- �J;.

,�t�
�t",
��
�+�
j+ LA:GUNA � Rua GustavO' Riehard, 5�4 ..... Fone 1.31

�t!, "-- � -- CRESEIUMA
, �:... TUBARAO _;_ - Rua Lauro Muller., 210 - Fone 117

_ CURITiBA - Rua Silta lal'dJm, 984 -:- Fone 2í88

•�.� IWAIAI' _ Travessa :M .de Maio, ',6 _ Fone' 448 'SÃO PAULO -' RUA JO'ão TeOdoro, 670'- Fone 36-4421 '

t lttrd 6 DE I A N E I R O, 153 �
,

::: JOINVILE _ Rua Mllreéhal Deodoro, 175 -,Fone 401
\

FONE 17.'::"" SANTA pATARIN.\
:::, ':-�., -" '

"
• '_ Rua da Moóca, 10« _ Fone 37-7097

: �.
,ti
•
.,., , ' J

.. ':;' ,

"GOMES"

-,

'R I O .�D E .'y._A N·E 11t O -":Rua 'São, Bento, 212.+. AJiARANGUj\' .oBLE-�S - BRAÇO J)() NORTE Enderêço Telecráfieo: ._.'

.�. 1 '.'
'

.!. . � Telegráfie.. das FiIiai&: "C R E S C I U M E N S E" '..' �" \.t. .91- .

i ®ispõe ,esoa�a de comprOvada - equipe de 3Õ-crupmh� próprios "F. N, VtjJdiri;:�;r : P:fisSi�ilats'���,
* '

além do que capacitada II atender o comérci o e indústria na zon�, adma especifi.cad�; �ens com �ualquer autonda� de .�ne� .

\
.:. '

�,
_

,

. 'z 2 L Ô . E ,R A P I. D � Z N: O S:;,·�, S ,E U S S E R V I
�t" ' '.. '.'.'.' .;.-.-•• � � .......... ���.4r� ...� .. � �_

'-;..:..:�.":�"'",_."•••",I.""".�..w.".� �f� ��...�.....� �.";H.�� �
..

rante V. Excia., expor e re

querer o seguinte: 1 - Há
mais de �trinta anos, por �i
e seus

� antecessores, pos
sue o' Suplicante como seu,
na séde.. do distrito de Ri
beirão da llha, nesta Capi
tal, sem qualquer inter

ruç�o e seJ;D qualquer opo

sição, um terreno -

com a

seguinte metragem e con

frontações: Frente, jia rua,

Marcelino Dutr'a;' onde me
de sessenta e três. metros;
Fundos, <mãe 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 (Patrímônío de
Nossa Sra. da Lapa) e pelo
rente. 2- Que a posse do

Suplicante soma vinte-e no�:
,

,

ve anos (29 anos) e acres-

cída a de seu .sogro, Caeta-'
no Walff" perfaz, mais' ou'
menos cíncoenta � dois anos'

(52 anos). 3_:_ Mas, emb�-
1'a a possuindo mansa e paci
ficamente" com â.nimo de

dono, durante todo esse tem
po, não tem o Suplicante
'qualquer titulo formal, dai

TODAS DEVEM USAR A

FLUXD-SEDATINA

..._.... . d...... .

, JJ.OASGNi!íl.dlbES ,crlÓN/CI9S »e: "qUTO·tJW'" fl1Ot'êIS.1'I �'O;YT"'Q&"'1 caw
P�E'TI"íI Pê um Cr'lKNO S€ F/'''':
EM 20 M/lVi/TOS NI'1'I't7UITrl'S LI
NHrlS '9É mOrtlTflG€n? . oe rrrc»
lJ.O /i)Uê ,ri F,..,óNLCA ,hU LNY1C,qI(",

, 'KO -eM CI'fPt9 4.5 t7��ypo:>. Ou
Sê,r", ,."",9 Pê UIH pOk

;;?-'-:!Bl..il:ilt..���/IVU70 ,

fÂ:;{} ÚYNq ME'
,

lHí D/O T€4'1
�E,,��" DE

,JlO/5

B_UIl,OA'IETROSVE lr-rrUR,..,
,

___ ' :_.7 _

•

cigarros: ; 1,

. o ESTADO

de pontá a ponta o •• lI,.r I

-

DE .-CIGARROS -SOUZA C'RUZ"CIA.

I, .

- f I LIA1'S
.

-

�..------ .".

FLORIANO'POLIS - Rua Padre �oma, 'i0 - Fone 2801

POR'f9 ALEGRE - Rua '% de Setel1\.!»ro ,619 - Fone 7818

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 14 de Junho !de 1957

;AGORA ELES. 'rAMBE-M TER'áO A MINHA
OPORTUNIDADE:

,

� -o 81!A'sIL � U(T.ERIOR
'

,
'

/
..

O PtANO Dl rÉRIAS T A C
_

.1,....'

i

_,---.---- i
BIblioteca Publica

do ':Eslreilo'
,

Por motivo : de mudança Idesta Capital, vende-se um

dormitório, uma copa, uma
,

""'�TJ; 'til d Fi pranxeta de desenho, um

Doação d� L�ja Maçônica "Januario Corte"
"

,x 4t' Ij
liquidifícador cWaJlita, um

A direção da Lo'ja Maçônica, "Januaril)""CorW' des":
<

fogareiro elétrico �ame e
..

ta Capital, enviou à Bibhotaca Pública do Estreito, o um chuveiro elétrico. Tra-

seguinte oficio: tal' na Rua Desembargador :

"lImo. Snr. Acy Cabral Teive. DD. Diretor da Bi- PeeI S 2 C \ro ilva nO 1 19 - o..,
blíoteca do Estreito.

Est� Loja tem o prazer de ofertar a essa Biblioteca, queiros, em, frente .a Ca- I

Pela.
I

os livros "abaixo mencionados:
O Acusado - Alexandre Weissberg
Brasil :...... Potência Militar - Gen. Manoel Meira de

Vasconcelos
,

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.R CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa Posta' 246

fLOlllAHÓPOLlS - SANTA CATARIM

Limpeza da Mente na Çhina';"Vel'melba - Edward,

Hunter <,

'

Discurso - Armando Simone Pereira
Traí:ail'io Forçado na Russia Soviética - David J.

Dallin
A Paz de Ontem e a Paz de Amanhã .:_ Sir, Geoffrt::?'

Knox
_- ----'---,

MOVEIS

13-14-15

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S, CATARINA

11
I

l-

i

\

, NãQ há piedade para com toque de claridade em tan- Tito é um-misantropo cru Mas a despeito de tudo,
o leitor nem para os perso-

i

tas almas c:r�éis 'e -n:'em nos elrnente feroz e os persona
I
vaga sôbre a tragédia o gê"

nagens nesta tragédia. Sha-
I
deixa um intervalo ,para res

I

gens que o rodeiam são cri-
I
n io de Shakespeare, e aqui

kespeare tomado de uma
I pirar, entre um assassina- I

minosos empedernidos: v'io- I
e ali, às vé"zes quase imper

fr'ia ob�tin'l�ão, não deu um : to e outro. " "I' Iam,. -mirtílam, assassin'am;' ceptivelinente,' um� palavra
chegam mesmo a praticar;:!

