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NãoVisa Salvar Peró
,

WASHINGTON, 19 (U.P.) - O suntos Latino.Amerícanos, Està dizer que o Departamento de
Departamento de Estado norte- declaração está contida num do- Estado tenha uma politica com
americano declaroú hoje que não cumento do Comité de Relações o objetivo de salvar Peron",
tem em mira qualquer política Exteriores do Senado, que recen- 'Acrescenta o depoimento do se.

visando "salvar" Juan Peron, di- temente interrogou RubQi.toh'· cretário-assistente que o govêrno
',tad6r deposto da Argentina. Esta relativamentê à política dos Es-

.

'norte-americano tratou com o

foi a declaração formulada por tados Unidos' para com a _Améri- govêrno de Perôn por ser o mes

Roy Rubbatom, assistente do se-I ca Latina. A declaração afirma: mo então legalmente conatituldo,
cretário de Estado para. os As- textualmente: "Não é correto

I
A política do' Departaârento ha

---------------_..,-......---,,-------- seava.se simplesnlente no fat!l

CURSO DE PORTU6UES ,NA �:P���â��/a�: dOA��:::�: en::
poderia ser ignorado. Adianta a

. 'UNIVERSIDADE DE KOBE ::��a:�:!o s:��e��r. r�:;���I���
RIO, 19 (V A) - Vai o

por'l
cias )Políticas e Sociais de São ções ao presidente, 'depoia de eu

tuguês ser lecionado na Uníver- Paul� sr. Hiroshi Saito, que excursão pela América do S
sidade de Kobe,' Japão, onde se também estará à frente do Se., mas não havia "recomendaçõ
criará um curso de língua luso� minârio de Estudos Sul-America

I
em separado com respeito à

brastleira, sob a orientação dum nos na nr�ma entidade japonê- sistêncía ou política para

pl'of$ssô� da Faeuldade de Ciên I sa, '

a Argentina",
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A'::; - 2"hs.
Nini MARSHALL em:

UMA ESPANHOLA NO

MÉXICO

Censura até 5 anos.

A's - 5hs .

A JUVÉiNTUDE DE

CH9PIN
Com: .Cceslav WOLLEJ

Lentz dos KO - Alexandra RLASKA.

aniversário natalício a gel)l', Junior CHOPIM
til srta. Jo;;élia Maria Ter.' --, SI;. Nelson Murilo ct" Com: Czeslak WOLLEJ-

nes, filha 'do sr. José Láus Souza KO -:- Alexandra SLASK.L\.

Ternes e de sua 'ex�a. ,e�_'":_ - sr. Julio Ferrari I N<) Palco I
pôsa d. Duke Carvalho .

_:_ sr. Wilson Ferreir-t
"

A �abu\osa orquestro: I
Ternes, elementos destaca- da Luz SUSPIROS llE ESPARA,
dos de nossa sociedade..i sr. Carlos José Ba- de ,fama internacional! I"

A distinta aníversarian- tista
I Preço Cr$ 30,00 .(único)'1

te, recém formada norma- sra. Clotilde Taranto Censura até 14 anos.

.lista pelo Colégio Coração Veiga:. /
I

de Jesus, fino ornamento - sra. Maria Bayer Arno- I,i,jij...-iiii,iii�iimiiiiiiii".:I!!!i",1I!1Ili!lllli1�'IIJ�.:&de nossa sociedade, goza rim
. !�.! _ _ JI rã..

.

'f ... n _

-
_

-

de vasto círculo de amiza-' -, sta. Neuza de Souza

des, que na data de hoje,
I

- sta, Vilda Maria DuO"
,

,

prestar-Iha-á as mais ex- tra

pressiv�� provas de apreço 'I - sta. Maria ,Gomes
e regOZIJO.

,

sta. �stela Rodrigues
Os de ()

"

ESTADO, .

aS-I
- sta,' Dína Tereza C!

sociando-so às homenagens
.

dade

sta, -Helena-Mari(t
TIRO Com: GeorgeSchaeffer
MONTGOMERY - Doro

- joveti'l João Ricard·)
thy MALONE.

Boabaid dos' Reis .

2) -.A MORTE NUM
- sr. Cid Valenthn Fer·

BEIJO Com.:
MEEKER - Anne

CROFT.

NOSSA CAPITALIJl,f__- .........."...... ,

Osvaldq Melo

o TRA�ALHO CONTINUA - No mes

mo ritmo, inÚnso, atraindo' a curiosidade pública,
dia e noite, as obras iniciadas na área em espaço
aberto, junto' ao Jardim Oliveira Belo.

As derrubadae se sucedem e grandes árvo'
res são posta� por; terra, enquanto sei processa o ni
velamento do terr�no.

O" pagodinho chi'YI:ês ainda de pé, firme, re
sistindo, criam�o 'um problema ...

O povo, aliás, ainda não tem uma idéia cer
ta q,g que vai acontecer.

Ponto para automóvel? Aumento da área
da Praça?

..

Bom seria que fizessem eXP9sição da plan
ta que: está sendo .. -exeeuuuia- a' fim de que todos
soubessem ao" certo, o que vamos em definitiv,o
ver ali, ao chegar ao. término da obre de si mes
ma tão movimentada.

E o qu:iósque?
Vai sair mesmo?

.

Certamente que sim.

Olhemos, esperemos e louvemos.
Qual vai ser a. cooperação da Elfta?
Iluminação nova, moderna? Com fios aé-

reos 'ou cabos: suqterrâneos?
. Olhemos, esperemos e louvemos.

.

Si for A.tm "ponto para estacionamento de
automooeis", quais, os que vão para ali?

Carros particulares? Carros de praça?
Calma. Esperemos, oUremos e louvemos

Que pense a Inspetoria. de Trânsito Público?
/ Já pensou o que vai ser?'

Certamente que lunierá um plano para me

lhoria do trânsito- e seu descongestionamento.
Assim, esperemos, continuando· a olhar e

.Iouomulo.
Louvando tudo que venha a ser feito pelo

progresso da Cidade.
Depois desta ladainha, ponto final.
Amem: -.

5 e li E4T.O
Alderacy Míiricy

Nosso velho trapiche abandonado.
Com o rigor deste inverno está caindo.

Nele não vemos mais casais' sorrindo,
C()!110 sorrimos, juntos, no passado

Quanta vez, a teu lado, enamorado,
'bsperando o Luar que vinha vindo,
No' silêncio da noite, apaixonado,
Declarei versos? Murmuravas: "Líndo! .' .. "

Qu:wdo á tarde contemplo, - o. olhar distante -

O ballet das gaivotas erradias
No palco azul-ferrete do horizonte,

Lembro os momentos por nós dois vividos,
t�o acalanto amoroso que trazias!
Pelas sombras da noite protegidos ...

Flcrianópolis, 57

I I ANIVERSÁRIOS

SRTA, JOSÉLIA MARIA

T�RNES

- sr. Ivanv

.
Santos .

!

Desde a e!'colha d"Os tecidos padrão corte e 8ea

bamentlío perfeito tudo é lQ,otivo !)o.;maximo cuidado
pelos-l'xpccialistas respom;aveis peJa- confecção das
"oupas ImperiaJ Extra. Só llssim é possiveJ obt� uma

;-oÍlI>:t per"eíta e Que"n..!';te hem.
PeliJ Crediário do Magazine Hoepcke. podem ser

adquiridas com exclusividade nestã cidade estas afa
macTas roupas;

- sr. Israel de Almeida

sr, Arthur LemesComemora hoje mais U7t1

ImPD_rtauola �do Asf�l�aDl�D,to
N." aia .cídade, d� traçado urbanãstico .l),ntIgo,· como

Flçrianópolis, difícil se tor�am as transfocmações que o

seu progresso e desenvolvimento requerem, Ruas es

.treítas, traçado em curvas e de pouca extensão. não po

dem ser transformados de um dia para.outro, em aveni

úas. Os trabalhos de retificação seriam gigantescos
além 'de tremendament., onerosos.

O a; ual Prefeito, justiça lhe seja feita, tem operado
verdaderros milagres si considerarmos a renda exígua
(la Pref'e.Itura. O calçamento das ruas, a modificação de
certos logradouros públicos, o asfaltamento

.
de José

Mendes, as enormes chacaras, cujos proprietârios foram

induzidos pelos poderes públicos municipais e loteá-las,
_" - - abrindQ novas 'perspectivas ao-desenvolvimento da Ci

dade, tudo isso destaca a sua fibra e decisão de real i-
.

.
.

sra. Wilma Stahnke

FARÃO ANOS, AMA,NHÃ:
sr. Ar.tenor Cidade

sr; Otaviano Silveira

sra. Sônia Moe1mann
sra, 'Bernardinà Fil lpi

• I
- 81;:' Aloisio" Leoa da

Luz Silva

Franzo�i

- sr. Waldomiro Matos
- sr. Lauro yieira, lino-

formulam votos de pere-

nes felicidades.

FAZEM ANOS, HOJE:

sr. M'ido Abreu

vva. Marita Correia
.c
- sr. Mc lchiades Man ...

SUl' ·Elias

zacões.
.

Agora mesmo tivemos confirmação da próxima exe

�ução '1k um, importantí .ssimo projeto de incalculável
. projeção no desenvolvimento de" F.Jorianópolis. Trata-se.
do asfaltamento da principal via de acesso á Capital, via
!.Jela qual trafegam diariamente' centenas, para não di
zer m�'iwres ·de veículos. O seu tráfego provávelmente é

"cem v;�;;es sU])Brior ao trafego por outra qualquer via
oue entre-liga o interior com o nosso centro. Além dis
�o serVirá como propulsora do cl'escimento populacio
nal, J..lOl�' éla é marginada pela maior extensão d� praias
l' terras planas" 00 períme"tro urbano. Será ainda pela

,

,�avenida.
. � " -. :' /.�'�J

A cúl1cretIzaçao desse notavel empreendImentú 11u"-
hlico é resultante não só da visão administrativa do atual
Prefei to como é. ainda uma valiosa col·aboração para o

progre-.:,o de Florianópo!is do Deparbmento Nacional
ele Estradas de Rodagem, cujos serviços estão aqui en
tregues a competentíssimos engenheiros

.

e dedicados
amigo." "do �osso desenvolvimento.

'Heloísa Helena- sra.

Vimond
- sr. João Schrrlidt
� sr. Piinio

.Junior
- sr. Alberto

Riggenbach'
HenriqU0

reira

-:-
sra. �ita �a Costa M�- I

lheIros, VlUva. do saudos"! ,

dr. Od"ílio Malheiros tipista.

P A R li ( I P A ( Ã O
, . .

Ol'ACIÚÓ '

llE 'OLIVEIRA COUTO e SRA.

I@EMAS
·.(�HE SÃO JOSE'
A's 3 - 7% 9%hs.
Richard WIDMARK

Maí ZATTERLING - Ni-,

gel PATRICK em:

OURO MALDITO

'I'echnicolor

Censura até 14 anos.

PllrtIcipam aos seUs parentes e amigos

e A's 2 - 8hs.
MANOEL H�RMENEGILDO VIEIRA e SRA. "KRichard WIDMAR

o noivado ..

Mai ZETTERLING - Ni··Note de '"eis de SCJ" filhos

.Cid e Zoê
FIúl'ianópolis, "12 de j.unho de 1957Se Shakespeare se t.ornou conhecido como um g.enial

tratador dê caraGteres masculinos, con.o Hamleto, Co
riolano, o Rei L.ear, Otelo, etc., não se deve deix'ar de
reparar nas' mulheres, que êle soube des-crever com tanta
,rrnura e que são Semli>re delicaqas e amorosas: Ofélia, l
Desdêm(·na. Miranda, ·ViO'leta.

.. 1

ViolEta, a ladina môça apaixonada pelo Duque de
Tlíl'ia, é tratada com sutis cuidados por Shakespeare. I

Ela disfan;a-se de homem - expediente de que já I
se V'alel'<l Rosalina em COMO GOSTAIS - faz-se cria- �
do do Duqoue sob o nome de ,Cesário, até .que consegue I
"O1' fim o seu amor difícil.

.� 1
�-----------_.,---------------

"Mas em nenhuma outra peça como em NOITE DE
-- , ·.·AGRADECIMENTO E "MIS&:\.

REIS o àutor lançá "Um o,Íhar tão' sereno sôbre os ho- ,

A fàmília de C�ndida' Leandra Coe ho Alves, ain-

f t
'

A" �. da ü'anst-ornada 'com o seu in'esperado desaparecimento,'1'lens, com suas raquezas e ex ravagancIaS, que sao JUS"
:ificadas diante

-

de uma inteligência superior. vale-se desse meio para agradecer
.

a' todos as pessôas
.

que a confortaram quándo do terrível transe por queAs proprias noitadas do tio da Condêssa Olívi� e de
Reu eoml�anheiro de esból'I1ia, encontram justificativa 'teVê que pass:ll, e convida, aos seus p�rentes e p:ssoas
em sua objeção irresponsável às censuras do puritano d� suas ralaço€� p�ra a �lssa de 70., di?, que" em I�t.en-.
alvolio: 'flmaginas que por sêres virtuoso acabaram-se çaot def �ua 2b0l1,lss7Imha al� mIand�rad _r��art' n� proTxl�as bolos e a 'cerveja"?

'

,sex a- ell'a, _
1, as oras, na greJa a ,�an ISSIma l'ln-

"O titulo NOITE DE REIS não é sugerido pelo enrê-I
dade.

.

-

do da peça mas' provávelmente pela data da' pr'm
.

'n AnteCIpadamente agradece a todos que comparerem, I eu A

t t d .f' .' t
�

representação. '. a._="__���_ ..e_.e C�IS a.
_/' E' �l melhor comédia iRglêsa, asseverou o poeta lau- " __ EMíLIA WENDHAUSEN MEYER

reado John Masefield, que frt:ará como exemplo de arte AGRAElECIMENTO E MISSA DE 70 DIA
pedeita,"até que, �lguém maior' do que Shakespe�re con-' A félmília de Emília 'Wendhausen Meyer, fal-ecida
siga apresentar eoisa mais fina. no dia 16 -do corrente, apresenta os seus" mais sincCl'os ,e

E depois, com um pou'quínho de maldade: Há tanta profundos agradecimentos a to'dós aqueles que co�pabeleza infusa nessa peça, que, sem enfado, poderiamos recera:n ao sepultamento, enviaram' corôas e f.lôres e
vê-la r_epresentada noites seguidas, semana após sema� I nianife�taram, de qualquer forma, seu pezar pelo fale-
na, até mesmo num teatro de Londres". ' , cimen to de sua inesquecível mãe, _ sogra" e avó.

'

NOITE': DE REIS" - de Willia.ni' Shakespeare, elll

I Aplov'eita a oportunidade papa comunicar e convi-

tr�dução de �a�'l()s Alberto �unes, foi IJrese�teado à .Ri,. dar avi" parentes e ,l\migos, que fará realizar, na Capebhoteca MUnICIpal do EstreIto, pelo ·Senador FranCISCO ta' do 'Colég:o Catarinense, no dia 22 do corrente, às 8
Benjamin' GalloUi. " �; horas a missa do 70 dia.

Tt'chicolor C a p í t u 1 o I I
� C) - OS.ESCRAVOS

mitlD ,o� �U:O�:d�:: :�::�::�,i;
.

i na éPOCH colonial e mesmo
A's 2 - 8hs.

t posteri,omente foi a escravi
PITUCA

Adelaide CHIOZZO -I dãó. Em todo o lugar onde

I·
HlrOnha"!11os tal instituto

Francisco Carlo� Zé
h dAI

.

fI
A

C-nJ' nln um e es-a lU uen
TRINDADE' em:

. cia � ofrida foi maior do que
GAROTAS E SAMBA

Cens
..

ura . até 10 anos .

A's � Bhs,

A JUVENTUDE DE

A's - Bhs.

e o sucesso

nuá ! . ..

conti-

Libertad LAMARQUE �.

Ramon GAY _:___ Luis AL

DÁS _:__ Carmen MONTEJO

em : :

À INFAME.
C.ensura até 10 anos.

A's � Shs�

Programa Duplo"
1) - ATÉ O úLTIMO

Ralph
BAN:·

I
Censura até 18 finos ...

gel PATRICK em:

OURO MALDITO

Censura até 5 anos.

'EM NOITES E DIAS F"RfOS"
proteja-se com o

AQUECEDOR
,

i À venda em cp

sos de: eletrici·
dade e artigos 1IIiiii,
doméSticos.

.

Fabricação de

PIlODUTOS ELÉTRICOS
BRASILEIROS SIA

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO D!4RIO DE S. C�TARIN

Estiveram em visita ao Presidente Acácio
Garibaldi San Thiago, na séde do PTB, em Floria"
nópolis, o Dr. Moacir Pereira, advogado nesta Ca
pital, que ingressou nos quadros do Partido, e o

Sr. João Nilo Vieira (João Amaro), líder sindical
de largo prestígio' nesta Capital, que passou a in

tegrai; as ,fileiras petebistas.
.

, Os Senadores Carlos Gomes de Oliveira e

Saulo Ramos, Dr. Rafael Cruz Lima, presidente da

Companhia Nacional de Seguro Agrícolà, Dr. Ne

ry . Rosa", Delegado do IAPETC, estão tratando de
obter a aprovação do plano de assistência aos es;

tivadores de Imbituba, que compreende, ainda, a

iristalação de uma. agência .do IAPEfrC no Sul do
- Estado Os estudos realizados nêsse sentido foram.

entregues ao Ministro Parsifal Barroso, para en"

caminhamento ao Presidente da República.

-

O Vereador Júlio Paulino da Silva, líder
da Bancada do PTB na Câmara de Florianópolis,
vem se batendo, no legislativo, pela instalação da
rêde de esgotos no sub-distrito do Estreito. Dentro
em br�ve estará, no Estreito, uma equipe de en

genheiros sanitaristas para proceder os estudos e

levantamento geral para completar o plano. Será,
.

pois, ol'hício da vitória do persistente trabalho do
vereador petebista.

No Gabinete do Ministro ParsifaÍ Barroso,
no Rio, presentes os Senadores Carlos Gomes de

Oliveira e Saulo Ramos, o Sr. Presidente do

IAPETC, o General Pinto" Veiga, Dr. Nery Rosa,
Delegado do IAPETC, Dr. Rafael Cruz Lima, pre

sidente e demais membros dos sindicatos de mi"

neiros e mineradores e altas autoridades, foi feita

a entrega do plano assistencial e administrativo do

IAPETC, para o Sul do Estado, por cuja ,ex�c,:ção
0/PTB catarinense mobiliza" todo o seu mteresse,
através do Dr- Acácio Garibaldi San Thiago, pre
sidente do Partido.

Na próxima semana o Deputado Braz Joa

quim Alves promete apresentar um projeto de lei

de avultada importância para Brusque e seu povo,

atendéndo a constantes apelos de numerosas co

missões que estiveram em entendimento' com o

PTB.

Reina intranquilidade no seio dos servidores

.públicos e autárquicos ante a exigência da exibi

ção do novo título eleitoral, como manda a-lei, pa
ra poderem' receber seus vencimentos. Como o

alistamento e 00 voto são obrigatórios, os servidores

públicos se a�ham desprovidos da respectiva prova,

já que os velhos títulos não fazem prova, uma vez

que foram declarados sem validade, a partir- de

julho de 1956 (art. 70 da Lei n. 2.550),

·A inobservância da lei eleitoral sujeita os
", .

responsáveis, inclusive os chefes que dispensaram
a exigência, à multa de quinhentos a dois mil cru

zeiros, ou de suspensão disciplinar até 30 dias.

A Comissão de Representação dó PTB ca

tarinense, no Rio, espera informar, dentro de b�.·e

ves dias, a aprovação do plano assistenCial e admi

nistrativo do Instituto dos Transportes e Cargas,
para o Sul do Estado, justíssima ��pira�ão dos _:ni"
neradores e portuários. O plano Ja esta em maos

do Presidente JK.

Pe-gueno
.

tstudo ,se bre a
"

__ g<tnizéi ção social,
ec lnomica do

01-

politica· e

Brasil.
Gilsi Luz perfeitame:lte na estrutura

to e ela se entrosa, porisso,
ra) da ; o(';pdl'lde antiga. A.
e6craV;c;;;( r.a Grécia e em

Hóma êii'.Tlog:tiu-se pe1.!'.
acêryo \?u\+rra,l trazidos pe

los povos v: r:cidos, e dos

quais os afi'icanos e gregos,

côpecia·)';(!.it(; os" primeiros.
extl"airam I! f'ciosoe conllf

ci�entol? o I) lAe não suc;�

deu C<,lll a t.:.( ,avidiío no B)'a
a �(' �:as�l, em todos os se

'I sil. A escravidão africana
.(Jl(:" (.� VIda humana. A es-

-::- restaura apenas um ins
.,;;'11\ ldã-Q brasileira tem ca-

I

tituto justamente quandô
racteristicas proprias, aliás, I

ele j.á perdera inteiramen-
"E mais salientes, tem-nas

I

te sua razão de -ser e ,fora
',l'!1 comum com as de todas I

subs,tituido por 'outras for
::'B colonias {tos trópicos, e! mas de trabalho mai� evolui
�jo tais, car�ctel'ístiFas, tal." I (;:-,s. E:11 vez de brotar, co

n·z ma'8 all,'da que outras mo li escravidão antiga, de

�o!'mlrf", (jC',E- modelaram a I
todo I) cõnJunto da vida so

:iui.,i,acle b�·a'lileira. I Pocle- 'ciaJ, mater ial e moral:. e,la
0.'(:-; ,.;iHld.'zh-Ias compara'l nada Hiais é (do que um re.

,curso de oportunidade de

que lançam mão os paisec;
da Eurora afim de explo- ,

1.1111 proces�o evolutivo na- rar comercialmente os vas ..

"u a :ill1i;xa e a dos africa-

10, Na "(;f;cravidã� antiga
- o escravo foi o resultante

tcll'fd. ':l1jas raizes Se loca

lizam num passado remo

de 1 processo evolutivo na-

:tQS t,.'rritó;rios e' riqueza's
/do N(vo'lVTundo. E é neste

(Con�. na"U,:a pág.L
/
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"O ESTADO" O MAIS ANT'IGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Quinta-feira, 20 de Junho de 1957
------------.-,-----,,----_ .. _---'--------_.. ----' -----,- _::: ,----.-----

, ,

f

'--o

- _./ -

Florianópolis Transbordo'u para o-Estreito,
\

.

E- o , . '. �

-, ."'-.

<r-:

Estreito Cresce, Vertiginosamente,- para Barreiros'
. o Jardim Atlântico é' atravessa do pela artéria mais 'importanlé de' acesso'à. (apitai e que, brevemente, será

asfaltada', e transformada' numa Ave nida magestosa.

HOJE MESMO,
,

-

',Reserv& DI Lote, No- Jardim Atlântico"
\ E T

'"

,-_ '. e,ra·
.'

-

.

\

,

'. Oarantido"�'-"O '·Futuro
.

do Seu Lar·,
• f

'"
'

: - Água encanada atravessa o If'ea-.

menlo. .

-
I

•

,

. : .: Luz atravessa o loteamento. '

'

-

: -- Praia maravilhosa. -"
_.

�

: - Amplas ruas - urbanização perfeita
: ,- Só para boas residências
: -= Proximidade do (enlro.
: - (Irma, salubérrimoi

. -'

/

: - 5.000 tijolos gratis para OJ que ini-
,

,

. ciarem a cObstrucão - dentro de
.

60'dias.
'

_: - Loteamenlo aprovado- pela Prefei
. tura da Capital•.

-: -- Regist�o conforme Lei Federal nEo
.

58.-

•

-
, I

:.� Documentação tôda Iriqtenária
, Registraaa no Tabelião

João Machado Pacheco Junior.
JARDIM ATLÂNTICO: - o maior e mel ho� loteamenro de FJorianó'poU$.

B A R R, -E I R o S: a zona de terras mais' planas. -
. .

,

_

"

B A R R E I R O S: a' úni.ca lona, que permiíi um amplo desenvolvimento d� nossa (apítal.. d
, 'ê� i e�trCJ de um plano urbanístico mod erno.:':-

.

B A R 'R,E I R O $: .ligado ao centro pela única via sem curvas e sém montanhas. - ,

_

.

. B A R'� E I R-:O'S,: será num. futuro 'próximo a lona resi dencial e 'por excelência tal qual ..e
-

,

'���'f.,f 'Jardim América, Jardim Paulista e Jardim Europa de São Paulo.
'

• j • -

�

B A R 'R E I R O S: cuja valorizaão ca�usará assombro d entro deum futuro próximo. ,

-� ,

•

� ..

....

- -
.

I'

.

' Tenenle' Silveira, esquina da Rua Tra jano a cargo do Sr. Luiz Séhweidson�
���

.

Sábado a farde e'Domingo até':o meio dia, or ptelenaenles serãO� ..a
'

,
.,

-
-

.

".
_

.' '.;_ ._ >: ;i,; -_/:k�:).';

, '.
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-, Dispõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 30 caminhões próprios "F. N. M." dirigidos por profissionais competentes, :�:

�t" =Iém do que capacitada a atender o eomérci o e indústria na zona acima especificada; via gens com qualquer autoridade de tone�ager9-: , ·i·....
, r

�

,'\ � �'_' / """�M�,J,+,�_·,,,',g-'-�� t••
...... r

_. � _ .ot �.t.--
�
�1l. �...Ji____ -_ _

.

"t.,
_ .:.... +:

��.' ZÊ L O E R A PI n t z ' NOS SEU S S E R V I ç O S -"",�?- _.:� "-�;�",�'.; �' .... �-fã •..t
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_._-_.- ._. .._----_ .. - ."' ,._._�-- _.-.--- ._-- -_. __,_._--- ._,--

...........,
'•••••: F O R A M E X E ( U T A DOS

I UR!l·M"'·�a:d-'e�i're:�'<"I�-r"'a'" PHILIPPI & CI:-d. ::::' 'Morreuoreidos(iganosdalnglaterr�_ Cidade do Vaticano, 18 (.UP) - Comunicam de Hi- " ('"J

rimosille que foram executados, hoje pela manhã, dois LONDRES, 18. (U·P.) - a idéia, antes da guerra, de
inviduos condenados a morte pelos crimes de rapso e Petulengro, eleito, rei dos fazê-lo contar ao microfone

I .::
homicidio. Em ambos os casos, as vitimas foram mes- ciganos' da Inglaterra em os segredos das tríbus gi
mas de poucos anos de idade. 1937, morreu domingo de tanas, as receitas mágicas
_______________________ • manhã em Littlehampton, que se transmitiam as ve-

p, 24' d 1 28 E no Sussex, onde vivia com lhas. ciganas -em tôrno d�.s

�\a ,

e maio, -.1 _ streito
.: Agrava-se A (,rise Jordano..Egipcia a sua tribo:

'

fogueiras dos acampamen
tos, 'os filtros e as chaves da

FONE - 2073
, ••: . CAIRO, 18 CU P) _ Um por- expulso o adido militar egrpcio

O Patriarca, que segundo "buena dicha". O êxito do
,

seus parentes próximos ti- cigano foi prodigioso e re-, ,
• tavoz da embaixada da Jordânia i em Amman, Coronel F�ad Hial. nha entre !J_O e 100 anos, co-• aqui declarou hoje que o encar- •

° referido porta-voz 'acrescentou ,,"m;
cebeu a, correspondência

: rega�o de ne��?ios. da m.e�ma, I
que Hashem :omunic;�rá oficia l; nhecera ma certa celebri- mais volurãósa de todos os,

I• Hanl Hashem, j a fora noticiado
.

mente amanha a decisão do seu dade como músico nos ho- astros e estrelas radiofôni
pelo seu govêrno da decisão de

I govêrno ao Ministério das Rela- teis de luxo desta capital, coso Durante a guerra apro�I"� tal. ° pessoal jordaniarto aqui i ções Esteriores egípcio. Disse, pois seu pai lhe ensinara a

I'
ultima os preparativos para dei-

I
ainda, por outro lado, que per-

'veitou seus admiráveis co-
fazer "chorar" os, violinos h . .. d' 1xar o Egito. A Jordânia já havia manecerão contudo no Cairo três n ecimentos e p antas sel-

a �nun�ia,do ont,!!n). a intenção. de I funcionários ,co�su].llres e i q-�adi junto às mesas dos elegan: vagens para dar às donas

I
f'echar 's�ua emb.ahxada no can·o·1 to cultural da Jordânia" os quais t� frequentadores. Mas no de casa, 'inglesas,- vítimas

- Esta deci�ão é �onsiderada aqui I se encarregarão, 'de zelar, pelos Rádio foi que Petulengro
como uma, represalia'\ à atitude I jordanianos e palestinenses que

das restrições, receitas de
deveu seu verdadeiro su- .

h dnesta:' capital dQ embaixador da estudaní no Egito. Adiantou que COZln a empregan o tôda a

'I.
Jordânia, AbdeI Moneim Rifai, a embaixada será oficialmente cesso. Com efeito, um or.gá- espécie de p�lantas.
por !er o govêrno do rei Hussein fechada amanhã ou depois. nizador de programas. teve >.,�l<";:;r,,:;li!;.�W� ,

�- -- .__- ...._..--...-----

escolha pela ·êtiqueta
/ .

•
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SERViÇOS DE C GAS E EN(OMElDAS ENTRf SÃO PAULO -SAlTA (ATARINA PORTO A L E G R E

Enderêço Telegráfico das Filiais: "C R E.. S C rUM E N S E"

..............tt ••••••••••••••••

FIL.lA1S

LAGVNA - Rua Gustavo Richard, 514 - Fone 131

TUBARAO, - Rua Lauro Muller, 210 - Fone 117

ITAJAI' - ·TI'avessa 24 �e Maio, 6 :- Fone 448

JOINVILE - Rua Mare'cbal Deodoro, 175 ::.._ Fone 41)1

ARARANGU.t\' qRLEANS - BRAÇO DO NORTE

Organização Especializada ,em BENEFICIADOS de PI.
NHO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS

Estoque Permanente de: _

Assoalhos - Fôno Paulista _' Abas _ Semalhas _
Filetes -.. Réguas - Madeiras para móveis - Madeiras

Brutas e aplainadas
.

Cal de Pedra
-

,

, TeJhas Francesas (; TijolosI
I
Z

I
I Vendas: At,acado e Varejo·

.

'�Depositária das principais 'Cerâmicas.
7"""

FILIAIS
FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, ')0 - Fone 280'

( R E S ( I U·M A PORTO 'ALEGRE - Rua 7 de Setembro ,619 - Fone 7818

'CURITIBA - Rua Silva Jardim" 984 - Fone 2188

IttJd' 6 DE J A N E I R O, 153 SAO �AULO __:. Rua João Teodoro, 670 - Fone 36-4421

FONE, 17 - SANTA CATARIN;\ " "
_ Rua da Moóça, 1044 - Fone- 37 -7097

Bnderêço, Telegráfico: "GOMES" RIO DE JA N E I R O - Rua São Cristóvão, 21:a

M* '-

A vibração e rapidez da época mod�rnn 'exige
que se perca o. mínimo de tempo em todas as fases da)
existência. Urn� roupa bem feita Imperial Extra, evi
perial Extra: gozam do previlégio de possuir entre.
i"a tecnicos dI) p31Z.

Estas famosas rOl1pas, siio de venda 'exClusiva
do Magazine· Hoepck.

'

(

JUNHO /

Dia.29 (8) - Soirée de 8. Pedro na 8éde Urba
na.

Não haverá venda de mesas,
, mas poderão' ser reservadas à ra
zão de Cr$ 200,00 por mesa de

p:sta, Cr$ 150.00 as restantes.
ConvIte Cr$ 100 (la.

• Cinema - Tôdas as segundas-feiras, às
19,45 horas.

-'�....
EM JULHO - DESFILE RENAUX !.

,-

!

I
i
I

sn�
I

nova
.

rOnDa' anatômica
.

para o' homem moderno!

dmp&riar
�

I

l

I
;
I.

I
,

i
I
I

I
I
!

. I
,

I

• � confeccionada_i:!ll qU,atro talhes
e em 32 tamanhos. Seus' tecidos e aviamentos são
de alta qualidade ,e pré-encolhidos •

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anat8mico, muito mais confortávd
e muito mais elegante.,

i
!

I·
I

Sua nova roupa - IMPERIAL
prontinha para você vestir. Não
nem demoradas provas.

'

• EXTRA - cst'
há longlls' e�per"

.... ,

. �:...;��:ç.� {�
Garal"tida por

tECIDOS E A'RTEFATOS FISCHER S/A
Rua Prates, 374 - São Paulo

35 anos especializada' no ramo do vestudrio

Distribuidor exclusivo:

MAG'A.ZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

,Sente.; Catoril"'O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-.1

-�:� 4 MODELOS
*, 4 P ,R E C O S

, ,�

* 3 GARANTIAS

E ASSI'STÊNCI�l
v

,

TÉCNICA
DOMICIUAR
GRATUITA.