I
[/I:aciosa ilumina a beleza

, . '

antropofagia! I horrivel de tanto sangue der

Shakespeare, cujo talen-' ramado. '

to está; em saber pintar a:, :1:0 f._NDRONICO, de

natureza humana tal qual-I WIllIam Shakespeare, em

é seus, personagens são sê- I tradução de Carlos Alberto
res normais cumprimentam.] Nunes, foi presenteado à Bi

pedem a�s'a�igos noticias I hliotec� M�micipal do Estrei
da, sua, vida, falam do bom

I to, 'pelo Senador Francisco

e do mau tempo e depois I

Benjamin Gallotti.
caem de súbito no absoluta-

_" mente traii�o, tal qual a

'I��:
"

'

Vida,' �ot�diana. - não. sou- ;&. pelo

I'be ou nao
, qUIS dar VIda a

I , . � _�.::
, sêres normais em TITO AN

.,I.
DRONICO. (-' -

, ,---- -'_-

A Cortina ,de Ferro - Igor Gouzenico '

,

A Vida doa Municipíos -';
Deus nos Subterraneós da Russia - Padre George.r
Minha Terra - Antonió Botto de Menezes
Escapei do Paraizo Vermelho - Peter Procov
Da �iberia ao Mundrr Lívre - Vladiniir Petrov
Ao ,fertar os livros acima mencionados deseja es-.

ta Loja assocíar-se às manifestações de boa vontade e i ,__----_

de enrmho que a população desta r-idade 'está dispen- J _

sando .a essa novel e util i, : ima entidade. Atencíorinien- r

---te Da��,':'� Duarte Siãva - Venerável - Ivo _C"irte p/

I",ecrei:ál'io".' .

',: "

r". Ct)lJ'1 mais éssa contrihuíção, atinge a 2.227 o número :

de li t 'o,' doados, até ago 'a, à Biblioteca Municipal. (
,I

Casal que se transfere

para o Rio, vende seus mo-

veis, com pouco uso e per

feito estado de conservação.
Praça Lauro Müller 12.

16-57

LEA

ASSINE

ANUNCIE

DIVUU}UE

"O Et3TADO"

NOTA
Á Chefie da 16.a C.R.M. avisa que devem compare

cer à Inspeção de Saúde e seleção no Quartel do 14.0

B.C., de 7 a 20-de Junho do corrente ano, todos os cida
dãos 'd� classe de 1938 e anteriores, aind� .em débito
tom o' serviço militar.

ECONOMI'A absoluta,
Grande CONFORTO
"

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4
I�ERSÃO e

Capacid"de 30 LITROS

• Construido inl�iramente de

cobre.

• Aqueclmento 'ult�a rápido,

li Játo _.1bundante nii ternoe

ratura dé�ejada.

-----;.
,

CONFORTO absolútó,'
Grande ECONOMIA

"

,AQUECEDOR EL(TRICO <,CENTRAL.

Capacidade:
100 J I 000 1';1'05

• Construção só'id.a. sendo I caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente, blindada.

• Controle ilutomitico de temperatura poc TJRMOSTATO,
_ que proporcionil grande ECONOMJA. '

1)Ao' �.O���FABRI�«-�-
"---

-� ...... � ..

o MISTURAOOR DÁkO. d� "

I�g.m i�str.nto��� permite o

moior eicolo de 9'oduQçõe5 de

TEMPERATURA.

--------�

,;��. ' .. ,.

;/ � .. ,_.,"

•

Voc'ê já possue um

lar ,proprio ?
Sim: .. você já, possue o seu lar? já realizou o

grande sonho e a maior necessidade de cada chefe de
f'amílra ?

Infelizmente, s�bemos que muitos responderão ne

gativamente a essa pergunta. Talvez milhares ainda es

tejan por resolver êsse magno problema da vida.
Existem atualmente vários institutos que' coope

ram para solução do problema dos seus associados. To
davia, é necessário, antes de tudo, a poss.e do chão. Sem
terreno próprio ninguem pode pensar em construção.

Dentro de dias serão postos a venda no perímetro
.urbano da Capital, 150 magníficos lotes. Terreno plan».
'Y;isl.' �ravilhosa -de tôda a baía norte. Luz e água Já
passam peia 'Via que liga a cidade ao loteamento.
Aliás, esta via será asfaltada em' breve' dando uma va-

lorização imediata aa local.
'

Como a venda dêsses lotes será feita mediante uma

parte à vista e outra em suaves ,pagamentos mensais,
será e-la unia grande oportunid�e para que 150 pes-:"
_s�as rer.lizem a grande ambição 'da vida: a posse do lar
Pl·óPrio. Êsses lotes estão, 'situ,ados'-n-o J;;,r,dim Atlanti'co" ,_•.__

na 'B,eta .de Barreiros, cuja planta já Se acha aprovada

� 'pe� Prefeitura da Capital.
....:

),,�ffA t'e n ç ã O
.»�" ','

O-Instituto de Beleza "I.LANA" avisa a 'Sua destinta
fregvdia que .mudou-se para a Rua Felipe Schmidt 46
�om o telefone 2469, junto à Floricultura, com novas e

modernas instalações. Agora dirigida pelas madames
Izolir.a e Iná Marques que aguarda suâ visita.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIÁRIO DE S. CATARINA

Energia

Po"L NETO Nem um pro- Assim, 'o contrário de
o La�Ola·orio NaCfonal �e Dak. 8i��e

ir.nposp.jvel .... deixar de duto ;do aCflso: I Adenauer, !-Iitler acredita -

O
'

· ·

I t d
.. I·d dadrnirai' o progresso da; .. O progresso

. alemão s,"); va em CHie o estado d�via'
_ prAaClpa cen ro

.

e pesqUIsas Que eares _ o moo (l

Alemanha nos últimos ,anos. deve, .prirnondialmente, a. ser o dono dos_m\oios' 'de O mais antigo e- prova- estão funcionando agora tra o Museu Americano de �esenvolviment'b da ener-'

'Depois de vencida em (adoção decidida de um I produção.. velmente mais conhecido nos EE.UU. e. vários estão Energia'Atômica, o único gia atômica. Atualmente,

urna gu�rra cruenta, 'e a) sistema de góvêrno baseado A Volkswagen foi cons- centro de énergia atômica sendo construidos para ou- museu permanente de seu
I
muitas das exposrçoes são <,

Pésar de dividida, a Repú:11 na in. ic. iativa popular:' I truida COiU' contribui.ções do mundo é um estabeleci- tros páíses. ,

d

.

T d � le,vaáas. em caminhões es-

I genero no mun o. o os os .

bl.ica. Federal da Alemanha
I

Sob a direção do velho (' de cêrca de! meio milhão de mento de 30.000 hectares Entre 1950 'e 1952, o La-
ilh de t

.

t
peciais para tôdas as par-

I anos, mi ares e uris as .

e, hoje unia. das prímeiras , .sábio Conr-ado Adenauer, a
' alemães. de área localizado em Oak boratorio Nacional de Oak

d it '

'

. it,
. tes dos Estados Unidos on-

I
I e mui os valses VIS I am o' .

.

nações do immc,o.. I República Federal da Ale- O's que deram dinheiro Rídge, na parte sudeste Ridge desenvolveu e cons- ,de a historia da energia

A economia alemã é mais. manha" rejeitou quaisquer' tinham .a promessa de que do estado do Tennessee.' truiu rotótipos de reato- museu para visitar sua ex-: atômica é mostra-da a mais

a economia experiências socialistas e
I
receberiam autos pelo" pre- Surgido na alvorada da

I
res para outras usinas da posição de fotos, 'diagramas de 1. milhão. de pessoas por

( I
.

i
C d']' I

de algumas das nações qus adotou o sistema da. ljvr;� ço de 990 marcos do Reich Idade Atômica, êste com- .E.A., alguns dos quais e mo e os que mostram o
I
ano. - (USIS).

a derrotaram no tempo M iníciativa.>
. I Veio a guerra, Ántes d� plexo centro de, �)l:OdUÇã'): estão agora sendo copiados ------------�- _'_ . --,-----_.

IIitler. Como a riqueza está na;' que Hitler pudesse entre- e pesquisas . desempenhou para uso civil. IIPOS.I�ão de L·ivro, Estraoflei.ros
A estabilidade politic« mãos do povo, este tem o

I
gar autos ao povo, a fá. papel tle realce em virtual-I !Rntre os �uitos tipos dé' Na Livraria Recorde

.

, " b
'

t tôd f d t t I t Rua 'Felipe' Schmidt, 14 _

-,
Tel. 2240dos....alemãe3 e um fato quo est. ímulo para aumentá-Ia.

I
rica, foi destn�ida. '. men e o as as ases o rea ores a ua men e em

- 1 d E' I ' ,

't"
.

di' Solicitamos a atenção 'dos srs, professores, enge-
se pode comprovar fàcil- Uma prova do que estou A reconstrução fOI feita programa nuc ear ' os, s-' varres es agros e p aneja- . .

I . nheiros, advogados, magistrados, médicos e legisladores
dizendo é o projeto de lei, . em 1947. E desde então tados Unidos. Seus' traba- mento e desenvolvimento d F ld

.'

as acu ades Escolas Técnicas e Bibliotecas de Re-
é a explicação Vi- atualmente na Câmara ale',; vem operando num regime ·lhos para dominar a fôrça no Laboratorío existe um partições Públicas, de todo o setor administrati�o do

ra esta realidade progres- mã transferindo as fábri-
I

de fideicomisso do estado. do �tomo, produção de ra- reator para avião. O equí- . F'stado, dos estudantes das escolas superiores e dos es-

sisla? cas Volkswagon para pro-
I

.

Atualmente, a Volkj3wa- dioísotopos, desenvolvimen- pamento consiste de um
I tudíosos e leitores' em geral, para a importante expoai- .

. ,I '.
to de aparêlhos

.

tô
.

t d test e sua blin- I ção de capas de livros especializados que, malS uma vez,Certamente que não (:!l priedade particular.- . gen produz -cêrca de mil a ormcos, rea 01' e e
se realiza nesta cidade por iniciativa de LIVRARIA LER

, sllperiorid�,de racial, HOJ'(l
. A Volkswagon 'foi cons-

I
automóveis por dia:

I

pesquisas e a·dextrament0· dagem, que se encontram '

R' 'J
."

,

.

I
.. no 10 ue arierro, que prossegue no esfôrço de divul-

j� �ingl�em. d.ispu{a o prin.,. truida pela organizaçã�)
I

'_

Os carros que prod�lz es- d!,! cientistas ,são reconheci- : suspensos r1e quatro torres gação do pensamento' universal em nosso país, estímula-.
cipio, cren�lÍlc3men te con- Fre.nte do Trabalho, no; "'tao tendo enorme aceitação dos em--,�odos os quadran- de aço.de 105 mts de al- d.a _

agora pelo sucesso alcançado em precedentes expo-

provado, ele que não há ra-I tempos de Hitler. em todo "O' mundo. tes do globo. . I tura, simulam as condiçõe3lJllçoes. .

.

....
.

ças superiores; nem infe. Hitler, como. tu sabes, A decisão. de entregar '1 Oak Ridge conta com a de uma, avião em vôo. Ou-, O repres�n_tante ,da LIV�A�IA LER, _estará .

pre-
.

I
..

-

.
:

.. I .
',ente a expOSlçao que. se reahzara nos balcoes da LIvra-

riores.
...

era socialista. O .partid,) fábi.. ica ao povo, isto é, co- malor val'ledade de msta-,.. tro reator em desenvolvl- íia Recorde nos di�s 13 até 22 a fim de prestaí' os es-

O' progresso 2.lemã não � i dê-1e� aliás, tinha .até o no- loca-la à venda para cida- lações para pesquizas, ('. mento é um modêlo a ser ç.larecimen tos ao mostruário de obras em espanhol,
�tampouco. uma .resultantfll m_e de Nacional Socialista. dãos parficalares' a possam produção j{t reunidas num

I
usado em pesquizas bási- francês e inglês, enriquecido 'e renovàdo com as últi-.

comprar, representá. uma só lugar. AqUí' existem
I
cas e estudos de engenha- mas n0vidades publicas em livros de fi.losofia, �;psicolo-

..

, • . I • gia, sociologia, economia, historia, religião, arte, direi-
de.cisão C�Daz de consagra)' enormes uSIll3;S :. que sepa- na.

�

I to, medicina, engenharia, literatura e de todas as de-
ram o uranio-23?, -a forma. _ Além de seu trabalho na mais seções de que se compõe seu extenso e variado SOI'-

radioativa co Ul'an-io que é I
d

-

d O 1
! timentc.' ,

.

�

--. •.

I pro ucao e retttores a,,{ I" •
.

vital para tôdas as. ativi - R'd' ,'.
,.

.'" . ': promover maior venda de, livros, num paí's co-
. I I ge tem Ieahzado ta-m-.. 't f

., . d' b .

dades atom:icas. Essas usi _
'

.

. , . I .lIO o nosso, e
, al� a merltorla, que eve rece er o maIOr

<' I bem p�sqUlzas ba�cas pa-' "s[imulo oossivel." .
,

Pois som�nte o povo pro- nas e as grandes lllstala- . I' -

/

_. '.', . I ra encontrar processos quí- .--;- +, +,
. : '.' ,

.

move o pl'ogl;essO de um�,' 'çoes de pe�qUlzas, conheCI-,. d' _ 1.:".M�W� !..!..!..!............!..! !..!..!..! !..!..!..!++tfl.�"'�·'
.

..
.

.

mwos e separacao; pro-
-... ....�... .• +

na;��� ond8 o estado faz ::;:;:: ..L�::r�;:�: �:� I ::�'�l�Si�:n�'a li:� :::�:�!��
I

�i.Basla saber ler e escrever _

:i:
-concorrência ao povo, 'e se operadas pela "Union Car-.' -

b
.

t'
. I �:.. - P A R A - .•'t.

. vo, com us' .Ivels para rea- �� A" •
' :.

mete a possuir empresas, bide & Carb6n Corporá- . .. I: splrar a· um Futuro BrIlhante Fazendo .••
'tores" iso.topos .

radIOatIvos �... p.ÔR. CORRE.SPOND�NCIA o seu .J....
não pode progredir.

I
Hon" para a Comissão de I +, ."......

.
. e estavels e lllt�nsos es- � Curso. GltlaBlal (Artigo 91, do De.creto-Lei 4.244) .+.O lr1a.gníficQ

__
progresso Energia. 'Atômica dos

..
Esta· PEÇAM INFORMAÇõ

..
_ -

tUdOS.
nos '8et(}r�S da

biO,IO-, :
.

.", ES AO' .:.alemão i'esnlta� de 'que' a dos Unidos Aquí tambem
gia, química,. .física, meta-, '�:." LN,C.A. - Av. RIO Br�nco, 185_- 17.0 ....

.

e<;onómia al;mã estâ' nas fica o Instituto Oak'; Ridge I .
;'

, . 'd' O L'b
.

,�... ando s/. 1.708 . t,
mglca· e .sau, e. a ora- � (S 'd P' .) R' d J' "".+

mãos do povo. de EstlidQS Nucleal'es, ope- .'
/.;

o • �.. e e l'oprla - '10 e aneuo, �
_ '

..� ,_

torio c.ou..ta: -'eom; o equipa-:-.:, .. +, .. +, +, �++3 +, � i. .. +, � +, +, +, +, .. :..
�

------ -
. :;u;-ado:"pfrl'':::'3@..''rl;I�d�. __",..C3:"'4��,��"_"';�.:,:..�J:-�, :,t..... .. �.....'(� ..,� ..w.".....w..........".H."."...�.'

LEA m"nõo maIs m(Juerrro:�-pm'a:< ,,�, - -', .._.. _. �_. ' .� .,. '_.

de 14 estalios . do sul dos
' ,..