MODELO -STANDARD 7,4 pés

tiOfJELO MAST;t7.9"és' '. � liII
. o

,:..�o+aa""a.
EDIFICIO IPASE

.

�

----�.� - ----

e
" *

G�
MARCA· REGISTRADA

-
.

o habito não faz o monge, mas- o custume ne

eeetdo certo e, corte perfeito define o cidadão prátí- I
co e elegante. I ORLANDO JÔÁQUIM FERNANDES
" Ali! roupas Imaeríal Extra lhe assegurarãs dura-, AQRÉLIA U::MOS FERNANDES'
bilídade e caimento perfeito e corte elegante. I .Participa aos seus parentes e pessôas amigas, rr

O Màgazine Hoepcke vende pelo -CreMãrÍo es-
. 1 nascimento de seu filho, Orlando Fernando Filho oeor-

tas ótimas -._+""",,'1"0.'8 i4�6fõ7 na,' MateTntâaç}e ".e ItTlôSl'"'eorrê.à'
j .�', .'" ','.

"

'.. _- "

(.'_', �",.•;,
' .�

1'""···""····"M�··liiiç.õ�·-l
-I .10�O· A� N: I V-E.R S 'Á IR I O D,AS o, LOJASI
i

.

"E_L E 'IR9 �,� ",É1C9 � � C A", . I
'1 Comemoraçao de 10 de . �Jullho a 10 -de' Julho I
:

-

Em comemoração à passagem do seu 10.0 aniversât'ío de fundação, asl: LOjas ELETRO-TÉCNICA elaboraram 'um vasto programa de vantagens a

-: sua prezada f'ragu esia, ofertando-lhe prazeirosamente uma ?éi'ie de brindes,1
I além dos descontos excepcionais quejserão concedidos no per íddo de 10 dei
: junho a 1� de juho. .

\. -

'.
_

.,

,- .11: l.Q,_ OS que-efetuaremqualquer pagamento.
em CAIXA, referente á

oduPli,�i
-

." .' catas, c /correntes ou compras a vista, durante o per� do de 10,-,de Ju-
I' . nho a 10 de julho receberão um talão numerado que dará direito ao

1- sorteio dos segui�tes brindes:
"

I
: a) Um belíssimo radio·elétrola de mesa, marca "SEMP", modo RVMI
: 431-S, com 5 válvuias, 4 f'aixas de ondas, sendo urr.a ampliada eml
I 25 e 31 m�oi, transformador universal, toca-discos de 3 velocida-I
I des 'e �uas _agu;,ha; _(gentil- oferta da firma $.enip-Rádio� Televisãol: .

S. A" de Sao Pa/ulo). .

,

_.
.

.'.

: 1)) Uma Bicicleta. marca "BRIS,!,OL'1,. aro �8xl Vi, para homem.

(Ofer-.i: ta da firma Prosducímo S. A., de Curtiba), : .:
.

• c) Um Rádio' "LA 8ALLE", mod: AC-12, cinco. válvulas; côr marfim,• t

d
",.

-l(f tad I f' H 1--'
'.

• transforma 01' Universa o. er a O" pe a irma.n enne: S.·A., de' São:
� .., Paulo), ".' .,

-

.

•
, : Sl) U� aparelho de chá e café, de finíssima. porcelana SCHl\,iIDT, com:
- ::. 42

-

peças; (Oferta �entil .da ,firma ,P,orcelana Schmídt S. o�" de RiO!
: do Texto, neste ESLadQ). ,

.

. •
.

: p.) Uma batedeira elétrica para bolos, !llarca "ARNO-DUAL SUPER",:
:

' , ' com duas tijelas (oferta da firmá Arno S. A.):
-

:
� • 2,0 _- Tôdas as c-ompras B Vista gozarão um abatimento de 10% ; :
_! 3.° - ",n julho

I
hayerá distribuição)t freguesia, de -um original paliteiro de:.

e ,- porcelana comemorativo à data.. .'� "
..

"

"

.,:
- : r. .:... '.!

-

-, e

I NOTA:. _: o's talões numerados deverão ser colocados nas urnas, ..que ficarão: -) ,

: -
-

- 'perto dos CAIXAS, as quais serão abertasno dia 10 de [ulho, no f
;..

: ,aud�tó.ria da Rádió Diário da Manhã, <,
em horário prévíamente j'

• anunciado. _' •
• •

i
�

/tPROVElfE A DPORTUNIDADE!
-

i
'.' --,._-" .

-I Compore nas Lojas "ELE1RO-TECNICA", no- período de 10, de, junho a 10 deI
• julho, tudo o qUe ser lar necessita: _

.
- :.

• . '�-"""""-"-'�---�"�"'''W�' ��.,''''
"

o

I'HIIl, ��1.
: l'

-
... "",�,,�"':':".'\.'1'''�'i'-,:'<!:.''j\',=,: �..... ,::.:' , ....,'.,

.

,,'-'.'. I".!!IIIIII�.
• Móveis -,.. Tapetes _ Pianos -'Aparelhos elétricos":"'_; Rádios i'Semp" e "La:
�: Salle" _ Eletrolas "Sémp", "Standard E-lecrric" ou ."R.C.A. Victor" - Má-.
• quinas _de lavar roupas � Aparelhos de' porcelana - Cristais...,...

Faque.iros _I'I' Fogões a Gás Paulista' - art ígos de utilidade-doméstica - etc. etc. etc..

I .

LOJAS" EmRO -:- If&NlcÀrr
L... ..

I
I" I

>

I
! .

o

"0 Uma organização aS'
o

suas ordens � I
c' 10, -anos trabalhando p�ra o 1Jrogressos de

_ -I.
I . ..', "

F'I I'
.' .. _,.�

·'1I '.... ��l1f, orianõpo is . , I·,
.

• . 'I
.

-�.,." ·••DOr ••••••e.,.e.e!)8$-e�ge���.eiJ••••••••••••••�••••••••••��O•••�••• I·

r.eÓ RFFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

•

-,

02.1 PRESTA(QES SUAVES PARA
.

•

f'
..

QUALQUER ORCAMENTO A' PARTIR: DE
" �

--

r
ii

•

mensais
E AINDA COMO OFERTÀ ESPECIAL FORNECERÊMOS xos . COMPRA
DOHES DOS REFRIGERADOS 1. ENGR ADADO DE 48 GARRAFINHAS
DA AFAMADA LARANJINHA "MAX \ \V,ILHELM" DE -JARAGUÁ DO'

SUL.' f_'

, -'

MOD.it LO MASTER 9,7 pés ,
/

"'--.'

""--....
_

PERGUNTE A QUEKTEM UMA-�
-

E ADQUIRA'Af�UA

_ . .._.:__ .... ..::::-- -_". - - --_ -- ._-

;
.

P A ,R I I ( I P A (Ã g..
�

,
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AGRADECIMENTO E MISSA '3INI>ICATd DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
FLORIANÓPOLIS

/ EDITAL nO 2

Em virtude de não ter sido publicado com prazo de
(5) cinco dias conforme manda a portaria, n? 11 de 11
de Fcvei eino de 1954, faço saber aos Associados deste
Sindic'l,to, que no dia 12 de- Julho de 1\)57, serão reali
zadas nf,.;te Sindicato às eleições para a sua Diretoria e

membros do Conselho Fiscal e Representantes da enti
dad., no Consélho da Federação á que está filiado e dos
respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de CINCO
(5) dias, para registro de chapas, que correrá a partir
da pi irnciracpublicação deste, de acordo com o disposto
ilO ano 6 da Portaria Ministerial n:o 11 de ,11 de Fevereiro
de ] 954.

As chapas deverão ser registradas em separado'
sendo 'urna para os candidatos a Diretoria do Sindicato

RIO, 18 (V. A.) - Pode- guns dias a esta parte, numa e Conselho Fiscal e respectivos suplentes e outra para os
mos informar que o discur- tentativa para renovar a Representantes no Conselho da Federação, na forma do
so do líder da maioria, na campanha contra a legalida- ,iiSpo,>to no Art. 10 da crrada Portaria:
Câmara dos Deputados, ad- de do governo e a legitimi- Os requerimentos para o registro de chapas deve-
vertindo a oposição udenís- d d d

-ão ser apresentados na Secretaria, em 3 (TRÊS) vias,
,

t t t ti d
a e o atual presidente da .asstnados Dor tod'{j-g os candidatos, pessoalmente não

- ta contra a .en a iva e R' 'bI'
_ ,

_,
.' ..'

epu ica, ../ sendo permitída para tal fim a outorga de procuração,
subve�'sao .tl� ordem pol�tl-I . Quand� ao sr. Carlos La- d:ve�n:do conter todos os requisi!o� previst,os na. legisla-,
c��, fOI decidido .em uma leu

I cerda� adiantamos que, além çao .vlgente. e. nos estatutos da, entidade e mst.rmdos com

ruao que-se realizou, na ma-I da frontal manifestação do
a prova exigida no § 1§ do Art. 11 da BSlrtana nO 11 de

'h- d t bí
. 11 de Fevereiro de 1954

'

n a e _on em, no ga mete sr. Afonso Arinos, contra os
.

do mlnistro da Justiça. termos do seu artigo de sa- Floríanôpotís, 18 de Junho 'de 1957

Além do titular da pasta, bado passado, outros pretas
'

. Paulo Malty -:- Presidente
18-19-20

* Para ferro, concreto' e

madeira * Fácil de aplicar.

Oesdà e pequeno portão
de lua casa até as pontes

, e viadutos, reservatórios e

encanamentos - todos po
dem ser protegidos com

IGOl, tinta betuminosa
o,ue evita a ferrugem, a cor
rosão .. o apodrecimento.

Perdeu-se a caderneta

nO 3456, d-i la' série,' emi
tida pela Caixa' Econômica

Federal de Santa Catarina.
-18-19-20

estavam presentes OS depu- tos foram conhecidos. -�-------,--------,-

CAnERNETA

tados Vieira de Mello, líder,
e Armando Falcão, vice-Ii- LEGIÃO IRMÃ BERNWARDA•

der da maioria.

'

ma ISO principal objetivo do Carta recebida de LIVR:� ,

uma sociedade integrada pe I só�ia �::. no::,� soc�edade, Lte��iVos à sua distin ta f'a-

discurso do sr, Vieira 'de

usadai MENTO, Estado do RIO
I
las

ex-a,
lunas

.. dT-�����ese,ío;de Cõ'í'�LÇ�';;-�1-1' ,mJlJ'<L dêS�JeÇC��:le� :)eJ..:m�.�

Mello não foi o artigo do Grande do Sul, da ex-aluna ,JiJ)�bL��}l��el'llwarda, tilhar dêsse nobre gesto fi- necendo, a-ruí, ao seu, inteiro

sr, Carlos �acerda,. julgad� �;+",R..�..�i..?�·�r.tl ....ft�t:�����T�·�r�'" -cuja finalidade é, segundo lantrópico. dispôr.
pelo sr. A��__ � ��Mlt rêa : é dirícida à Presidente

I
me consta, custear o estudo Entretanto, encareço-lhe Robélia.

�"'��f1·""''''·-nsdNA,1'1l10S tC�: 1 �'- � ..�
..

da �egião; ,I de mocas necessitadas, hon enviar-me detalhes a res- a 1Yf._

I
mo In e l-Z e e mau gos o , �'. .

> '

.'
.._--

�
t

- I� ".." ' Livramento, 16 de maio

\
rando e homenageando, dês peito a fim de que possa

mas a movimen açao que �� !

, •

'

"t'em'
'

� 1 UDN d fíli
I de 1957. te modo, a memoria daquela efetuar a remessa das men-

",_!l, correntes f a e 1 la- , '

'

'I' - t d I I �,�� Prezada amiga, \ querida educadora, e, tendo sal idades '?, quiçá, empres·
__iIIiiõ;;;��===-::?-- cao militar execu a e a -

: � _�
,

-

Chegando ao meu con�- I
sido também discípula da tal' minha colaboração em

'Dep!lrlam'enio de 'S'8U'de P,u'bll·C8' Ctim�nto dque
você ,est� pcta-j

Irmã' Bernwarda, "'solicito outro setor. se necessári., p

U ,rocman o fo orgal1lzaçao e que inclua meu nome como possível f'ôr,

lo. _ ._ ;_

PLANTõES DE' -FARMACIAS
CerÍ3 de que serei aten

dida nêste particular, con

sa lidades e quiçá, empres

suas estime' das notícias.

Com um afetuoso abraço
é, votos de felicidades, ex-

M�S DE' JUNHO

22 - sábado (tarde) Farmâcía Esperança Rua Traj'ano ,

'23' - domingo 'Farmácia Esperança Rua Trajano
-,

29 _ sábado (tarde) Farmácia Nélson Rua Felipe Schmidt ,I

30',:,::" demínao Farmá;cia' �élson 'Ru�, Felir-e Schmidt .

O '�erviçp noturno será �fet"l.!'a'dó pelas Farmácias 'Santo Antônio e No
turna, situadas às suas Felipe Sch,ín'idt, 43 e Trajano,

�-----�--------------�

;,'

PARA A EURO'PA
J

Não espere mais para-fazer à �vropa
aquela viagem há tanto tempo so

nhada: a CLASSE TURISTA no Atlân
tico Sul oferece-the um desconto de
cêrca de jO%, nos tarifas de pcs
soqens. � note que o cpcrelho é o

me�mo' SUPER G CONSTElLATION,
com duas partidos semanais. do Rio

de Janeiro: terças e sábados, às

�inco e meia' po tarde,

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

BARROS -- O MULATO, EXPO,RÁ SEUS
QUADROS EM NOSSA CAPITALE S 'r' R, E I T O

Florianópolis tem o pra- zer de hospedar uma das
I

'_0_0_<'__0_". mais lidimas expressões de2, 16 e 30 (domingo)
.

Farmácia Indiana Rua 24 de Maio, 895

9" .23 '(domingo) Farmâclà.río Canto Rua Pedro Demoro, 1.627

.:'
-

O serví.ço�'�oturno aerá efetuado pe)!as Farmácias do Canto e Indiana.

A pi'esetite,'wbela n.io poderá ser alterada sem prévia autorisaçãó dêste
i·... . \ I

Departamento;
D. 'S. P.; em 25 de -maio ,de 1:957.

•

Luiz Osvaldo d'Acampora,
lnspet�r4,e Farmácia.,

ren
nossa pintura, e que àqui
fará uma exposição de nu

merosos quTIBros, quase 40,
em cujas telas são aborda-

"

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A dos todos os temas e, que..
.. -._. � .

promete 'te;�' um sucesso sem

precedentes, pois ao que pa

VAI/GUARDA -Tece, há m�lito nossa cidade
DO rROGlmo não assiste uma exposição

1,,4WlW.. ..:

de arte.

Fará a exposição o conhe-

Estando aksim, de' para-

, .

mais

-,

•

\

•

•

"
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:'0 Estado" o mais antigo Diário de Santa CatarIna

TIJOCAS SOOIAL
Lia MEL gos.

•

-, I tros Parentes. Anotamos a qUe cantavam a "Marcha

Festejarem suas Boda'! A Sra.· Tavares trajava· presença dos seguintes: Núpcia!" e "Parabens a vo-

ele Ouro, din. 15, o Sr. e Sra. um conjunto em veludo, CÔ1' Dr. e Sra. Theodócio cê".
'

Jacob 'I'avares, de chumbo, sapatos da Atherino jt!la, nascida Nair

Á missa em ação de gra-
. mesma côr e fina manti- Tavares); Dr. e Sra. Lothâ-

ças, que mandaram cele- lha de renda, à cabeça. rio P. Rothfuchs (ela, Ma-

A' tarde o casal Tavares
,

racepc íonou os amigos, ofe-

recendo fhos doces e bebi-

Entre os assistentes, es

tavam todos os fi-lhos, no

ras e genros, além- de ou-

ria de L0'11'des Tavares); das, servindo -de anfitrião

Dr. e Sra. Orlando Goel- suas simpáticas e gentis 'fi

dner (ela, nascida Almira lhas.

Compareceram à essa re

cepção: ) Governador do

Estado, di'. Jorge Lacerda
e Exma. Ecpôsa : e as pes

soas que assistiram à Missa,
entre elas as sras, Maria

hrar às 10 horas, na Ma-
,

......',

triz, compareceu grande
- númer., de parantes e ami-

Tavares); ::;1'. e sra.. Joa

quim Hathias _(êle Prefeito

de Podo Belo, ela, nascida
Alda Tavares) ; sr. e sra.