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

ASS_INE estas pesquizas que são
'

EE.UU. e o Museu Ameri�
realizadas por um corpo de

3,000 técnicos e 100 grup03

Lojas e Apartamentos
ALUGAM-SE EM EDIFICIOS NOVOS _:_ PRIMEÍ

ftA LOCAÇÃO, a partix de Cr$ 5.000,00. ,Tratar à rua

Feli�!e Schmidt, 42-A, 1.0 andar, salas 2· e 3, diária�
men;. Ct; das 11 às 12 horas;

-

O b s'- e r v a ç õ e. s:

1.0 não se atende fora dêste--.horárlo
2.0 não se atende por telefone
3.0 não se alug1}m apartamentos para solteiros.

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

I�SSE TU R I S�lA
II! .

PARA A EUROPA ,#.
\

- -,- .. ·��L�.Não espere mais para fazer à Europa Py;;'_ /.\aquela viagem há t'Clnto tempo so- 1 'íZ
nhada; a CLASSE TURISTA no Atlân· t.l·fí.,1(!tico Sul oferece·lhe um desconto de

;;t:..r<1cêrca de 30% nas tarifas de pos-
\

;
..�r /)sàgens. E note que o aparelhó' é o �

\1mesma SUPER G CONSTElLATIQN

���
I

com'· duas partidas semanais do Rio
de Jóneiro: terças e. sábados, às
cinco e meia da tarde.·

A.R FRANCE
� MAIOR RÊDE AÊREA. DO MUNDO

Av. Rio Bronco, 257,A • Rio do Janeiro
Telefones 42,883.8 e 32·3392

'

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

NA

VANGUARDA

DD ,PROGRESSO

- REPRESENTANTE:
Antonio Fiuza Lima

Floi'ianópolis Sta. Catarina

,.�_,_;_,�__L

«No f,ená,culo))···

'Com a Biblia na Mão
SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO

Lançaram quatro âncoras. (Atos 27:29). Ler At.os
27:21-29.

ENCONTRAMOS uma excitante histórià máritima

"m Atos, no capítulo 27. Receiosos de que o navio, acos
sado pela tempestade, -fôsse dar contra as rochas, os

J1al'inheiros, "lançaram quatro âncoras". �á pessoas
hllledrontadas hoje em dia em busca de âncoras nas

quais se possam agarrar, Eis aqui quatro delas:
Fé em DelIs. Deus é 6' criador de tôdas as coisas.

Não há quem, possa explicar o mistério de Deus e da
vi,da, mas nós po(lemos crer, Esta �ncora é segura.

Fé em Cristo. Crer no seu nascimento, na sua vi

da, nos seus milagres, na sua morte.' ressurreição e as':'

c-enção, nos traz segurança. Compreendemõs nós os mis.,
térios? Não; mas podemos crer, ter fé em Cristo", Esta
ânéora' também é segura.

, Fé na Bíblia. Len/do-a e crendo nela, encontramos

resposta para os nossós groblemàs, o caminho para a

verda·deira vida. Nesta âncora podemos confiar. /""
Fé na o·ração. Não precisamos' preocupar-nos 'com

'.lma fÓl"lllUla, mas simplesmente apresentar a Deus nos-'

sos pl'o'blemas, em palestra informal: Cho�a ou faça sol,'
esta âncora. hão falha.

I

I

Estas quatro âncoras dão se�urança, isto eu sei. IORA'ÇAO ,_
.

NÓE' te agradehmos, Pai, porque' prepai-aste� para
'

.-

nós, âncoras que nos seguram nas, horas. de aflição - a
.

fé em ti, a fé em Cristo,' a fé na Bíblia e a fé na ora

ção. Com teu auxílio, aprofundaremos esta' fé que nos

fortalece para.' o serviço. Em nome de Jesus. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

"Pela fé estais firmados". II Cor. 1 :24.

Chapil1 D. Fostcr, historiador (Washington)

J).Ml'LA Ui IL!DADE PARA
A CO,NSERVAÇÁO DOS

.v\ATERIAIS FERROVIÁRIOS
FER-" l- ON é o inimigo n.o {da'
f>lI'ugem e toma arcaico qual- qué sãO vendidos a prêço 'dp
quer processo mecânico de deso-

.
xij"çãQ. Com facilidade desen- eusto pelo .1abol'atorio. N0.3

- f�rruja tõrres, grades, sinaleiros .....
"

.
• '.

e tõdas as construções d,e ferro ultImos 10 aI?-0s, maIs d;-
e, aço, expostas às intempéries. 93 000'

.

FER-LI-CON é, também, maravi- '. I emcssas

Ihosa base para qualquer tinta.

um govêrno.
Pois somente o povo pro-'

move o progresso de tiril,3.
dação.

ANUNCIE

DIVULGUE
"O E8TADO"

Fabr'eant.s: -ti

BUSCHLE & LEPPER lTOI.
Rua dos Andradas. 131

JOINVILE - Stá. Catarina,
.Inam

LEIA
ASSINE
-DIVULGUE

\

Leia e Assine
O ESTAD,O

.. ,,�:'.-

HEMORRÓiDAS
E VARIZES

Sexta--feÍl'a, Junho de

Atômica \

A ,t.e n'ç ã�'o
o Instituto de Bel�za "lLA,NA" avisa -a su.a destinta

fregti.ezia que mudou-se para la Rua Felipe êchmidt, 46
com o te!efone. 2469, junto à Floricultura, com novas e

moderna� instalações. Agora dirigida .pelas madames
IioViria ti Iná Marque� que aguarda sua vis!ta.

cana de El�ergia Atômica.

elaqúele Instituto.
de pesquisas.

O Laboratorio Nacional Mais de 2,000 hectares d'l

de Oak Ridge é famoso área de Oak Ridge ·são uti-'

principa�mente pela sua lizados em pesquizas agrí
produção de l'-adio-isotopos. colas realizadas pela Uni-

Êsses produtos valiosos são

·feitos na pilha de grafite'
de 2.000 kilowatts, o pri-

versidade do Tennessee sob

c01).trato éom a 'Cómissão
da Energia

.

Atômica dos

I

Banco do Brasil Si B.
•

meiro reator predutor d� EE.UU. Êste programa ·re-
.

grande escala do mundo, 3ultou em valiosas infor�

construída 'em 1943. Êste mações' sôbre os usos -bené

aparêlho 'foi antes usado ficos. dos radioisotopos na

COMUNICADO N° 105
A CARTEIRÂ DE COMÉRCIO E,XTERIÔR, devi

ãamente autorizada pelo Conselho· da SUMOC em' reu-,
!lião de ;5-7-56,' toma público,

-

para or'ientaçã�, dos iÍl
,teressados, que, tendo- em vista entendimentos.mantidos
com o Ministério da Agricultura, procedeu às seguin
tes moolficHções na lista de mercadorias incluídas nos

"leIlões especiais us-:- 59, 79 e 92, respectivamente de

13-10-55, 10-7-56 e 28-11-56) :
.

PRIM'EJRA CATEGORIA � INSETICIDAS E OUTROS
PRODUTOS .:

.

para o planejamento .
da horticultura e tambem sô

usina de plutônÍo de Han- bre a 'criação ele animais,
ford. Ago::a, o· veterano 'lêsde um camundongo fi

reator produz 'm'àis de 100 gâdo leiteiro e de corte.

tipos diferentes de isotopos Grande parte do traba:..

lho educacional dêste esta

beleci.mento é realizado pe

l.o Instituto Oak Ridge 'de
EXCLUIR:

"'"

2.8-8.20' - óleos miscíveis inseticidas.
5.11.35 - Fósforo vermelho:

.

!'í.92.40 -- Apenas Os produtos abajxo:
_;_ Arseniato de cálcio, conl a pur,eza mí

nima de 45% de As205;
- Arseniato -de chumbo, com a pureza ini-

nima .,de 30% de As205; .:._

� Clorofenil - acetil - eti-l - hidroxicu

ma,rina, na concentração �ínima de 10%;
.