Manuel F. Neves (ela, Arll-

Secretaria de Segurauçe
Pública-

P o n T A R I A N.o 8 - 57

ALCIDES BASTOS DE ARAUJO, Diretor do Servi- cy Tavares); dr. e sra. An

ço de Fiscalização de Armas, Munições, Matériais Explo
sivos e Inflamáveis, no uso de suas atribuições resolve,
baixar as seguintes instruções sôbre o comércio e quei
j',H de f6g-os durante as festividades Juninas, a reàlizar
se n o corrente mês:

FICA, EXPRESSAMENTE PROIBIDO: '�.

r - O Comércio de produtos pirotécnicos, sem a Gomes; sr. e sra. José Che-
devida licença desta Repartição; o rem; sr. e 1'1'a. Antonio Bav-

II - .1\ fabricação 2 venda das chamadas "Bombas
er; Sras. Laura B. Laus,

de Parede"
-

,

'
. Esther La us Bayer : stas.

A venda, a menores, de bombas denominadas I
' .

"Bichas de Rodeio", dos Fógos "Cabeças de I Maria Amélia Gomes e Pau

Negro e seus similares; lIa BaYer I aus; sr. e sra.

IV - A queima em via pública das bombas especi- j Oscar von 'I'rompowsky, c

,

ficadas lIOS item III;
.

\ outras pessoas amigas.
\' Proíbe, também terminantemente, de confor- A' id ca l

.

f'
.

'
, .

I
sal a a Igreja a arm

midade com ° paragrafo 1.0 Artig» 22, etra
. .

'

H, do Código Florestal "a fabricação e sol- I lia Tavares desfilou entre
I, ,. I .

tura de balões ou engenhos de qualquer na- i
alas, formadas de amigos,

tu reza que possam provocar incêndios' nos
.

campos eu 'florestas": I·,
VI .- Cien:ifica ainda, .os

�

senhores
. �ometeiantes I

......
de fogos., que, de acordo com aviso N� 612 ;- ,

. D. 4; de 1-8-955, do,Ministério da Guerra, pu- ,

blicado no, "Diário Oficial da União", _de 12 !

do mesmo mês e ano, é PROIBIDA a fabri-Icacão dos fógos denominados "Estalo", "Tra-
qU�", "Pipocas" e Espanta Coió". I

Chama, outrossim, a obediência aos artigos 67, 68 e :
69, (to l�egulamentõ baixado com o decreto N.o 1, de 18

de j.aLeiro de 1_939, qU,e proíbe, ex?:e�samente, "fazer to- ijh�L
_;!uell'a 01' queunar fogos de a.rtlffctos nos logradouros '-J�
públicos, ou de .ianel�s ou portas ��le deitem para os mes- I'
mos bem como fabricar,' expor a venda FOGOS PIRO- ,

TE'NICüS, vulgarmente denominados "balões de fógos", I
Busca-Pés de estampidos ou inflamáveis capazes de, por
si, ou combinados com outros elementos, provocanem in

cêndios ou causar acidentes pessoais ou danos materiais.
Os infratores da presente Portaria, ficarão sujeitos

às Penalldades previstas'em Ler.
.

Dê-se conhecimento' aos srs. Fiscais Regionais de.
Armas Munições e solicit�-se a cooperação di{ Delegacia
Regional de Polícia da Capital, nos têrmos do art, 10,

.

do Regulamento supra-referido.
Pubtique-se e Cumpra-se
Florianópolis, 3 de. junho de 1957.

Alcides Bastos de. Araujo
Diretor do Serviço de Fiscalizaçã.<> ·de "Armas e

') ��

tenor 'I'avares ; sr. e sra ..

Adhemar Tavares; Viuva

Adolfo Tavares. dr. e sra:
João BaYe�' Filho; Prefeito

Clementina de Souza'; Olín

dina Melim Firmo, Ol indi

na Firmo Rebelo; srtas. He

loisa Gomes e Marilia Amo

rim. A festa revestiu-se de

ampla cordialidade.

. . I

Foi fund ido, no HosPitall
S. José, desta cidade, por

in{ciativa do "Lion's Club",
o banco de sangue, que con

ta, já, com várias' doações.

(Munícipat, sr. Walter V.

III

::�

Regressaram, recentemen-·

te, de sua visita, à Argenti
na, sr, e sra. Valêrio Vicen

te Gomes acompanhados de
"

. .

suas gentilíssimas filhas

Maria Amélia e Heloisa, que
voltaram encantadas com a

capital portenha.
_,._._--._.._.._-..-_...._---_._.�

EM NOITES E DIAS FRIOS-
\

'

..

protela-se com o

AQUECEDOR

Hão permite que a 'ferrugem
detenha a marcba do progresso

PRUDENCI'A (AFITA, l'ZACÃO
�

COMPANHI\ NA(LNAL PARA FAVORHH A '['-ON)''AI
Sede, SÃO PAULO

__/

ATIVIDADES FM 1956
-------------------------------------�

PRODUÇÃO
,
. Cr$ 823.91O.COO;OO

Cr$ 1.135.32E.OOq,oo
1955
1956 .'

Perrentagem para mais 37,79%

RECEITA

1955
1956

Cr$ 180.128.473,80
c-s 1·<J5.614.88J,OO

.'

,_ Perce '1tagem flora m ais 8,58 lfo

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS AOS

.... P O R T A O O R E 5 O E T ÍT :.J l OS

Cr$
Cr$

1955
./ 1956

147.002.0-18,30
156,532.5-67,20. . . -.

t.

Percentagem para mais 6,48 '.0

AllVO DA COMPAN ...nA EM 31-12-195:'

lmôveis . ;..-'

Emp. é,Iimos . / c,:llIÇÕO de títvbs aos portadores
H'p c te c c.s U_,.b( n vs
C

.

X:JS e Bancos.
Boncos - Pi o zo Fixo, in luslve Banco do De en

volvimento Econô ico

Cr$
C.$
Cr$
Cr$

21 :'.674."54.9u
1565::2567 :;.)

4.39''<:156)
8.407.ç 89,40

êr,$
c-s

6.417.036,4')
�71 "1"", "I)Apólices e Obrõg J,ê\es . .

.

TOTAL .'

.

ImjJôrtanc:.:Ill pagas ao; portadores t:e títulos ·desde ti

fundação da Companhia _

(per sorteios,' resgates e- lucres)

.Cr$ 979_152.303,50
L\POSTOS PAGOS AT� �11·12-56

C�$, 265.014.376,50
I:..��=f .)RIA G� 'tA'� EM' FLO ll-A.N )POlIS:

Praça 1J de Novembro, 9· 3° dndar

A S T R O L O·G� A
Acaba de chegar a esta .Capital, um dos

.._III!III_

... Ii
�

maiores cientistas da Ameríca do Sul.
!rof. �otha Himalaia, cujos trabalhos já

I assombraram clientes de muitas Nações,
como em França, Espanha, Portugal, It,a
lia, México, Argentina, -Uruguaí, Chile,
Perú, Cuba, Paraguai etc. Este genial as
trólogo e babuloso ocultLta hoje percorl'·e
ri nosso Brasil, ninguem deve perder, essa
rara e magnifica oportunidade de consui
tal' o famoso astrólogo, conhecedo! dos

mistérios do mundo invisível. Seus con

selhos, são uma bússola para guiar o ho
mem nos incertos e longos caminhos da
vida planetária. O mundo i�v:isível, go
verna o mundo visive.J,· eis porque a cla-'
.rividencia do Prof. Jotha Himalaia é útil

poderosa e infalivel, para proporcionar ao
homem uma felicidade maior, suas instru
ções são. sábias !?eu poder espiritual 3
."....,

•• ""..,,�. ' t}-ivino, sua mão espalha harmonia e afas-

'P ,;'JtI' ta -os lllaus fluidos para' s€:ldpre'-daqueles que sofrem,
�.� /
��\ .)1- bem estar para sempre. . ,

'l." :: O 'noivo não deve casar-se. sem primebo ouvir
l 'V.

-

...
.

\' palavras do Prof. Jotila HmlaIaia.
.

� A noiva não -deve llrecipita,r-se sem IUli e se� 'exper:ência real-izando

as cousas como deseja deve sim primeiramente otlvir os magnificos conse
lhos do Prof. Jotha Hima,llria para munir-se seguramente de instrúções va

liosas que a levarão a Uffi futuro certo e infalivelmente bonançoso para sua

perfeita felicidace.

Quem qUt:)' :vencer ne"ess,ita de luz a ·luz pertence aos clarividentes

com .um simp.les conselho do Prof. Jotha' Himalaia, os caminhos serão aber

tDS, o mal será definitivamente venéido. Não h' ma pessôa que hão sofra

a dor da incerteza.. Tôdas 8S- áiaturas dês, undo jogam contra o

incogno..:ivel, ninguém a nãe'ser os clarividentes conhece ó futuro da 'huma

nidade, todos podem prosperar quer no
\

emprego, quer no amor,. quer nos n

gócios, quer na saúde, Q_uer no casam_ento, quer na' indústria, quer no co

mércio. A incerteza martlriz;j' e vence sempre, não percamos tempo, busque
mos a paz a luz a harmnnia e a prosp-�'idadJ!' que estão nas mãos do gran

mestI:e. da astrologia. 1 o:... Jotha B ima!aia. O desgosto humilha,' vence. ani
.
quila e mata a criatura, para que sofrer tanto, caminha sófredor e procu
ra rapidall'1ente o Prof. Jotha Himalaia e ê.Je ar.rl1ncará do teu coração o ma

qüe te tortura. Varre do teu lr.timo o sofrimento, que te martiriza, busca a 1
necessária para não te arr"JiP.r,deres mais tarde, entrega-te ao iluminado clari

vidente e êle te �alvará de tonos os males qu� te esmagam o coração, o ce

bro, e a alma. Não, é possiveI encQntrar-se o bem, '-sem se procurá-lo, prec
samos vencer o poder das)revas, usando o poder da luz., todos os nossos- d

sejos devem se <.'rientar pela clarividencia do Prof. Jotha Himalaia o mag
da beneficiên"cia astral. Ele transformá o homem infeliz em um homem feJ'
zal-d.o. Portanto amigo leitor se tens algum desgosto profundo qu'e atormen

ta o,_:t,e,p. espirito procure o rrof. Jotha Himalaia, e ele encontrárá uma

lilcãó;{satisfatória pal;a o teu caso, os conselhos do Prof. Jotha Himalaia v

le� ;�íl��9. sua palavra é pJdel'osa, sua capacidade é infinita de seus olhos jo
ram fl.t�)dos· de llAZ e de paz, .�lla força mental eor�'ige a infelici�ade humana
transforma-a mima felif-idade perene, o mal é extinto pelo seu misteri

podeI' Qi!ulto.
,; i.$ieus olhos enxcrg'am o mal que -se aproxima,' trazido pela inveja, p

lo ódio;:: pelo despeito; p::!.o ciúme, pela peçonha secreta dos persiguidor
daqueles que se acham em pleno gôzo da! felicidade que' Deus concede a se

filhos. É necessário vigiar -s{', a felicidade com a precaução ensinada p

bemaverituradÇl .mestre da astrologia, chega de sofrimento de amarguras e

incertezas, todos ao Prúf: Jotha Himalaia, que se acha a disposição do r

peita,:el público, à Rua Conselheiro Mafra, 89, Consultas ao 'llcance de tod
Horário' das 9 às 18 horas. Acs domingos- só atende no pel'iodo da manhã,
9 às 12 horas

FER·LI-CON é útil na conservação
e limpeza de qualquer mâquíaa In
dustrial ou agrícola. Não permita
que suas máquinas sejam destruí
das pela ferrugem. Use FER-LI
CON cujo poder desoxidante não

pode ser comparado a nenhum

processo mecânico. FER-LI-CON
é usado também nos oficinas de
automóveis, nas fãbrlcas de gelá
deiras, nas In' ústrtas de esquadrias
de ferro e nas oficinas de pintura
de objetos de ferro e aço.

Fabricação de
.

PRODUTOS ELÉTRICOS
BRASILEIItOS SIA

Fabricante. :

BUSCHLE & LEPPER UDI, APÊLÕ�rrIWMÃ
. A EISENHOWER

Rua dos Andradas, 139

JOINVILE - sta. CatarIna
�- 2 ...001

Muniçõe;s.
------------------�_r------�----------------------------------------

. Milwaukee (Wiscon.sin),

�8 (UP) - 'Truman lançou
um apêlo ao presidente Ei-

...

senhower e ao secretário de

Estado, Foster Dulles, para

_que êles retomem 'em mãos

a iniciativa que os Estados

Unidos pai'eciam, ;egun-(lo
êle, deter há alguns anos.

Falando no decorrer de

•
, .

. ...No moo trabalho•••
- todos dizem 'sim para

os cáquis da

um banquete destinado :l

lançar' a campanha demo

cratica no Wisconsin, para

a escolha de um sücessor do

senador l'epublicano MacCar

thy, l'ecentementé falecido. I

O antigo' presidente dos Es!
tados Unidg_s notadamente',
declarou:
- "Há quatro ou cinco

anos. pareciamos estar mais

pe-rto do êxito do que es_-

tamos hoje. ,Parecemos
, atua}Jnente' perder terreno,

I e�quanto que a�. fôrças do

comunismo v.,cem no Ex

I tremo Oriente e' no Oriente

I Médio, e e'1quanto a aEan-

I ca das na.;ões livres se en-

I
contra assultada pelas dive�'
gências e dúvidas.

"O êrro é devido à falta

de iniciativa ,do Departa
! mento de Fstado e da Casa

,

- Para maior segurança,
exija o carimbó A_RGOS' na
ourela, ao compra,r cáquisl

Aprovados no uso diário, porque dUram.
muito mais e têm côres firmes, os cáquis
que trazem a etiqueta ARGOS, com.o o

"Cáqui Dragão", são sempre os preferidos.
Motoristas e trocadores de ôn'ibus, encarre

gados de edifícios, para o trabalho e para

passeio, todos prefe,rem os cáquis da A�G<?S
,
- e há uma boà razão para essa prefere9cla.

ARGOS

; Branca. Nossos aliados che

,.1 garam à ,:onclusão de que

I
êles não porlem, ter confian

ça em nossa politica estran
I •

I
•••

g'ell'a . e nossos mlmlgos es-

I tão s�guros. de' que a maior

I parte do tempo nossos che
. , fE)s blefam e nãO' existe ne

I nhuma razão para receá

I los".

_.....__.rgqêJ�"=Af� S�O�A:LOR I A L S. A.

LUIZ DE FREITAS SANTOS - Praça Generoso Marques, 20 7' s/14 :_ CURITIBA - PARANÁ

/

\
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INDICADOR PROFISSIONAL,�:ª!fJElª,é1êEl,ªé1t=!E'F'E!Elr:TI=l;?F4r§lFl@ê�i
OR. CONSTAN�I:O D I O i: 1. WBAT�'

"

ORo W����,�W""1i JI� Motor Mantlmo (CPENT:An _

rq iDIMATOS .

'\ FILHO ';olollwlt. peJa ••'al"ul<ll'd .. ,1'13' m;1 I
- '.

.'
.

.

. . ?Icnal de M.ediclna da () nrver·MtúIf:O CIRURGI�O .

..' )""O\,IUI do aparethe resp1rárorlu: Id d do BrasilDoenças de .Genhoraa - Putos' TUBE!tCULOSE·· ", \
,,'

• a e
.

d ., .

O -. - V'asnIln_ri.s . HrJOGl' AFIA E RADIOSCOPIA fi:'l:-lllterno por concurse a ida-
-. per&ço(.s 1

. ,I ,

t rnldade-Escola
.
Curso �� aj:ed'eiçoam�n�·J. e __uns . PULM�ES .,{e ....íee do Prof.' odivio R".

l"nga pràtí ca nos HOspItal' de Clrur!;.:! '10 I uras . <;
d' a I ima IB A· /"

.

. L'. d 1 F ld' N
r ••ues •

uenos Ires. . r urma o pe a acu aue .�Ch·-
" _. t no do Servf ço de Cir.u.CONSULTóRIO:

_
Rua Felipe nal de iUedid'la, ·Tisiol,,�i .. ta e 'I� I� e� s 'tal I A P ETC.Schmidt, nr. 18 5sobrado). l"ONIil l'isi,oclrUrgi�o do Uuspibl .'lje- {a " d� ft�o de 'J,'\�ei;o'

.

3ó12.
_

reu Ra��8 �1édico do Hospital de CartdadeHORARiO: da. 15 á, 18 ho- Curso do eapectallzaçâ» pda .' da Maternidade Dr. Carl,..,,,ráa- 3. N. T. Ex-interno i! "'�-",,"IH-
-

CorrêaResidência: Avenida R.io 8r.an- lente -le, Cir.ur�ia do. Pr"f. UJr" JOENÇAS DE SENHO.�AS _

«'o, a. 42. Guimarsea. (RIOJ. .

f'ARTOg _ OFERAOOBSAtend� dl.amado. \_on�.;. rehpe I Scnrmdt, ea .

PARTO SEM 'DOn peloTelefone: _.. 8296. 'o"e· 3801 .

•
-- Ate n de em n o ra niarcadc. .mêtodo pslco-profllátieo.

!fea: - r<.u.. t;,lt"ve. JUDlll . Cons: Rua João Pinto· n.·fI "_ Foue: �au..
.

16, das 61,00 lI! 18,00 horas.
DR. EWALDG �CHAEFER At3nde com horas marca-

Clinica Médica de Adultos -'das - Telefone 3035.
.

e Crianças rlesidêneia.

Consultório _ Rua Vic- Rua: Gen"ral 8jt,tell"ouTt u

tOlo
..

tor Meirelles n. 26. Telefone: 2.693.

d,_
Horário das Conaultas �

...---- .. _ ...

,�-
das 15 às 18 horas (exceto IJR. CI.ARNO r.
aos aâbados), GALtETTI
Residência: Rua Mello é

Alvim, 20 - 'I'el, 3865.

Motor idealpara barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de explendído para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive paínel de instrumentos.

I
Dispômos para entrega imediata� nos seguintes capacidades:

.

5,5 HP. gasolina 8C HP .Diesel
11 HP" 80 HP" '(direita e esquerda)

,'IRURGIA TREUMATOLOGIA O ESTADO
35 HP" 103 HP " " "

lJrtopedlA Redaçio, e I)ficlnas.• rn C'HI

ffi!,r' su ltó rro : João Pinto, 18. MUlelro Mafra. n. 160 Te!. 1112 I
5-0 .HP" 13,2 HP "

0a" Ifi às 1T dràriamente.
_ ex. Postal 139. !

.i1eno8 1;08 Sábado! Diretor: l{UBENS A. RAMOi:- 84 HP�'ell: Bocaiuvs 136:
Gerente: DOMINGOS F l'.

,�,._�!l_n_e: = 2.714.

Rep�I'��;:�t�.: W GRUPOS GERADOR�S "P E N T A�'
DRD,f��10N Lt::�re8entp�õe. A. S. I.m Quaísquer tipos para entrega imediata - Completos -- �om
CIRURGIA GtÊRAL RL3 Senador r.anta •. �v _. motores DIESEL

-

"PENTA", partida elétrica - radiator -Doenças do: Senhoras - Procto- andar.
_

. log
í

a ..,.. Eletricidade Médka Tel.: 22-6924 - Ri(l d� JRne:r filtros -- tai1.qué de oleo e demais pertences: acoplados dire-Conc'lItú,rio' .Rua. Vitu, Mel· I Rua lá de Nove'_Tlhro Z2� �. .

relt!s n. 7.� - rele"one' 3307, .
ndar snla 512 - Sao Ps"l" damente com flange elastica á Alt.Jrnador de. voltagem _.

(onsuHas: Das 15 't",l'a. em
I Auinatural anua" .. Gr$ IOO,QO

diante. Venda avulua- "" .. Cr$ ••08 trifásIcos 220 Volts - com excitador - 4 .cabos paraResidên�ia: Fone, 3.422

. �ua: fjJume��.�I_.__ . �:ú��f;in,::��ia,:!:���nt;:!o'PII ligação e quadro
I

completo de contrôle; todos conj�ntos estãú
)":<'" h1i�ados, não �erão 'Ievolvido. assentados so"bl'e longarl'n�� -nrontcs para entrar em funciona-A direção não se responsabiliza ..._ .t'DR. H��OD ���RETTA pelos c"nceitos emitidos nos ar· mehto.

Ortopedia- e Traumatologia íigosr�t;�)i���.::OK!1 tTn:.I" REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO: DECLINICA' Ex-iriterno por 2 anos do Pavi- O leife r encontra::':i. n ... ta �"

d. lhão Fernandino Simonsen da luna, informações qu .. n":(·� •• It. SAN T A C A T A R I N A
,'I ..9:0S OUVIDOS NARn Santa Casa de São l'aul�.' dià,.íamente e dr imediato:

DO & C
.

S/A C
,. A'

.

a GARGANTA (Serviço do Prof.-DomÍ'ngos :0". 'ORNAIS T.lefone .11 .MACHA.. ia.. . om"erclO e ,g,enclasPO fine) _ Estagi::ri�' do Centro 'le O Llst.do . a.u:!:!

'm Rua S d 1 M h 2 E d t I P R M U S'. i_iR. GUERREIRO UA
o d' T )'.1

A Gazeta Vi�1\ � ai ar; la arIn o, . -.-' n ereço e g:
_I'tope la e raumato ogla e uO Diário �l' 'T --i6 li 1\ \I

m
-

PO IS,/}4'ONSECA Pronto Socouo do Hospi!!l'l uas Imprensa C" 11 _
: %.f\�i" eX. Postal, 37 - Fone 3362 _.- FLORIANO L

":hefe do Serviço de O;rORI. HOSPITA;' C'd d II '

"õ do Hospital .te Florianópolis Clinicas d" São Paulo. (provedor�'" " .. ���.�. �'1l,314 l!ll ._Jr.=J@r:;;:1EJ;�@êêê@êt;:;lêr=Jr=JE.=.Ir=J;=J.r=JEPoasue a CLINICA os APARE- '(Serviço do Prof. GodQY Moreira) (Portaria) l.036 ffi1 . _ _ ._.

.

�!.�!��:#'T::�:: ::���":�:\�]§���;"'�:� �i=fu:7�:�:�:Ó;;<d; ::::: &IlN��E�{h����rHA �' -�� �r·IIa�s�lf:�E �. das 2 IiS fi _. OsteQmielite - Traumatismo -

MaterllidaJe Doutc:.r Csr-
I.H' R"�GIONAL t.

...

R d' los Corrêa .--.n- ."'.ANF;lTI.'rôRIO --
..ua 03 Fraturas. CIlAMADOS FIL- 'ACoIUJO" (.;ONl U E::;TADO Dl!.

tLRBOS "o. I 'ó.. Consultas: Pela manhã no iI"" .

GENTES .

SA.roi::.''\ CATAIUI"A •RJkJ:DtNCIA -: J."elip.@1 Se'! pital de Caridade, das 15 às 17 CorI\o de Bombeiro� ... 6.·il:
tQidt nO. 118 !l"el. �a6fi.

30 horas no Consultório. Serviço Luz (Raclama- A VIS O .

-- . Consultório: Rua Victor Mel ···ções) %.404
A Delegacia .FlorestaL Regional, IDR. JÚLIO· DOm Polícia (Sala Comissirio .. 2.(Y.{�

, I
VI-IRA

relles n. 26'. Polícia (Gab. L'e!egado) .. Uí94 uo sen tido de coibir, ao maximo pos- I... Residência: Av. Mauro Ramo CO.,MPANHIA-S DE . •

b d f' d' ,

M"'DICO livel, as queimadas e d�rru a �s de máto, a 1m e

HliPe'l
.. _ 166. - Tele. 2069. 'fRANSPORTE� � � �

����g6���I�Iz. :�AR�Ifi�i TAC '.700 (Hr OS d",�stl'os(,s efeitos econõmiç()s e ecológico.,; flue .

.

_.I oJrHATAMENTO E OPERACOES �ruzeiro do Sul 2.500 4carretam tais práticas, torna 'público e chama a 3.tê�;;ão : ,_

CtUf.,..Vernleulhl-tOr::SNomebnlblaçlo- .

'f' ����!r ::::::::::::::::':: ::::: de todos os proprietários de terras e lav:J#ldore; em ge-: .'.

',s'
.

.. - _' A floresta Slgn1 1ca: Lóide Aéreo
.

l! 402
.

( .' - .

d 'mprl'mento do Córligo Flo�es- I

-.i".
.'

.

__

'

. .' :,'
!Y:-atamento de alaallt. ... ... . ... .

lal, para ·a eX1gencla o I,;U
�

� ': _

_
•

operaçio) fonte industrial; 'sofo fer- �::�di·���a�··.::·:::::::: ��� tal' (.Decr. 23.'193 de 23-Í-1934) em todo o Estado.

! / f ta
A.nll:lo-I·etrn\)sc�pia - R4i!c,Ita ti. til; terreno valorizado; pro- BOTJ!:IS·.

%.021' QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }IATO

*�:.UI��o:aI:!�:r����I::�pa(i:: teção de manançIais, defê- Lu " .. " .. ".;". "_", Nenhum '\lroprietário de terras ou lavraaor poderá -' 0I.IRAtfTE TODO: DIADO Estado) sa contra a erosão; ga-ran- Magestic "'> .••••••••••• 2.276
I

/Hor'.j., das 9 àa l! hor•• e '. t' 'd Metropol 3.147 l-roceder qu", • ..lada 'ou derrubada de mato sem solicitar"

,'" fiOS �-A��JOS :
_

... tia dE' abasteclmen o o ma- L "orta li a"
d d 'da. 16 à. 18 horae.

,

a 'o; ••• ,.. .• •• • ••.
-
...

om alltccedencia,,' a ner.esBár.�a licença da autori a e·
COllsultório: - Rua Vitor ••i- terial Ien lnisO necessano Cacique ..... " .. '" ... '.44�

I I
teles 22 _ Fone .2671l. ao conforto,-à economia e à Central.................. :!.ti!J4 fIoi'estal compétente, conforme dispõe o Código F

oreS-I,.' _'.::;;.�,._� ,'II.t
ti.és. -_ Rua São -Jorr. 10 _' . A •

d H'
Estrela 1.:17] t,ol em -"eus' artigos 22 e 23, .respectivamente.. estan.do os'! ,,'"obrev1vencla o omem; 'd I 1 En"

-"

'-;..'_�;..."_�d__2_1_.__;.... .....:._" -:= ._e_a_._._._.._... _.
.. .6u.

nfratore,,, sujei.tos :a penalidad'ls. I

G'
.

·

L·b d 'd I
.

REFLORESTAMENTO I -;= � iIl ,.,. � � �

ranJa 1 er, a ·'e I

-

. , , �Est� Repartição, pêla rêde"de viv�iros flore�tais, em í � �I;,p I

A AVICULTURA· :tt FÁCIL E LUCRATIVA'
'. Olhos que Seduzem I:ooper.aç'ãó; que mantém no �stado, dispõe de �udas e " - r �

NAO PERCA 'd�MPO. .

t- :em,mtes. de espécies florest8 '_d e ,de ornamentaçao, para
.•
}i'iUal- "A S�beraitah m�lrnu d;E�treit9 - r.ento

;PARA A PRóXIMA TEMPORADA 'f:diCU1;"À; FA- Z, 'orft�·�·jípento aOR agricultores em 19,eral, dintereSstaJost' ndo ����ºi!il������.º����������ÇA SF,U"plDIDO POR CHgQUE, VALr� ou ORI}EM DE eflorestámeilto de 'suas terras, aem .e .pres ar � � �::?= := � �.._ �,f'AG I\MENTO. ,rientação técnica necessária. Lembra, lllnda, a posslb1'
PINTOS DE t DIA .:.._' Cr$ 10,00. .idade da ohtenção de empréstimos para reflorestamento,
FRANCAS E OVOS. 1'0 'Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

RAÇA - NE';" .:HANSPHIRE e RH(;DS .-' :'VER- Os interessados em assuntos flõl'estais, para. �
NIS lbtenção de maiores esclarecimerrtos e. requererem' auto-VACTNAlJA8 ( ( NTRA A NEW CASTLE tização de lic.ença para queimada e '_der�ubada� �e �ato,RUÀ Ú fiE ih",1O 111 ou G. A. CARVALHO

devem dirigir-se às Agências Floresta1s MUfllc1pals ou

diretámente 8.. esta Repartição, situada à rua' Sl!-lit09
l)urnout nO. 6' em Florianópolis..

Tel�fone� 2.470 - Caixa Postal, 395.
,

EIldereç� teÍegráfico_: Agnl:!ilva Florianópolis;
�. c.

DR JOEÉ MEDEIROS
V!EIRA

"

_- o\ÓVOGADO -

_:alxa Postal 160 _ Itajll
Elanta CatarinA.

HR. LAURO DAURA
CLlNICA GERAL

Br.peciallsta em. moiés'�ial
Senhoras e vias urinária!>.
Cura radical das infecçõel

<lguuas e cronicas, do. aperfilho
gímito,-uril!Mio. em amb.,1 OI

lê"os.
J Doenças do apal'elho D�.lIti"o
1 :10 aist erna nervoso.,

Horário: 10� ás 12 lO .21Aa 'I 6.

Consultório: R. Tira:leiit8l, 12
_ 10 Andar - Fone: 3246.
Resídêneia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (ChácII.ra do �spanha)
- Fone: ,3248.

._-----

.
� ADVOGADO -

Rua Vitor Mei�l'-!e e , iiú

FONE:: 2.46ô
jo-lori,mAp,,:i. ,-DR. ANTONIO MONIZ

DJ: ARAGÃO ,----_._--

" "

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MéDICO

Operaçllel ......,. Doenças .de S�
altora. - Clínica de Adulto_.
Cur8Q de Espe'cialização no

Hospit.'I1 doa Servidores do 111-
tado. .' .'

d(Serviço do Prof. Jlarlano e

Andrade).
Consuilas - Pela manhA no

AIolpitsll de Caridade.
.

À tarde das 16,3:)' bs. em dlan

te no consultório 'Rua Nunes
Machado 17 Esq'lina de Tira-
ut!ntes. Tel. 2766.

.

;,ealdêllcia _ Rua Pruld.nt.
Coutinho 44. Tel.: 8120,

COMPRA-SE

Pianos usados. Tratar pe
lo telefone 2536.
-...._:._--------

Campanha de Educação
Florestal

A imbúia em estado na

tivo, explol'?da· e� Santa

Catarina,
.

tem 200 a 400
anos. P�r êsse motivo, (

problema florestal re lac io-
nado à imbúia,' em nosso.

Estado, só' poderá ser re-·

sol vido peja reserva patrí-
monjal de írnbuiais e corte

com.rolad o com garantia de

reganeraçâ., natural. Torna
Se indispensavel preservar J

que ainda resta de imbúia
e impedir que a colonização
agrícola arráze com o mato

nativo deRsa espéCie nas z<.'-

nas 'de seu "habItat'':' Sôh11e
I

assunt.os florestais, consut·

"Acôrdo' Floresta'l",

---'---'-

"

"A Soberana", Praça 15 de nov<lmbro
rua it'elipe' Schmidt

.

DR. 'OITO FR1EDMANJ
E. N S I N A

�Malemáticar' e Fisica
.' H...Cristovão :r.� ,I"es Pires 21;
Esqu. Rua H()'epl�e. e R. Cons, Matra:'''1 �I':" IR:

1IiIiIIII�" I
... 1I_c'" D��l. &.·....4.. .', (ONU.ua .a.. c.Ju P.,,� 541

'CUlUTlU nu .......... , PROSU.......� .ARAáA

·C.lARE"IA E HIGIENIZ,4

. esquina

--! •
--- ---�--�--_.-�------

, .

Sementes
·

para ·pl�ntio-
Tõão o agricultor ou pequeno horticultor deve ·saber como é feito a

escolha da: semente para plantar. A semente tem, - nnte� de tudo, que ser
_

completa, perfeita, sem defeitos, - limpa pura com os melhores condiçi\es
de germinação, como também de valor germinativo bastante alto.' Sem est.as
"xigência a semente não darú ào lavrador ã recompensa dos seus esforços nos'

periodos de colheita.' Por _isso dev,e ter o agricultor ou horticu 1to1' o maximo
cuidado na aq�isiçãd.de semente para plantio.

.

,
.

G. A. Carvalho _:_ Ven.de sempre' as melhores sement.zs.
VAREJO 'MERCADO PORTA DO MEIO

Taxas de Viaçãô e de Melh(}ramentos
� 1.0 Semestre de 1957

. -

De ordem do sr; Diretor do Departamento. da Fa._
fenria, torno público que, durante o corrente ..mês se -

proceclei'á nést� 'Departamento, a eobrança das t�x�s
acirí-:.a mencionadas, correspondentes aó 1:0 semestre do
corrcate ano.