.......:. Enxôfre ventilado, com o mínimo de 90%
- de ehxôfre elementar;
- Fenil - acetil - eti! _.:.: 'hidroxicuÍn�rina

(Warfarin), na concéntração mínima de
�O%; .' >'

- Hexacloro - hexahidro - diendo - di
metâno naftalenQ (Isodrin),' na concen
tração mínima de 18,5%.

de radio- Estudos N�lcleares; organi-
i.sotopoS foram feitas para

L200 instituições dos Es

;;ados Unidos e 4.500. re
messas feitas paJ;'a 250 ins-
,- �

tituições de 54 nações. O tas de muitas nações� fize-

uso dêsses produtos atô- ram o curso de uso de ,ra-.'
•

micos trouxe muitos bene- Idioisotopos do Institu�o. A I
f�cios na' medicina, agri- Diyisão Medica do 'Insti�-é
eultLJTa e' indústria. tuto, que espera um' hos�
Em 19�1, O.ak Ridge ter- pital de 30 leitos, c.ooperá

I
minou seu prhpeiro reator eOl;n 22 escolas de medici-
de. piscina assim batizádo na num programa de pe's-
pelo fató da,máquina de 10 'lu!sas' de lon'ge alcance

INCJ�UIR:
kilowatts estar suspens'l em tôrno. do valor dos ra- 5.92.40 _ "Dietil (etil _ .tiometil) fósforo ditioato
em uma piscina de 7 me-

. dio-is,otopos e radiação a_- com o h;)ínimo de 16%;
tros de profundidade. Uma tôômica no tratamento do Dimetil '+ oxi - benzotriazinometil na

séplica dêste reator foi crulcér. concentraç'ão mínima de 20%;
,

Derivadós da hi9roxicumarina, na con-
apresentadv pelos' EE. DU. O trabalhoi .do Instituto

c�ntrl.tção mínima de 10%; _

na I Conferência Interna- Oak Ridge dê' .Estudos Nu-·
_ Emulsão concentrada de óleo de petróleo,

cionaI. de Usos Pacífico da 'cle�res inclue Um esfôrço com o mínimo de 80% de óleo (em pêso);.
Energia Atômica em Gene- coor-d.enado para ed�lcar o Fosfouato de dimetil - oxitricloroetileno,
.bra, Suiça, em 1955; e de:.. publico em geral' sôbre a

( na concentração mínima de 50%.,
.

E.m Oak! Rio de Janeiro, 31 de maio de 1957
pois· vendida àquela -nação. �nergia atômica.

.

I
. a) - Ad�lil\o Debenedito

.'

Muitos reatores de piscina Ridge, o Instituto,adminis- 'a)
.

- Norberto da Silva, ROcha.

zação que não visa lucro.3
I

. operada por 30 universida-'I
des' segundo contrato com a

C.E.A: Milhares de c·ientis-

f'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



URUBICI INTEGRA-SE �A COMUNIDAD E CATARINENSE

'In�t�l���� ��l�n� ��- L�mâr� Muni�i��I- vl·:Uruniti.
-p�S�� 'nnPr�f� It�·Df..� Jmun�� H. Rn�-rilll��'�utrâ�Nnta�Realiaarani-se em Urubici, no Sr. Dr. Juiz de Dize ito da <:;0- de MUlllClPIOS, o Dr. Jose Padí- merra -Mesa Diretora do Poder sítaram QS seus pares, elegendo,
dia '9 do córrente, as solenidades marca- de Bom Retiro, Dr, Hélio

-

lha da' Silva, representando o Pre
'

Legislativo de, Urubici, que ficou o presidente da Cân{ara e asse
de Instalação da Câmara Mimi" Veiga Magalhães, o Dr. Juiz feito de Bom Retiro, o Sr. Reinal ,

I assun constituida; Dr. Alfredo gurando que .haveria ,de dirigir-

cipal, eleição e-posse da sua Me,
'

Substituto .Wf lson Vidal Antu- do Alovisi, Presidente da Cãma- : Oscar Becke - Presidente; José os trabalhos com isenção de â ni
sa Dir�tora e também a posse do

'

nes, o Deputado Antonio Gomes' ra Municipal de Bom Retiro, o li Gonçalves de Farias - Vice Pre- I mo e com impárcialidade, visan,
Prefeito eleito a 12 de maio do 'de Almeida, representante do Di- Sr. Liberalino -Castelo Branco, sidente; Nereu Celeste' Ghizoni; 'do os altos interesses do Muni
ano' em curso, Dr. Edmundo Ri- retório Regional do PSD, o Dr. nepresentando o Diretório do e GregÓrio Pereira do� Santos cípio e o segundo, para congra
be íro Rodrigues. Osmar Cunha, Prefeito de Flo- I PSD de São Joaquim: o Sr. Te� -

prin�_eiro e segundo secretáriô I tular�se com. o povo. de.i Urubici
Instalaram-se às catorze horas rianõpol!s, o Senhor Gasparino lemaco Cordeiro, representando rcspectivajnente, ' pela instalação dos trabalhoS- da

daquele dia, os trabalhos da Câ; I Dutra, -,Prefeito Provisório de
I

o Diretório' do PSD de Bom Re- , Falaram nésta sessão solene, sua primeira Câmara Municipal.
mara Municipal, sob a Presidên- Urubici,- o Dr. Edmundo Ribeiro: tiro, grande massa popular e to- os Senhores Vereadores Alfredo Ainda na mesma data, as de
cia do., Vereador Gregório Pere í- Rodrigues, Prefeito eleito de dos os Vereadores eleitos .a '12 Oscar Becke e José Gonçalves zesseis horas,' com a presença
ra dos Santos. com a presença àe Urubici, o Reverendo Padre Lu;' de maio,

_ d� Farias, o primeiro agrade- das"))}esmas autortdadss, houve, Depois que a Mesa da As--
diversas auí or idades civis e ecle- dovico Kuck, o Sr. Evaldo Schae-

I ,
Nésta reunião foi eleita a pri-l cendo a confiança que lhe depo-. no! Cine Teatr� Urub ici, a ses- sernbléia Legislativa do ,Essiástica, entl'e as quais, o Exmo. fer, da Associaçãô

Catarinense!,
".3C1t.�••G��••,•••C••••OCSO••�•••••••�••••••e., :!�as;�s:: �: �::r:�:o�����'�� tado resolveu tornar públí-

MI S t C t
I

h
'

e da hora, todas as dependências do cas as sessões daquela Ca-
I ISS an a a arlna omenag a recinto 'estavam superlotadas pe- sa, com a irradiação, díre-I lo povo, que se encontrava entu- -tamente do recinto dos tra-

_ ,P'elo/"O Globo" j siasmado e vivamente interessa;
)' do pelo grande acontecimento' balhos, pela emissoras lo,

ao que tudo indica fará figura histórico <!_e Urubici. Falaramr cais, tem havido uma verd-a--
bonita, para gáudio dos catari-! nésta sessão, focalizando o rele- deirai.inflação de oradores,

vo da magna data" QS seguintes que procuram as tribunas
oradores: -Alfredo Oscar Becke,
Nereu Celeste Ghizoni, Deputado da Casa para manifestação
Antonio Gomes de Almeida, Pre- de pontos de vista ou apre
feito Osmar Cunha, Prefeito Pro sentação de proposições,
visô rio Gaspar irm -Dutra, Ve rea- além da abundância. 'do�dor Reinaldo Alovisi, de Bom Re
tiro, Dr. José Padilha da Silva, .apartes que emana de todos
Sr. Liberalino Castelo Branco, e, os setores. N� sessão de 011

finalmente, usou da palavra o tem estavam inscritos vá
Prefeito Edmundo Ribeiro Ro- rios _ oradores para a hora
drigues, que emocionado 'agrade
ceu �s elogiosas referências que

do expediente e o primei-
lhe foram feitas por todos QS 1'0, orador só. conseguiu �

oradores e assegurou ao povo de tribuna, quando faltavam 10 .c}a na ausência ' de uma
su� terra; que haveria de reali- minutos para término do melhor tarefa eleitoral, que
zar obra administrativa que não

prazo determinado pelo Re- pO$sibilid::tde o àlcance d�lo decep"CÍonasse e para qual con_
taria, por certo, com a ajuda de g-i,mento Interno' da Casa. situaçãp digna e r�com\ 1-

Deus.
'

EM FAVOn DA' ATUAL dável para ·a polític-a brasi-
Fez parte dQ programa de so- POLITICA CAMBIAL leira. Bom e breve discurso

lenidades, pela manhã, duas mis- O 'deputado faulo Preiss e alguma cOLIsa se as�eme-sas, uma 'para cominhão geral e
t

. lhando ao "Considerando"'outra, de Ação de Gl'aças, oficia- apresen ou re qu enmentl)
das, ambas, Relo Reverendissimo' afim de. serem expedid'oil te- - de José Gueiros (Rev��
Pal!._re Ludovico Kuck, nas quais 'legramas às /bancadas dos ta "O 'cruzeiro").
proferiu sermões de grande pro- mais diferentes partidos pb-' _

furtdidade, que constituir!lm pe- .líticos com assento nas I
EM DEFESA DO 1'RIGO

ças substanciosas de conselhos" , ,

CATARINENSEaos eleitos.
." duas Casas do ConO'resso no '

À noite, Qferecido pela Socie- sentido de que não, co�ce- O ,deputado Enory Teixei-
dade -local, Clube Reereativo dam a'poio ao substitutivo ra ,Pinto, aburdando certos

Brindando seus ouvintes Onião e Progresso, houve um

apresentado ao -projeto que élsP'.ectos da triticultura ca-
e sintonizadores resolveu a gran'de baile pe gala, no qual t t b'

G 'comparec"ram,,'ale'm dos eleI'tos modifica a atual' polftica 'ann�nse, apresen ou e o -

Direçãó .da Radio uatt!Ja "

Cprogramar para domingo e emp,ossados, as autoridl;ldE)s e �ambial. teve aprov�ção da asa p�-
próximo; às 21 horas, no'va grande número de assocjados.

.

A 'matéria' su'sci1Jou" vivos ta o segu,inte te1-egram'a a

apresentação deste grande "-o'Y'."'......................._..-........ debatês no plenário, tendo ser enviado ao Ministro da,
conjunto para que, �quE;les Sr Anlelo'qul1o An- sido aprovado pela maioria Agricüítura e Diretor Geral
que souberam ,prestigIar e,s-I

•
,

CI' SeI' NacI'onal d 'T"l'com1)os'ta das banc,adas do o 'VIÇO c f o L-;-

NOVO MINISTE'RIO FRANCÊS �ôl!!�����el�!Ci��iv�:JiOer.�J�� tunes de Oliveira, P�D, PTB e PRP, além de go:
,

",

'

-. 'Flonapopohs tenham, no- ",' . ter sido rejeitado o reque- "Assembléia' Legislativa
PARIS, 13 (U.P.) - O Iírlel' quando o presidente da Cilsa vamente agradáveiS minut.os ' Flol'lanopohs tem o' prazer de.· t d d-

.

t d L t do Estado San ta
/
Catarina

anunel'OU o- l·esultado'. d'
. ,

t'ca' hospedal!, o sr. Ant�lóquio Antu- I Ilmen O O� epu a o aerRadical socialista Bourges Ma-:' e musica rQman '1 •

D V.noury apresentará ainda hoje, ao I ,nes de �liveira, representante J.�amos leira que apelava
"

'

PRESIDENTE DA SIRIA CO-NFERENCIA do sr. Diretor Geral do Departa- f.ôsse ouvida a Comissãopresidente Rene Coty, alista do,s I
,

_

"

membros. do novó ministério, que'li " ,'j 'COM 'NASSPR
mento do's Correios e Telegrafos, Competente antés' de ,ser-

'.CI que aqui veio, 'procedente da Ga- . ", .

'

�conseg'ulU fo"rmar, pondo, fnua.
pital 'Federal, para assistir aos Julgada,,� matena em arp,recrise politica 'francesa. Em 'se-; CAIRO, 13 (U.P.) - O

pre'si-I
do, desde que El Kuwa_t;_ley che- -

(lO interesse de, conservar e'

f ad exames do concurso ,para te'le_ ÇO. _,,"1:,'guida, deverá mudar-se para a dente da Siria, Shukray EI Kuwa- gou na _sexta- eira pass a ao

I
- garantir a sobrevlvê:nci�presidente Rene Coty, a lista dos t1ey, cllegou hoje yia aérea pr9- Egito, para' submeter a exame's grafistas, a ,l'ealizar-se no dia 16 O teIegrama do deputado

govêrni:Í. Manoury conseg�iu ser cedente de Alexandria; e imedia' médicQs em Alexandria: E se..
do fluente, a� 8 horas, no Insti- Paulo Préiss estava assim parque ;ni.oajeiTo' interiora-

aprovado pela assemblêia Nacio-. 'tamente ,passou a conferenciar
I
gundo fontes diplomáticas, ó te_' tuto de Educação .Dias V.elho, redigi'do' ,rlO vg, solicitou vóssência

I F nA G I
..

I d 8' s�ndo .qu_e IIS demais provas se_
" ',. ..' d' t 'd�'na rancesa,\por ....'O-votos con_ com seu:" colega egipcio, ama

'

ma prmClpa. as "conver açoes
rao feItas na Diretoria Regional AssembleIa LegislatIva Ime Ia as provI enCIaS. sen-tr'a 195,. num pleito frio :em que Abdel Nasser. Esta é a 'terceira Ii foi o agra�a1uento. da� �elàções d' _

d tido regula"m,entar e auto-nem sequer houve aplausos reunião dos dois chefes de Esta.- entre o EgIto e a Jordallla. este Estado. O Estado vg por proposta
.�--------- ----

,'-- - ,---------- Abraçando-o, formull;lmos votos Deputado Paulo Preiss vg
rizar operação revenda tri-

InaU ,.u' r'aç a�oDe' M a.... -I S' U""ma Ob ra ' �:::;)::::::��ld�de.
-

:��:�� :e��:�a�: ���:r{� !�i:,;i���i�O ��S�So\����a "���
" •• -

"

, '" '

'

c' ,
,

t
Será erradicada' ���s;ro����:a 8;3;���i�;ç�� �l�Or�l�:s ste}i�: ����e�s:l�tee�

Importânte, Realizada Pelo Pre ei- �:��::t�::::�::J:l�:d;; :���:!!�f:�::i�:�!�I����; �;::7;:����:::;:::�i�:�::Inaugurou-se festi'V�men-,

D O I
.

e povo em geral. nome internacional no trata-
I da pt Coridiais Saudaçõeste, dia 9 do mês em cur-so, : t

. '"
Terminado aq'uêle Of'I'(!]'" mento.da malária, declárou na ares, e economia mista im-

O e r eaes
J C . -

d 't
- . . . (as) Rui Hulse - Presidentena localida�e �e Braço �s- ,

-.
-

-< �ivii:lO, usaram da palavra 'omlssaQ e Relações Exterio- por açao materiais e equI-
querdo, distrito de Grao �

, _ sobre o ato, Os senhores:_An rés do Senadó que a malária parnentos sem sirp.ilares na- Asse'bléia.
P

,

t d' t t- t'
.