Findo o prazo-acima, as aludidas taxas serão cobra-
das aCl'escidas da multa de 20,%.

.

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

Pelo Oficial Administrativo

E D VI A L

L 'A V A N D O C OMS A B· A Q

\7irgem ·lisJ;>ecialid'ade
.

'da (ia: WITlEL INDUSTRIAL - Joinville - (marca 'registrada") �!
economiza-se lemp� e di�h�r�� , � __ _:_ __ �_�L__ c ::::" _

�����������
I.

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(
gS'fA�t o MAIS·ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARTNA

O '

,_,-- i
'

No t\elláculo))
Com a 8iblia na' Mão

"

QUINTA-l<'EIRA, 20 DE JUNHO
.

Ü.;Ui'o prova seu próprio' amor para conosco, pe�o

f to de ter Crtsto morrido por nós, sendo nós ainda pe

adores. mom 5:8). Ler João 3:14-21.

caGLO'RIA deu expansão ao seu mau humor, gritando,

puxando tôda a roupa da sua cama e atirando-a no

chiío
AÜida arrufada e miserável" sentou-se na área,

eJ'to de sua mãe. Nem uma, nem outra disse palavra.
�inal!!lente. Glória deitou a cabeça no ombro de sua

mãe e d.sse : "Será que 'Deus me, ama, mamãe? Ama-me

ainda agora?"
.

,

.

"Sem", respondeu a mãe, "Deus te ama muito,
mesmo agora, mas Ele não gosta da marieãra, _ �omo
�giste, nem do que fizeste".

, I'as:"aram-se uns pOlJCOS minutos. Então Glória se

hlnç0U "os braços de sua mãe e aconchegou-se bem a

ela.
Depois de algum' tempo, a mãe olhou para a filha

e di�se: "Vamos agora arrumar a tua cama, outra vez"?
ulbar do para ela com um sorriso, Glória disse;

"Sim, e c stou envergonhada do qu,e fiz e da minha ex-

'plo�[lo de gênio".
.

O R�A :ç ÁO
"'fem misericórdia' de mim, ó Deus, segundo a tua

t>cgnidade, '. Esconde a tua face dos meus pecados e'

apaga tôdas as minhas ínqüídades. Cria em mim, ó

Deus, um coração puro e renova em mim um espirito
reto". Em' nome do Redent.or. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Deus ama o pecador, mas destesta o seu pecado.
Olíve W. Mumert, dona de casa (Alberta)

------

I'
I
I
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I
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I
I
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Màis rapidez para f
,

a da�ilógra a
Por ser 'mais rápida... Halda Star significa uma

grande economia para o scu escritório! Halda Star

propo,rciona um serviço de, datilografia limpo e_

uniforme. Com o· seu famoso "toque - pluma",
Halda Star n�o fadiga a datilografa!

HllOI: SIAI)

IRMANDADE DO "SENHOR JESUS DOS PASSOS

E
HOSPITAL DE CARIDADE

,-�::g 1
CORPUS CRISTI

---�"I !/ -(l;It""""'a!l'
De ordem ,do Senhor Irmão PI�ovedcr tenho a honra

ue convidar os Snrs. Irmãos, e ase- Snras. Irmiis, para

,ompilrel:erem, quinta feira dia 20 do corrente as 15,30
hora:>, na Sacristia da Catedral Metropo.]jtana, a-fim-de
[evestidos de balandraus e fitas -da nos!:'a Irmandade, e

ü mesma incorporados; tomarem parte no' préstito em

honra a Jesus Sacramento.
Consistória .. em FlorianópoÍis, 15 de junho de 1957

Américo Vespúcio PI'ates
Secretário em exercício

-------

MAGROS E FRAC-OS,

A N,AD�IO,L
E'· indicado nos casos de !raq::el�.

paljdez. magreza e fastio, porque em

Sill1. fórmula entram' substâncias tais
como Vanadato de sódio. Lici'-l�a, G!:·

cerofcsfatos, pepsina. noz de cola, (-cc,
\ de aç{:') pronta e eficaz nos osos "'�

;� ,� fraqueza e neu�astenja. Vana";iol �

�,·1. \ \'1 indi�"do para homens, mulhl!l'es, crian·
. : \ ç�<; sendo sua tórmula conhecida �Io�
�·.l �) � ;_;randes mécilcos e está hcen�iàdo pel:.
�. '·,"'"1 V S:lUde Publica.

!'I
l>!.._

iII>."C"- ....�-".".��;&;r;:t__.,r>'1"í'�"íIi

-_ -- -- -----_:_._---'---_.:..:;=====

rrEllRENOS -,BRASILIA

A Campnhia Ul'ba.nizadora, da Nova Capital
�OVACAP '- informa que' ainda não pôs à venda ter

fenos nél. área ·de Brasília. As vendas anunciadas nã,)

podem, [Jortanto, referir-se a terrenos situados no pe

rímetro da Nova Capital e do futuro Distrito Federal.

O que a Companhia vende, no monlento, ,é-a, OBRI
GAÇÃO BRASILIA, título garantido pelo Governo Fe

deral, que dá ao seti portador, dentre olltl'as a vantagem
de 10% sobre o preço dos mesm9s, na oc<\sião da compra.

As Obrigações Brasilia acl,iam-se à venda �m Ban-·
cos (l' corretores de fundos públicos.

A DIRETORtA
-----------

..-

PART1CIPA-CÃO
•

Vva. Iracema Zomer Garcill Hermann. Unger e Senhora

Têm o elevado prazer de participar aos parentes
e pessõa:3 ,de suas relações, ,o contrato de casamento de

�eus fithos Maria Madalena Zomei.' G;!l'cia e Alfredo

Germano Unger.
Maria Madalena e �lfredfJ

J...... Noivos
'Em l4 de jtmho de 957.

/ Florianópolis
I

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

Florianópolis, / Quinta-feira, 20 de Junho de 1957

Rua Barão de Paranapiacaba, 25 - 1oo andar, sala ca ,do país ,se não houver so- Escrivão de Paz, além das 'I'arito na capital como no

2-.�. S. Paulo. lução para o' grave proble- afribuições conferidas aos interior do Estado odes-

ipoio à proposição. 1.'0 de 1952 (Lei de Organi - tente para introduzir as mo

GINA'SIO NO ESTREITO zação Judiciár!a do. Estado' dificações que julgar- conve
O deputado pessedista Os de Santa Catarina) para la ..

I
nient., na Lei de Organiza

ní Regis, que ha dias apre- vratura de escrituras nos
I
ção Judiciária do Estado de

sentou, Projeto de Lei que Oartorios fará da séde da;;' Santa Catarina, em virtude
visa a· criação do Curso Co- Comarcas. , de ter decorrido o lapso de

legial na Escola Normal Aquela medida que teve, tempo pelo qual somente o

"Vidal Ramos" - no mu- na época, como fundamento Poder Judiciârlo poderia a!

1icip,i'Q' de Lages - voltou a desvalorização da moeda, I terar os nreceitos' contidos
à tribuna para fazer um apê .fo,i de grande opol'htnidade naquele E�tatuto.

Acha-se aberta, na portaria da Maternidade Carmé-
,a Dutra, a matrícula ao cÍ1rso para noivas, que obede- lo ao Exec.ltivo no sentido posto que' atendeu aos re- O presente projeto visan-

:erá à�; seguintes características: de que seja constru�do um

}) O curso terá início ,a i.o de julho próximo, com a Oinásio n0 sub-distrito dr
'- duração de um mês; � Estreito,

..

atenaendo dessâ
'2) I. s 'aulaR serão diárias, exceto I a,lS sábadps e do-

forma os iustos anseios de
rr.ingos, das 10 às 11 horas;

,

3) O programa a ser desenvolvido será o da Facul- uma população ,"ltle. ating�
dad,e de Hig'iene e Saúde Pública de S. Paulo; 'a trinta mil pessoas.

LI) Poderão in�c,rever-se no referido :u�'so as nOi-1 Asseverou ,o parlamentar
vas e tnmbem pessoas do sexo femml?O, com 18

que, se o Governador do Es
anos ou mais. d

M I
• .' M -'

I
ta o nao tomar qua quer

5) As ll1SCl'IçOeS poderao ser feitas pessoalmente, na '. ',' . .

portaria da Matem'idade ou pelo Telefone 2990, p�ovHi-eaClJ a resP�lto do �e
onde poderão também ser prestadas maiores in- dIdo que ora faZIa, dana

formacões. ' entrada na Cusa de um Pro
.

Dt;. Wase. �araco 'I jeto de Lei idêntico ao 'que
DIretor , d'

'

t'
___________ ,_� ._. apresentou las a�l erlOres.

PROJETO DE LEI

�c $ 9.100,0
É o venc. de postalistas dos Correios -e Telegrafos

.Milhares de vagas - Inscrições brevemente - Am
bos os sexos, idade 18 a 3'5 anos. Temos apostila com

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

junto). Outros concursos; Caixa Economica Federal,
Cr$ 400,00 � Carteiro, Cr$ 350,00 - Guarda fios, ....
Cr$ 350,00. Lex Curso ;- de fama nacional pela quali
lade. Faça seu pedido, porem, em carta expressa ou re-

gistrada. )

,

Os pedidos do Interior e outros Estados serão aten

didos mediante remessa de cheque, vale postal, regís
trauc com valor ou pelo 'sistema de reembolso postal.
Diretor: prof.,Clementíno Rocha,

.

LEX C.URSO

CADAVE'RES HUMANOS CONTAMINA-
DOS COM CÉSIO -137: JAPÃO

ma, concluindo por apresen escrivães em �:eral, no que gaste de nosso papel-moeda
tar -requerimento ' à Mesa, lhe forem aplicaveis : está prejiidicando o anda

no sentido de que o plenário III - exercer, no distrito mente dos,Cartórios distri

aprovasse o envio de tele- que não -fôr da séde da 00- tais situados fora' da séde,

TOQUIO, 18 (U P.) - dade -Gumma, que, desde gramas a<;> srs.. Presidente marca, as funções de tabe- uma vez que os respectivos
Um novo elemento radíoa- janeiro, 'sob a direção' do da República, Ministro da lião, exceto lavrar escritu- serventuários estão pratí-
tivo genéticamente daní- professor Noboru Yamaga-
nho, disseminado na atmos- ta, estão estudando no Ja- Viação 'e Presidente do PIa ras e atos de valor exceden-: eamente impossibilitados de

fera pelas explosões das ; pão as contaminações ra- no Nacional do Carvão, no tes a Cr$ 500.000,00' (qui-. executar qualquer ato que

bombas nucleares, foi des- dioativas provocadas pela' sentido 'de- que sejam cedi- nhentos mil cruzeiros). dependa de escritura públ í
coberto por um grupo de precipitação das provas atô- das por empréstimo três 10- Revogam-se as disposí- ca, em face da alta valoriza-

cient.istas japoneses em ar- micas. O resu!taào das

pes.-I comotivas 'da Estrada de ções em contrario. ção dos imóveis.
ganismo humanos. numa quisas foi cdmunicado ao

F " T ., C' ti ,

quantidade cem vêzes su- Conselho de Ciências do
ena ereza rIS ma pala Sala da'! Sessões, em 13 Torna-s�. portanto, necs-

perior aos níveis máximos Japão. o escoamento do carvão es- de junho de 1957 sária a revisão dêsse limi-

tolerados sem. perigo pelo 'tocado nas minas. Oscar Rodrigues da Nova te, a fim d·� que os meneio-
homem. OUTROS DADQS Discutindo o requerimen- Deputado Estadual nados cartórios p o s sam

Mais- prejudicial que o Os cientistas acrescenta-
to do sr. Collaco de Olivei- A L

.

N 39 d
.

estrôncio-Bü '(dura ,11 anos' ram que, em cêrca de sete
". ei '.0

,
e 12 de ja- praticar, em igualdade de

mais>", o césio-137 - êste o litros de urina humana, des ra a bancada ,pessedistaJ neíro de 1952, :fixou' em cem condições com os tabeliães

nome do novo fantasma cobriram radioatividade e- por intermédio do seu re- mil cruzeiros o Iimite pre- da séde, atos dessa nature
radioativo +: foi encontra- quivalente a 0,2 milicuries presentantc - deputado Pau' visto no art. 126, item III, za.

do pelos cientistas em seis e igual quantidade em cin- lo Preiss - deu imediato da Lei N.« 634, de 4 janei- Este Legislativo é compe-
cadáveres humanos, e em co quilos de arroz com cas-

vacas, porcos, peixes, arroz, ca: Segundo os níveis in

verduras, água da chuva e ternacionalménte aceitos. a

amostras de terras cultiva- quantidade máxima diária
das. de césio'137 no organâsmo

O RESULTADO 1 humano é de 0,002 milicu
,

A descoberta foi anun-
'

ries por centímetro cúbico
i

,
ciada .hoje por um grupo de de alimento ou água ínge-

.

pesquisadores da Universi-' rida,

Para Noivas

NOTA
A A":lSOCIACÃO DOS SERVIDORES PúBLICOS

DE bA�TA CATARINA COMUNICA AO FUNCIONA

LISMO ESTADUAL QUE:
.

10) Confor�e noticiou, anteriorm2nte� esteve em

Palácio afim de ouvir de Sua Exa., Sr, Gover

nador, o pronuneiamento def:!1itivb' sôbre a

(oncessaão ou não do h'orário Clnico ..

20) Na oportunidade declarou Q Sr. Governador que
em face de nao te'rem sido coligidos todos os

dados necessários sôbre o aS.'3unto, dentro de
mais alguns dias dará sua resposta definitiva�

30) A ASPSC reaf"irma ma.is uma vez sua disposi
t:ão ,de prosseguir na luta em pt'ol da justa pre
tensão do "barnabé".

F'lm·janópolis 13 l1e junho de 1957.

,
A nUlETOIUA

i .

_ Por9.úe não deixar este cuidado aos expecialislas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga, !Jeu "Corte
e padl'ões e estará bem \'estido e na moda�

A roupa Imperial Extra é produto 1i�. pritrcipaJ
industria do Ilenero em nosso paiz.

, . Magazine Hoepcke� únicos distri6utdQre!1 ,

M IIló �I.�."..

CONVITE
PAS( ôA DOS FUNCIONAR:fOS PÚ:QLICOS: CIViS
A Comissão da Pascôa dos funcionários Pos_tais Te

legrafícús, tem a honra e máximo prazer de .convidar aos

Srs. Diretores e Chefes ,de �epartições Piíblicas J de
ma.is funcionários federais, estaduais, municipais e áu-,
tárquicos, bem como suas exmás. famílias, a tomarem

part.e na "PASCôA DOS FUNCIONÁR.IOS" a realizar
se no dia vinte e três (23) de junho do corrente ano, às'
'Sete horas. na Catedral Metropolitana,

Extende esse COl1Vite aos funcionários públicos apo-
sentados e suas' exmas. famílias, ' '.

,

Conio preparação para esse certame de fé' será ce

lebraci'o um triduo de pregação que terá lugar no mesmo

templo nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois, por
ocasião da devoção em honra ao Sagrado Coração de
J.esui;'," pelas dezenove horas.

'

Certos de que essa cornvqcação terá a melhor aco

lhida noS corações de ,sentimentos religiósos. compare
cendo a essas solenidades um grande número de fun
cionál'iosj antecipamos nossos melhores e mais profun- "

dos agro dêcimen;�s., I
•

j

- ./

O -deputado Collaço de lecido no art. 126, item IIJ, em referência, portanto' o
Oliveira �,eceu considera- da Lei n. 6:34, de 4 de Janei desnível monetário, ao in

ções, da tribuna da Casa, ro de 1952 (Lei de Organi- vés de estacionar, nos últi
sôbre a situação carbonífe- zação Judiciária do Estado mos anos aumentou conside

ra no .sul do Estado, lembran de Santa, Catarina), para 13.- í'a.veJinente propicúthdo cres
\

vratura de escrituras.

Art. 126 - Incumbe ao veis e imóveis.

do as consequências que po

derão advir à vida econômi

cente aumento dos bens mó

clamas' não só dos serven- do alterar para quinhentos
tuárias ,di.;;�ritais, ,mas, pI'i;:I� mil cruzeiros o limite parA

:ipalmente, das populações escrituras, nos Cartórios
do interior das comunas, á", distritais fóra das sédes -das

quais a lei facilitou a escri Comarcas, pela. sua proce- ,

turação de suas transações

imobiliádas, sem se .]oco

moverem ,às sédes das C€l

marcas.