S
.

tt I será erradicada em todo o mun- D t d E Teixe 'raar�, uma p0I?- e e es ru u mente deter-minada,' o:iglu, ménto solene, pelo reVeren- 0l1l�. qUlza, o, Manoe �21' 'cionais, que fnteressam de- epu.a o nory I ,

r� de alvenana de, pedra, a construção ae duas varian díssimo Padre Antônió Kon': t�ncmI, P�e?ldente do !)lre_ dO;'odavia, sua confianç; no êxi senvolvimento econômico e Pintovlgamento de f�rro e a�SO[L- tes na estrada, mais ou nw dlick, digno 'i{igário da·-Pa- tono MU!l�cI�a.l d� P. T. B. 't d
-

indústria,I. Sala das Ses'sões, eni 13lhfda �e m.adelrat·_ O�ra de
nos de 400 metros, onüe !;e róquia de Gráio_Pará. ;' SYdI·thd Nlcollelpl, dclgno ,Oele- l:ria\.:::i:l_s;a::a:�:O:i:��m;� Cd" d' ,.. de j'lnho de 1957.

_ '

r� evan e unpQr �,nCla q'!le cessárj'o se tornou �"e>'v.:l' Após a cerimônia foi, pp_ ga o o l. A. .' . que nos <. 01' lalS sau aCQe"
g nt t i - •• , -

h que os Estados Unidos conti- '

,
•

ORDEM DO DIA 13 6 57�ra e a raves�la i; e 11:n ções de mais de 5 metros de 10 mesmo Sacerdote, oficia- on:,o,':1 com, :sua presenç'l, (ass) Rui Hulse
I

_

- --

no �audal?so .de 20 l"letrC.ê altura. da u'a Missa Campal, eom'l A!ltOl1l0
da Sl:va Cas�aes Ju, �::mpaí:::�e;:�:o o Ct�'�� oSfe�(� Presidente Assembléia Le 2.a.discussão e votação dode �a.o, C�Jb ta de �o�nt!�I- Para esta cons,truçãD ' parecida por mais de mil p8S nc�or, Dr. LJose :a�clme�to na América Latina, nos esfõr- gislativa. projeto de Lei N.o 42-57 _caça0 es a e eCe o "r,�nl;;l o maior ponte do mun,cípio.' soas, fazendo-se a palavl's, I _��ara, auro ac eCO - oS

ços desenvolvidos no sentido
'

12 Cria o Distrito de Lacerdó-regular_ da est!ada li�Ol1CO construída, exclllsiv8.ment" dêsse digníssimo Sacerd:::t" 'I Re1s e Edgard Cunha. Notou ,Sala das Sessões, em ,O I ' GP- " �

d t de dominar o que qualificou de 'polis no municipio de Ca
- r eaeS -. rao ar�, cpr às Sllas ex.pensas _ a pre-' - grande amigo de Orleães' se, com es aque, a, presen- oe junho de 1957.' ,

.

--

t d t 1 d d S h S I S "nefasta amea'ç-a", que faz des- .

1 'd
-a.n, o um m er, �n O'��qUlS- feitura dispendeu _

cê,cà de e valoroso cooperador do nos ça
..

0 .en 01' a,m.Ue ,'l,-n.
-

Paulo 'Pr'el'ss pmza, aprova o.I p od çao 'II:! I d d P d t sa eampanha uma urgente necesslmO,pe � r u.· ao· ') a, Cr$ 160.000,00 e,a populaça!? so- progresso - junto- a a�cía - �ml, .. lgno . �esI en e �.o sidade do momento atual. 'Deputado pelo PSD. 2.a discussão e volaçã,odoreservas flor�stalS'A etc: ,pl'D local auxiliou, aproximada- administrativa do Execti:ti-, DlretorIo MUllIClpal do PSD
projeto de"L,ei N.o 215-A-57move.ndo o mterlc�mbl?' -c<;- mente, com Cr$ 30.000,00. v. vo MunilCipal - qUe após a e demais� V�readores.da Ban

E M P-R-w'E G A' D ,- _-ti'merclal entre aquele dlstn- O ato inaugural efetivado pregação do santo
_ EV8.uge- cada. d!! Ahança So,elal Tra.. -,

� - Considera de utilidaue,
---t,'" e a séde- m,unicLpal. pelo senhor Vida! :')r�l:eira ; lho, referiu-s,e a importâ'1cia balhlsta.

, púhlica a Sociedade Catari-'"
, , -

b
'

f L PHECISA-SE DE MENINA, PARA CUIDAR DE A'
-A ponte- recém construída,· Alves, digno Prefeito Mn 'ici da o ra realfzada, 'co.ngl'::l- Seguiu-se a es"a com / Rense de rqueoLogla, em

pela sua localização tê(!nh�a paI, foi precedi.do do benzi- tulando-se com o Prefett0 'uma grande churras'�a<'.l(l, CRIANÇA. PAGÃ-SE BEM. TRATAR à RUA BUL- Florianópo'lis. aprovado.
'

i1l1VQPnl• P[NTRI IE r���m.�·�� ���Iru� ��. B�Ull X�����1i�t::' ::�:::�;::: fOlTA A F��;';ALI��A DE-BOM ABRIGD,�URGE PRÓ-UIIDObU b
" executada .pelo SenhOr DIVC ,

se� dúvida, � merecerão qUe v_em sendo,
_

estudaâa Pebiâsi, construtor de poil- VIDE"NCIA'(' IMEDIATASmaIOr atenção, está a conve com maior- 'aplicação, ':após tes, cuja capacidade é rrJ- iii· J,
hiência de instaJar-se no a última gUerra. ! conhecida: ,

Brasil, um Centro de lnves- Propõe-se. dar ::0' u�'banis-l A conc/etização da importigações Sociais, cujos ob- mo um melO mais eficaz de, 'tantíssima :obra, vem patenjetivos principais, serão ati estudar �uas bases, es�a.n�o tear à êxito de um!t ação
var üs trabalhos de pesqui- programado, p�ra. o. proxlmo 'administrativa laboriOSa, juszas no campo das Ciências ano, um, S.emIllano, ·para- ta, honesta, e dinâmica, c'o'
Sociais, possibilitando' a má- q.ue,. os teclllcos ness-a -espe- mo soe ser a do Prefcií-p Vi
xima expansão dos c'Jnta- ,clahdade possam deba1ier os daI Pereira Alves, eleita sol;
tO&, entre os ,diversos pai. - seus problemas. a legenda da Aliança SO,cial
ses americanos' e ;) difusão INDUSTRIALIZAÇÃO' Trabalhista,. Administrador
de m�t�d?s mo.dern�.;; no �e C<ygita-se, por 'outrô lado"

l
elibado que pela sua ativ;,da

t�r d,ldíl"tIco! vlsand.o o. mu- do nQme do Brasil no que se de oPerosa em todos setores
Xlmo rendlment(� dO�l pro_ refere, a -Uma idéia sôbre a de atividade, excede a expe:!'
gj.'aI?as que deverao;.. S8r O�'.I possibilidade de a FUnd-ação I tativ,a do povo que 'o cle,�f.U
ga:mzados em todo o ,:ontI- Getúlio Vargas e entidades e solidifica, cada vez mais,
nente. _

I ind'ustriais d? país. se �O'nj u a coesão partidária do 'PS�:URB�NISMO garem para a reahzaçao de. e ,PTB pela· grandeza de .0,-
Outro tema qUi�, pOSGí vel"

'

uma mêsa redonda, no Rio leães.
mente"terá destaque na reu de Janeiro, abordando a te" ,do correspondente.
nião de novembro vindouro ma: '�Efeitos SOciais da In-

�

Antônio da '-Silva Cascaes
é 'o p 'bani;êmo,> c:li:;\,çw1i,lll1 du�t:ria1i.z1�&�0." I ,f_luiJo:r.

A fim de participar do concur

so que se realiaará no Hotel Qui
tandlnha, que cuiminará com a

escolha de Miss Brasil 57, e que
irá representar o Brasil em Long
Beach, encontra-se, acompanhada.
'do croni:s-1i;ll Social ZU1'y Machado
na Capital Federal, a srta. Tere

zinha' Dutra, Miss Santa Catari

ria, candidata do Clube Doze de

Agosto.
Recentemente, fo ram homena

geados pelo jornal O Globo,
quando aconteceu uma noitad,a
de graça li e.Iegãncia tendo-se

Isobressaido sobremaneira a be-
,

leza de nossa representante, que,
-,().....()�()---()�I

lei
� Inconstitucional

RIO, 13 (V A) -'" Na reunião,
de ontem da Comissão de Cons�
tituicão e Justiça do Senado Fe

deraÍ, -o senhor Cunha 'Melo
adiantou, 'os,'principais -"...

POl1tos
de seu parecer acêrca da repre'

sentação feita pelo Conselho
d'a Ordem dos: Advogados do
Brasil eo'ntra o acórdão' do Su

premo Tril{unal Feder�1 que

julgou inconstitucional a lei nú
mero 2.970, através da' qual se

per�ite aos advogados falarem
nos feitos depois de ralatados.
-'O presidente

'

daquele órgão
técnico ... após longó estudo em

tôrlfo do assunto, conclui po�-a

pres,entar um projeto, de resolu

ção, vasado nos seguintes têr
mos: "Fica suspensa, de acôr
do co� a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal F,ederal, em

acórdã� de' 30 de novembro de

1956" a ,exécução da lei número
2.970, - de 24 de .novembro de

1956, por infringente do artigo
97, número' II da Constituição
F�deral". • �

Tendo em ,vista, no entanto,
tolerância da matéria, o sr. Cu

-

nha Mello prOpôs que, antes de
ser pôs to a votos o seu parecer;
fôsse o mesmo mandado a publi'
cação, para conhecimento de tô
d,a a Comissão,' o que foi unani
men te aceito .

RIO, 12 ('V.A.) � A êonferên
cia Geral da UNEEtCO, ã reunir.
se no próximo mês --de novembro,
em Nova Delhi (India) examina·

rá uma série de programas apre

sentad.os pelos deleg'ados ameri

canos que compareceram ao I Se

minário de Ciências Sociais, reu
nido no Rio de 'Janeiro, em maio
do anó passado.

' -, '

'Entre os assuntos que,
�()4UD-04liD()__ ')�' ....

� O L U X H O TRI!
!oferecel a você a ;�,,:-I
Ilhor mêsa·d_a cidade.,'
ICFaça suas' ref�iI,;õm'�
�,

' ,no.
' ,

I LUX HO'R'·�. "

I

Ffortanópolís,
nenses .

Sexta-feira,
.

I� Junhode de 1957

I�MIN�� rl��A�O 1 UlUlO' �UII�Jj VJY�� �Mj
G�jN�� ..��m�l j�Tlnl�j

, �' / .

, ,'Os que compareceram do'
�

. mfngn passado nó auditório
da Rádio Ouarujá tiveram
o prazer de presenciar uma

aprese,ntação de raro brilho
proporcionada pelo harmonIo
so TRIO LOS CANA'RIOS,
grande cartaz páraguaio,
atualmente em excursão pe
la América do- Sul.

Interpretandp as mais lin,
das' canções da música his_
pano-americana sOl,lbe.ram
os 3 grandes artistas colher
entusiáaHcos aplausos da se

leta platéia que superlotava
as' dependênCias da \ ,itª-dio
Guarujá, aliás, o maior aU
ditório do Estado.

Os inte,grantes do aplaudido TRIO LOS CANA'
RIOS que volt.ará a exibir-se domingo próximo 'no

paléo auditório da - GUARUJN

Bacharelandos da Faculdade
de Direito

i1cr.lizaI-an'Í-se ante-ontem, na 'Faculdade de •

reíto de Santa Catarina, as eleições entre, os ba�:reIandos deste, ano,: pana escolha do patrono, Parallin.
to, Orador e homenageados de sua turma. Foram elej.
t,os patrono e paraninfo, resp�ct.i'Came�te, o� EXIll4lSj
-srs. professores<}ll". João David Ferreira I,Ima, Di.
'reto!' da Faculdade e Catedrático, de Ciência das Fi.
nanç�s, e o Dr. Othon da Gama Lobo D'Eça, Catedrá_
tico de Direito Romano. Bastante renhida, sem dÚVi.
,da, foi a eleição para Orador, recaindo a escolha, Por
expressiva maioria de votos, no bacharelando João
José Ramos Schaefer. /.

Congratulamo-nos efusívamento com os el�itos.
nossos diletos--àmigos.

VOTO DI� PEE)AR
Por solicitação do depli.

tado Ivo Silveira a Casa
consigriou, na ata dós tra,
balhos da sessão de ontem_ I

um voto de pezar 'pelo fale.
cimento do vereador pesse.
dista Tobias Lopes de Sá
-\ da Câl11ara-"'íVrunicipa'l da
Palhoça - OCQITido em Pau
16 Lopes, domingo í�tjmo.
. . TITULOS ELEITORAIS

O deputado Paulo BOI'_
nhanseu voltou à tribuna
para tecer considerações em
tôrrio do novo, alistamento
eleitoral abordando vários
aspectos da política brasilei
ra e que tem sua existên-

vg por indicação do depu
tado En()l'y Teixeira Pinto

vg no _djwer de zelar pela
triticultLÍra catarinense e

Por ínerível que pareça, basta, ,mesmo que
po� alguns dias; que a imprensa escrita ou fala
da, deixa de tributar o' assunto concernente às
necessál-ias fiscalizações qu� devem ser tomadas
atinentes ao serviço de õnibus 'desta Capital para
seus Bairros, e volta a a-n'ornlalizar-se: tOl'l).ando.
se' irritante, e que vem prejudicar diretamente,
como já é ,do conhecimentd gerál, � lo!!omo,ção
dos vizinhos, dQs �ub-distritos 'continentais, sal_
va'ndo'se somente os que servem a lin'ha Circu
lãr, Agronômiça, 'Canto, cujo serviço, ressalte'se, :
é devéras eficiente. Ainda agora e'st,ão' pas,sando

Imáus bocados os moradores do Bairro Bom Abri
go, que não <lispõelu de meios de trans-portes co'

letivos, por falta de veículos da Empres� que
opera naquela linha.

ComQ é públicQ e notório, enc'ontra_se há.
<\,ias em, n'ossa Capital o Circo M'iigico Tihanyí,
armado no largo Treze de Maio:

Dá, 'funções todãs as noites, com -ilt'ício_ às
20,,�O . .o ..F,s,petácdlo"rq'l;�, d.u'l'a- ,tres· hOl':!;:; e t�nt'O,

termina somente às 23,30 e _as mais das vezes

mais ta-rde.
,

O -interessante em tudo isto é que o carro que
partia co�)' destino ao Bairl'o de Bom Abrigo às-
22,30 ou 23,00 horas, passou a não operar 'mais
neste horário,- fazendo-o somente às "23,30, isto é',
qu}mdQ 'Q Circo encerra seus esp'etáculos. Iss� é \

degradante, e não compreendemos como as auto
ridades- não tenhan) até o momento tom!jdo qual
quer PI:ovict'êFleia. Como está é que não I?ode,
continuar,

,
Além de esperar,mais de uma hor-a no ponto

ainda tem o passageiro que SUPORTAR é-arros
INSUPORTÁVEIS, que não se compI"eende �]))O

'

ainda- podem locomo.ver'sef
-

O que se pode concluir de tudo isto é que a

pessoa que mora em Bom Abrigo, e permanece
em, seus afazeres, até, digamos, dez h,oras, ou

fica em pé esperan'do ou VAI AO CIRCO.
EfiÜ'e�1flnoB o êãsó à I:v:i\p. -""""'''''''''......
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