As condicões do' momento
-

,

são idênticas ao do período

d'ência merece inteiro apQio
� aprovação da Casa.
,

Sala da� Sessões, yem 13

de junho de 1'6'1
Oscar Rodrigues da Nova,

Deputad'J Estadual

FLUXO _: SEDATINA
o deputado Oscar Rodri

gues da N0va � integrante
da bancad,a -pessedista -

com assento na Assembléia

Legislativa do Estado

apresentou o seguin�e Pro

jeto de Lei ;"

PiWJETO DE LEI

Modifica o limite estabe-

Alivia II colicas. uterinas
PeJa.� de ,nua. componente:. Analge
Iln& ,.. Beladoua - �dla e

-

Rama.

meUs'fa PLtJxo-sBDA'.l'INA alivia pron·

tam� u ,coUcas ut.erlÍlas. Combate as

In'eIIIlIlldad�s cIfoI. funç6ea perloc1lcas
das senhoru.

'

I·

•�te e reculaclOl dtasu fung6a...
!

&

';AGORA ELES' TÁ�af'�' �E,R�O A MINH/\:
-_.

OPORTUNIOADE�

•

O PLANO Df riRIAS T A C

..
__ ,_r

. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Embale renhido e sensacioQal n a',noile de hoje deverão .Iravar os do is. conjuntos Decisão da vice-liderança do Triangu-

,

. .

lar - Treze de Maio rrv�rsusn laman daré, a pugna preliminar.
.
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\

Flori,anópolis, Quinta-feira, 20 de Junho' de .1957 "O ,ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE j"

...... _

,

... _ .._--" .. �, -------------------------;._�--:--I

será

j

fi
f.

Com quem ficará a "lauter-

Avai que é o "leader" in- , QUADROS PROVÁVEIS

�ncerrado 'o prfmeiro tur

no do Torneio Triangular
na". \.

Paula

IJ E Si ��Ij[]HATA'AD.TURf[�
N �

IASOUEtEIDL'YElÃ

Ramos x Figuei,
"Osni. MeIl1l1', jogando Fi

gueírense e Paula Ramos.
.Ambos derrotados pelo

rense, eis, pois o espetácu
lo noturno de hoje no está-

I

dio da rua Bocaiuva .

!}••.._ + +..+ -<;+ ,..�H'·�q.·H<)· .(H·.i>+·H�H·H·H""�·..+++·..·+++.:._.,..•..·.+.·. �,. 'Í).<>•••..·++·..++.·..•..• •..·H+..,.�
•

�:Lér;icba·t�·rr;i_:ândO'·.::�·· ·Cerianle· gáUélii
' ••

Esg"
·

rima
· · ·

o Campeonato La mos; destinado a menores
: Após a 6'l. rodada, é a s�-

",
'

nense de Remo de 1921, dis- de, 18 anos - Venceu ;) � guinte a clàsaíficação da ,,'

putado n o .dia 1� .de No- Ma rtinelli, com .a seguinte
I certame gall�hD-de futebol: FA,IXA, BRANCA I Toques recebidos: Rui ""7'

, .

I
'

i 2, Htrgo - 3, Ledeny - 4;vembro,
.

promovido' pela,', guarrnçao : Felipe, Jorge" 1.0 - Gremio, Interna- I' 'lt'1 Rea lzOt,l;se na u ,lma I
João J'ulioti ; Caiubi 7� Wal-

Confederação Catarínense patrão e os remadores Ne�- cional e Aíjnoré, com O pon- 'f d

I
sexta .eiru o anuncia o ter 7 Maggess i Arantes e

de Desport JS, foi, sem dú- tal' Bello, 'João A, .Vieir,i, ,tos perdidcs ; '2,0 - Ren.ner,_ ' 1
'

, ti"
c: ,

-

_

"torneio ue I evesamen ,o,' Romeu Iü,
vida um dos mais 'belos ('> Asteroide Arantes . e João com 2 p,p,; 3,0 - Eloríano, bem com') o respectivo . _

concorrldos já efetuado'! Silva,
, ,', ,

" "I Juve"ntude e F,lam,�ngo .com d '1 d 'M
I

ui d' ,gr,an e cone a,v: os esgrr-. ais ,reco es 'o·em San ta' Catar'ina, dele Serviram como JUIzes de 4 p.p.: 4,0 - Nacional,com· tir, vindo a terminar com i daré, defendendo aquêle amistas ca+arinenses. Fran-
.parj.icipandj. os três ,clubes partida os srs. Major Fer,_17 p.p.: 5,° - Forç� e Luz,'

' I d "igualdade no' marcador. ' : sua posição de co-líder do
, - �I

'

,
carnente desanimadores os mun Oda Capital, Aldo Luz, Ria- nando Machado e Raul Si_-, com 8 p.p.: 6,° - Cl'u,zeiro, I

bti' I Quem será o vice-liddel"? : cedame� amadorista.

h 1 M t' II'
j'

d' d
I (\

i'esultados dessa a er ura
TOQUro: 18 (U,P.)c ue o e ar me, 1 e maIS mane; e l'ala os srs, r, com" p.p. de temporada ',esgrimística. F

'

d t' NO' I' ( I A S D O T U R,o Cruzeiro d.o SUlI, ,de São J�sé Rocha Ferreira Ba�_1 U certame prossegUIra ,'" -

'I
OI no curso

�

acampe 1..
"

,

'

,

- F E)'-I" Anunciado para as dezeno, -

l' t' ,

't '
,

B t R' "d M II "b' d
"

F çao anua, m erumversl u-
P ZAMBR

.

"

FranCISCO e o arraso e os e ema, o oe mann; sa a o proxlmo com orça ve hOI�as !la hora marcada' , " " . or I· : as condições de transtnis_
,

á i
'I Ch" . rIa orgamzada este ano em

S-Cruz e Svusa, 'de Itajaí. de chega a os srs. dr, Ha-
I
e Lux x N�lclona., na a- só uma equipe, a do Bar-

I
"

I ao Panlo: - Realizou- sões por -aito-fala:ntes�. dé'�
roIdo Pederneiras e Pom-' cara das' Camélias, Domin-

-

Kurll'me que Takashi �shi- d" H' 'd corridas para dentro, dos'I .' riga Verde, se fazia pre- b t
'

'

,se ommgo no IpO romo
.

P' t AI 'G', .
,

'moto a eu o .recorde mun-
d ,C'd d

�
. : ,T'pilio Peréra Bento e de go: em OI' o, egre: re-

sente' das outras eqUlpc3 ,
_

,e I a e Jaldlm o GRAN- hipódromps,, I' E' 'C
'

" dIal d-e nado "borboleta" I -" 'policiamento da ra;a os -sr�, mio x Fla.nengo. ( m a-
alguns aijradores; afinal,!

"

'

_ ,DE PREMIO ' ANTENOH
O 11 IVf II T t I' I, d Q 1 J tude :{ "I dos 100 metIas, com

"

., ... L .IRA 'CAl\II'PO'S" 2'41"0
_

swa (o te o e er u

Ia-,'
xlas o, pU: li-ven, '

'

uma 'hora depOIS, _ fOI, pos- II' i'Ol'! '5/10.: _, .

, .�, ..' ., co� , J
,

- Ioles a 4 � no Gonçalves. ,: Internac�onaI:
. "sívcl dar iníci ao torneio, '.

' me�los, com 300 mIl cru-
o

_ I O antIgo recorde perten-Cruz e80u>la, de Itajaí. com as equ;pes dfJ CARA-,
h

zeiros ao vencedor. \ 1l:ste nos Aires)' estão marcadas
2° páreo - Ioles a 2 --

C O M A D O P VANA' BOCA1UVA e BAR- I
Cla �o unga�'� Tunipek, páreo mais c(i)nhecido como com o início para às 12,15.

-S'eniors � Cruzeiro do Sul, 'que tUlha realIzado ... ,.. 's'ele·c.ão' d t
' ,

"

'

••• RIGA VEREIE, Não compa,- 1'03" 4/10 a 26 de maio
'

2 po ros, reunl'l xxx

de São Francisco, com - fi Permito-me lembrar ao SI'. ,Diretor dá D.O.P., l.'eceram -0& veteI'anos 'e, ,os seguintps potros: Ka- A Comissão de Corrid:ts
S G 'd d' E' t d d '

passado em Budapeste, l' R d 'o K' M'que () r. ôveTua or ·0 s a o. ,em presença e
ftlndadore"i da FESC o'DO- I

, "
,aus, e ,ap, laus, a- do Jóquei Clube Santa Ca-

autoridades esportivas e da crônica es�rita e falada, '

,
' i TakashI Ishlmoto, que �e "

ZE e o LiRA pOI' que? é '

, , " nas,ses Irlf�h Sun, Tormen tarina' deverá' aprovar o seautocizou a reforma do Estádio "Dr. Arlolfo Konder". '
_

I claSSIfICOU em, segundo lu- I" ,
,

"

CARAVANA BO
' "to IracalJ Vassalo FI guinte programa para d!)· J�(Déscon'heço, se é qlle :existem, os' motivos pelos Jamms '

,

e � , gar, na pr:iva dos 200 me-,'
" ' .. _ ,JI

'q'uai!> ahula não toram in,iciadas as obras. Há mais j)ois s'êmpI�e p'rimaram WTI ',� . _ ,naseus, Kaffa !!, Faut Pas, mingo, 23 do corrente,
.. tros nado "borboleta" dos ' ,

'

,

, "de um mês que õ Sr: GO":ernador se e-mpf(nhou com competir, êsse clássicos ri , ,
.

I Marclssus, Jota SIlvestre; � 1'0 pll:reo: SaIl'a, Guará-
os desportistas, para a remod,elação da n,ossa praça

" Jogos OlImplCos de

Mel'l J
'

Dl' R" G' E I 1. vais que atraem as' aten- , ,amalCo, ea, er e IverSl- pa, UrI,. xce sa, Si va,
d� !\sport�s. _

.

bourne, depOIS do amel'lca
d

"

O B Ições, já. que a indisclLtida . e, nesca e uro o a.O silêncio da IF.e.P. está comprometendo a pa- '

no WiUiam Yorzyz, e antes
I Elavra do: Sr. Gõvernador i1ó Estado. sUIlerioridlde da AABV e 'I

. spel'avamos a vitória di> 2° páreo: GarMo,' Gran
do proprio Tumpek, nas- RdP K 1 'h' D S

A

, pouca exp�1'Íência dos ben- 1 e ap, a aus, -o erol uque� el'elHl, Elegância,

jamains CARAVANA ,e BO-
CE;U em 1937" Estudante' da tarde, mostrou possuir Cruzado e -Pe�birú,
atualmente, e jnicialmente

CAIUVA, I colocam em evi- aptidões para firmar-se co· 3'° páreo: Rapi?, Urubi-
\ especia-lista em nado livre,

dA' DOZE LIRA
. mo 'campeão.encla o', e , que 1 't' 1954

, b' ,L" -

'

f' ,
e e se Orle!} ou em 'pa· Tempo' '92 segundosnessa a el vLHa nao se Ize-

d "'o bit" E !, '

, ra o na o
'

01' o e a. m
rum repres�ntar 'por seus ,

' '2/Hl.
,

, i 1955 ele estabe1eceu o l'e-' , �

defensores, DIgno de men-' .

_ I Kalaus é filho de ESqUI-
,
,': carde do Japao dos 200 me·· ,

.

são e o esforço do Carava- , " , I
malt e Euskal Buril.

. ,h-'6s 223.8/10. No ano -se- :

na que desfalcado, a últi-, ' 't 1 t' ,

/

I xxx

J I h,
' " ,: gUI,n e> e e se ornou recor-

.

,

S-' PI' O S
u in, o para .inlegrar a selec.ão, ma hora preparou um ahra-

: dista
/'

mundial de distancÍ:'l, I "ao ',al,1 �. tu� apenas um pxoteto do quP,

dor e, com somente uma' �.', " "

Nelson RodrIgues, um do.� deverá ser aprovado \em di-
,SÃO PAULO, 18 (V; A,) internacionais· apenas_ de-, - ; em2 30 8/10, maIS Vlll seu '

t'- d t f b ft 't' 't
'

f' "
hora de atmzo por equívo -, '_

-

ma!"a'n IgOS o UI' e ra· nl IVO, pOIS es _amos m 01'·
- Julinho .já está regre8- pendendo de uma licença _

.

" l'ecorde melhorado em 5/10 c'l"· '
,

' "

mados qlle Gato
" 'co do Mag:gessl compare- I

_ I
SI elIO esto em glande ev!

,

Preto_ ()
sando

_

,par�, I) B'rasil, em- do seu clube que temos cer- '. I,de seO'und02 por seu com- ,

'

"

-

, _ _

-

,
ceu com sua equipe e 8" .'

"': "
"

i
dencla no· Hlpodromo d( Rossmanfe nao estao err,

bora dependendo do "pas- teza nãq 'l.:!ria negada, a' ", "', patnota Nag Sawa, Sabe

'I
S- V" t 'bt d I d'

,_;
f"

.

,
, ' .' I fez vice-canipeão ,aa prova" ,,'

" ao Ice:tl e, o en o su- cou Içoes lSIcas de par,.
se" do FioTelltina,' Não se, J llhnho" ,::utebolIsta cava-

O 't; se qUe depOIS Yorzyk esta-
cessas sem conta atrave' � tI'ciparem da COI'I'I'da de li)-

I
s encontros apresen ar.am b 1

' " , ,,� "

. < ( .•
sabe si·p.ermanecerá'ou não lhei.t'o, ,�,

hom padrão mais o J:ulga-,I e_eceu, esse recorde em
de brl-lhantes pe�fGrmanc�3 'mingo. '

'
,

-

't I' NA' f' t-'
'

' , ,2'16" 7/10 '

I6° páreo - CJ!mpeonatn no ex-campeao 1 a Iano, o qUI Iça a sugés ao, a.
.

1 d' 't'" de seus ut"is pupilos SAN Na ·edição de amanh'i
,

,'". ", ,
. _

" 'mento ame r. elxa: mUI o a,.- '
_

'

,
-

I.
.

Catarmense do Remo, _"entanto.
a C,B.D" queren- convocacao de Julmho, sem

d "V
,

.

I

SA,O, PRINCE e DORVA daremos o programa oficial
,

< ,
, ,

j

,

- •

,

, •
ese.lar, ence�l a prova;,

.

-. _

-

I •
J < •

Io!es a,4 _:. _§ehiors - To-, d.o, pO,de,ra eon'\i.Oc:a-lo pa}�a I d_ll�lda" eue:ontra,na f�'anca _Barriga Verde que só, tev�
,

,

'

'I LINO, _' O treinador ,dOil; xxx

maram pa_rte somente Bar I
0S proxlmo,,'; coteJos da Se-

I
solIdarIedade e sImpatIa e!Y1 '

'd,' t 'd Uruguai empalou defensores do prestigio�<) Rômulo ·AI.varez r�",ebeL!'

',-' , uma ' erro a' em es,pa 'l, ,� ,

,""
raso e 'Martinelli campeõ�q leção naclO,nal, como -o todos os setores do' futebo! 'C'

-'

,I 'f'" 'C I
'Stud Nelsoli Ro"'riO'lle's e' � u,m 'novo ,pensl'onl's,ta pa,l"O

. . ,. .

, ,I

",
aravana C',a:SSI Icou-se er,l

com'
.

bl
IM" � ,>

,

"

"'dos dois anos anteriores. permitem' �_s regu.lamentos, patrio,
'

,

'

,�segundo i:om q�atro d.ér- a o om la dedicp.do Valter Coefho, alimentar e treinar, Tr,i-

::;':'.i: �:' u� :a;::o�� As guarnições gauchas·parias reg�� �:�-:i<�V2�::b:: :':�'�J�'.I mi�:6�i:g�:\:: �:�:�: ��: ��,::7,. d,iíacado· "" ���e�e�:;:lo '�f���'�O,:
diferença sobre' 'a sua ri-

'I 'do do" I
-

.

I C II I
.

tro derrotas:
"

do; o Urug�lai não foi a1é'l1 xxx respeito d8ste estreante n�'

vaI, A �I:larnição _itajaien- as e �. " mingo nes a apl a O; Stockfer de Souza C�l de um em,ate de lx1 fren,
� Argentina: - Aceitaram Ressacada,. d'aremps depoh

se bi-càmpeã es:tava _assim' PORTO ALEGRE, 18 (V., pelo comaildo do 5,° Dis-
Rui, Câp� Hugo e/João JIJ' te à seleçã'l) da Colombia, 0$ hipódromos argentino, de aprecia'rmos o seu treino

constitu·i-d'a:, MarinhO Lim, A,) - o: fo lU' 'com tÍIponé�
I
trito 'Na�'ul: � constituida

lio, constituiram a equipe
. '''' -"'_-\�'>iR��',_, e sua carreira de doming,).

'patrão. e os -rema,d?re,� 1'0 do Clube de Regatas Al-, pelos remadores Alfredo dó' Barríga Verôe; Rom'�'U 1lr:f';1-',-,,--�'-
/ ���vL

Amancio' Coelho, ',A-nibr.: mirante Bárr'oso' triunff)lL' Nascimento José Gonçãl- F, S�uza, Ten.' Ledeny M,

"

'�"O',""'6,'OY'ER'NADOR;··E OS', CRONISTAS Recebem�sXXXd!O'Gaya, Plinio. U:ler e- José fàcilmente na Pt:ov� decf":"; ves, Pedro e Benici.o Nas-, da Rosa e Milton Aral1t"lc;
" tratador

Gall Junior. 3iva, realizada domingo, ,cimento. CQnforme já temos Ainda., esta,' semana, n,o- pre.ender as dificuldades Rômula Alvare.z, em data
, Ramos a eguipe do Bocai'u,

7:0 páreq - Ioles a 4 - pela" ma�h"i, cla�sificando',I'noticiado :;_erão quatro as vamente, uma camisão, de que se antepõem à iniciati- de hoje, uma ca,rta que-da,
_

. va;, Caiubí A, Almeida,
C, N, Riachuelo,' com a se- ,se, assim, pãra, part,icipar güarnições que Ilarticip-a- cronistas esportivos d�. ,vas dessa natureza as qua,is remos publicadade ,ama-

I João - Maggessi ,e Walte"
guinte gU"a.rn, ição: Julio' da regata M'arinha Nacio- rãQ da regata a ser eie- Florianópo.lis deverá visi- somente ,�om grande es. nhã, Tra.ta-se de carta ex·,Oliveira à equipe do Cara:,
-Moritz, -patrão e �_ remlt- na!,' a, s:-1' éfe�ua�:l, domin-I tuada�na �;]pital catarinen-

vana,
tal' o Governado):' Jorge La-, pírito de 8acrificjo podeTÍl plicanQo o motivo porqu7 "

dores AlYl'ico Mom:aoJ Ro go proxlmo; na ralit de FIo· S'e, Alem do four zebrad\), cerda, a fi!).1 de que S. ·ExcÍ':t. ser levada,;; a têrmo. -

,

cavalo MALANDRO deixou'

dolpho Mu'nd, Aristotel<:is -riall.6polis, sen{1oifl. que 3' seguirão também o singlis- Vitórias individuais: Rui resp'onda /lO memorial que Ó Dr, Jorge Lacerda, es- de medir fOl'ças com PI;
',' r r I ,

Silva e Otavia�l.O Lima." foi . efetuada com tlOl: Con'Catr;, do mesmo clu- - 2, Hugo _:_ a, Ledeny- -: lhe foi entregue pelo' cole _ tamos certos, não faltará CUIRA,,-em Brusque, dia 12

8° 'páreo':"__ IoJes a 2 re-' vento t con!ráfio, A :única' be, o tlouqle vascàino, inte- 2, Gaiubf, Walter e João) ga Jorge Cherem-; -soBci- com seu apôio' à ACESC, do corrente
, mo� - S�ril:�rs - Cruzeirn "c�nc'orl'ente da g'uarnição I

grado por Eli Espíndola F! Julio 1, Romeu, Arantes e tand6 um auxílio do Go-' ratificaildo suas declara-
....

do Sul, 'c�m à ,segui�te l;>arrpsista foi a do Náutico Fritz Schl<age e o dois com Mí),ggessi. -,O. .;êrno do Estado à entida�p. ções anteriores, de que es: �,.
----,-'-

gllarniçãô: 'Orlando Oliv�i União;q.ue em �eio da pro-
I

timol1ei,ro� ,do Uníão,' for-
I

D e r r ot a s individuais: que ptesid'!, acliás com bas- 'taria pronto' a colabQrar O ESTÁDO
la, patrão 'e. os remadores'

.
abandonou -a lut�', A' màndo' pelos> remadores Ruí, Hugo e Lédeny _':"""" ,O, tante eficiência. Esperamos

I
com os 'diretores da entida-

Rodolpho Fé�F��ri�e� ·e; Rra· 'güarnição �ue vai pa,rÚci.: Jóhannes ':! :Ruthger�s ,Me-' Cáiubí Walter e J,oã� JU-1 que o Ch��e do ExeeuÚvo' de, e e11fim, com CMl 'cronis-lzilio Per,eid:>'"S', \.<. c'
,

paI' da prOYà '�onra' Almi-,'lis 'e p,elo timoneii'o André IVfaggessi, Aral1' Est�,dua,l"" r.,:a cO?dição d(', J' tas ,da esp')rte
"

de, ,tod� ()
I.:

9° páreo, -'-: Iolé� rante BarNso", jnstituid9. I
de Souza: ' I eX-;1ornahsta, sa'Iba c:om- YEs' a90 ue San ta Catarll1f1,'i," "

Foram em' número.. de' nove

os páreos disputados,4en:
/ do os seguintes os vence

dores:

1° pl\reo

seguinte gnarnição: Orlan

do OÜveiru, patrão e o�'
remadores Altino Carvalh,o

,

e Béi:lto Ca�a-lho,
30 p.áreo - Ioles, a 4 _-

'Juniors - Clube Nautic ..

Rfachllelo, com' a\ segui.,nte
guarnição: Julio Mciritz

patrão '� os, ,remaqores Aly-·
rico M"õ;í'fii,o,' R'odolphG
M.und, Aristoteles Silva e

'Otaviano Lima.
4{) páreo _. Baréeií'as

4 remos e�ttre as. guarni-
. ,

ções ct.0s paqúétes Max 10'

'/ Anna, em homenagem ao 3)"

, Carlos H 'lepc'ke, venCehQn

o segu'ndo gue e s t a v :1'

co'nsfituid@ IJor AJ:Y Man-,

neback, piloto' e os rema

dores Lou:ival Franciscl)

dos Santos, João Mateus

dos-Santos, João Lino ,Ci-
.

, '.. ""-.:

dade e lVIanoel José dos

./ Santos .

vícto, tentarão a
�

rehabílt- FIGUEIRE_NSE - e,;ro
Wilson); Trilha e Lauda
res (Juca.I; Aníbal, Clau
dio (Braulio) e' Walm-or,São dois esquadrões bem
(Adão); Telmo (Wi'lson),armados e treinados que
Oládio, Oscar, E'rico ('

t.ação, evitando

da "lanterninha".

irão proporcionar. a "hin
Erasmo.

chada" uma luta verdadeí .'
PAULA -RAMOS Lelo\ramente emocionante, com

, (Adíliº); Nery e Danda;momentos, de "suspense" \

Zilton, Valério e Jaci; Ar-.
em cada minuto:

, Este ano -tivemos um en

contro dos dois vaíerosns

mando, Sombra, Dério,
tola e Guará.,

PRELIMIN-AR

Pi�

conjuntos, .encontr., êsse Deverão fazer a partida
que fez vibrar como pouca" ., preliminar' os conjuntos

-( , �!

vezes os que o foram assis, do Treze de, Maio e Taman-

xxx ..:__

Argentina: As cor-

ridas em São Izidro (Bue ..

Por isso, acredita:n\os indispensável e urgente,
um pronunciamento daquela Diretoria, sôbre as

prm'iriências que estão ,por ser tomadas;
Ficarei -

por aqui, aguardando a palavra �
oficial

da D,O,P.
' .'

Rossinante, Adesivo, Tulia
e' Paris,

. ! - O programa acima ,�

c�, E:sterlina, Bola de Ouro,
e e Lolua�a,

4°, páreo:
�e coatinuar o silêncio, estou cmito de que O'S

desporti�ias foram ludibriados. '

,

Edretànto, ãcredito qu� a D.O.P.' se fará ,ouvir.
dentro em breve.

Gato

N. SILVEIRA

ASSINE

, ANU"N�QIE,:.--,_"""",",-
DIVULGUE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE ,DIREITO DA
,

COMARCA DE 'I'IJUCAS.

AS. EDUCACIONAL
S. �AUlO. CAIXA: 589

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA Florianópolis, Quinta·feira, 20 de Junho
.

de 1957 11

DIqÁRIA. (as)' Carlos
I
interessados incertos e

des-1 f.:',. mt",

'., '1',,'1Ternas :_ J, de Paz', no conhecido", 'por editais dr'
, . I

João Bayer resi-
.

e::ercício do cargo de J. de, trinta dias, - do Sr, Díre-
j

da lei, sa-quizerem, a pre-

dentes nesta Cidade, - e Direito. Está conforme o
I
tor do Patrimônio' da União; i JUIZO DE DIREITO DA sente ação e acompanha.

ainda a citação .
dos ínte-

'. 'original afixado na sede I por, precatória, em Floria-
.

COMARCA DE TlJUCAS. ,rê'm os seu- demais têrmos,
ressados incertos e desce-

I dêste .Juizi),· • no lugar do I nópolis, --:- e do Dr. repre- até -final =entença, . a qual
Edital de citação: com o nhecidos por edital de trín- 'costume, sobes OI qual me sentante do Ministério Pú-,

Edital de citação, com o deverá julgar procedente a

prazo de. tzínta dias, de, ta dias; �-o Sr. Diretor do. reporto e dou fé, bli�o nesta Cidade, - afim
I
prazo de trjnt�, dias, �e, in- açãô para reconhecer e -de

iÍtie-ressadóq ausentes, in
-

Patrimônio da União, por Data supra, O Escrivão: .de contesbrem a presente teressados ausentes, mcer- clarar do -domínin dos Su-

certos e desconhecidos. Pl1ecat6ria, em Ploriauôpo Gercy 'dos Anjos. 'ação dento do prazo de dei tos e desconhecidos. plicantes a gleba "usuca-
.

_... ,�, Iis, - e do .representante dias, de confórmidade com píenda, ao mesmo tempo
O Cidadão Carlos 'fer:.· do Ministél'io Público nes- o disposto r.o artigo 455 ci O Cidadão Carlos Temes, servirá de título hábil pa-

nes, Juiz de Paz no exer- ta "Cidade; todos para con- tado, - Sendo, afinal, re- Juiz de Paz no exerctcio ra a necessária transcrt-j-
cício do cargo de Juiz de testarem a presente ação, �J;'fI.11·J'I.I- conhééÍdo o domínio do su- do

cargC(}.o
oe Juiz de Direi- .ção, no ,Ofício do Registro'

Direito da Comarca .de Ti- dentro do prazo de dez dias, '111 ;& plicante sob12e .0 referid(\o, to da ' omarca de 'I'ijucas,' de .Imõveís - desta Comarca. P..... ..;,_

[ucas, do Estado de Santa de conformidade com (f ar- imóvel.jcuja sentença s�r..: 'do Estado 'ue San:ta· Catar' -) Protesta-se provar O' alega-:
..

vlrá de tít!ilo hábil para ii na, na forma da lei, etc, .. 'do com o depoimento pes-
...._...__w......_-.·_'Y.;;;........._.

inscníção no Registro de ' soa,l' de quem PtJrventprs,;PfqUéOO estod'o
mínio do suplicante sobre Imóveis, Dá-se a pres-ente FAZ SABER que, nos cont:;'.tar;l ação, inquirição'

"

FAZ SA�EtRl_' ao que o o re�erido 'móvel,' cuja sen-· Edital de citação, co� o 0p, svaeIf'o!!ll:todse C,I,�rg$a31's'O,0po,'roo�ePs��a a�l�Os de A.�ad-o de uMs,unca- de

test��mh""
vi.toria,

.

10M!'•••
preJente eUI a , com o pra- tença lhe servirá ele título prl)�o .de tjmta .días de in- ._ � tott- piao requerr a por I er- demais m: 'os de provas em

zo de trinta dias, virem 011 háhil para a inscriçãrr res- teressados, ausentes,' íncer- se provar o-alegado com vino -Dias (Ia Costa e s/mn- direito adr 'tidos. Dá-se {l (Cont, da 2.a pág)
dele conhecimento tiverem, pectiva no registro de 'imó-

. tos e .desconhecldes. depoimento de testemunhas lher, lhe foi apresentada fi presente o valor de três

que por pa rte de Adair Jo .. veis. Protesta-se provar r: petição do �eor seguinte r v- mil cruzeiros para os ef�i-' MUllOO que crecerá em pro-

sé de Andrade lhe foi apre- alegado com testemunhai__ , O Cidadão Carlos 'I'ernes,'
:_.e vistorra se necessário. "Exmo, Saro Dr. Juiz de tos legaisv . O Solieitador 'porções tais que nem o an-

sentada uma petição cujo e vistoria, se necessarro. Juiz de Paz no exercício do
O solicltador que esta as Direito da Comarca - MI· que esta: a3si�a'- recebe in- tigo conhecerá, que se pre

Dá-se a: -presente o valor I
cargo de Juiz de Direito .sina tem 'sua residência NERVINO DIAS DA COS- timações á Rua Coronel [tendeu o renascimento lo

de Cr$ 3.000,00 para os: da Comarca de 'I'ijucas, do" n�sta_ Cidade, ond� recebe i TA e. sua �ulher VIC,E,�ÇA ; Buchele n.o /:l, nesta Cidade, instituto já condenado e

efeitos legais. _o solicita-
I
Estado de Santa Catarina, �Jtaç�o, Neste�, termos P'I MARIA DI_AS, brasileiros, T'ijucas 9 à,e junho de �957, praticamente abolido. As co

dor que esta assina tem SUQ , f' .I I' t deferimento, 'I'ijueas, 12 de
1
casados, lavrador P. de pren (as) Claudio Caramuru de lonias americanas se forma-

na OlUla I:a el, e ,c. . . ., . I'
�])rasileii·o, lavrador, s,oltei- residência nesta CidaOe,' on- ! . feyereiro de 1957. PP (as) das domést;cas, respectiva· Campos, - Assistente Ju. ram poitaiIto neste ambien

1'0, residente e domiciliado. de recebe cita cão. Nestes � FAZ SAmiR a todos que Claudio Cal'am1,lrú d� Cani- mente, residentes no dis- � diciário," Em dita petição' te delet\�rio que ele deter

no lugar Campo .Novo, dês- Termos P. deferimento, Ti_·l o pres�nte e��tal d'e citªção pos." Em dita .petição, foi, trito, d,e. Caneli�ha, dês�e I foi exarado o ;eguinte des- !ninava, o trabalho servil

te Primeir') Distrito, qUe. jucas, 3 de. junho de 1957.1 �e interes»ad.os / ause�tes exa�ado ,,,o se�gumfe despa-" MumcIP�o e Comarc.a,., p,Qr pac�o: - ':A. como pede. será mesmo a trave mestra '.

precisa_ndo mover a pre�en- (as) ClaudiO Caramurú d!�: mcertos e d,esco,nhecldos,
cho"

_ �eSlgne o snr., �eu AssI�tente :Udl�larlO,! Deslgl)o o :La 12 do corren- da sua estnltura, será o ci-

te ação file usuca�ião vem Campos _ Assistente Ju-Ieom o pr,azo de, trinta dias, EscrIvao dIa e hora, no 10-
I Infra-assmado, vem a pre- te, ás dez horas, no local t,nento com que se juntarão

expor e reC[llerer a V. Excia. 'diciário," Em..q;}ita petiçãi)' virerp ou dele
J

conhecim(m- c�I, do _costu�e, para a �us-I sente de �. Excia., est�'i�a-I do costume, para 'a justi- as peças que a constitue!ll'
o se'guintfl: - I - Q su- foi exara?o o seguinte "des ..

1 to t�verem, que por parte !.Ifl,caça�, f'?lta�. l,}S devIda"
I d-�s.no ar�lg'o 550 do Codlgo fícação. Fdçam-se as iliti. do tris,fe espetáculo huma

plicante é pos'seiro, há 'mais pacho: _ 'A. á conclusão.' de Antônio Francisco' Ba- mtnnaçoes., TI,lucas, 16-2., CIvIl, com_ sua redação aI, I mações e Ih)tificações devi- no, No mUl].do antigó o eg

de vinte a'IOS, por �. e seu Tijucas, 4-l{-1957. (!ts) Car-' tista, lhe foi dirigida a pe:" 1957, (as) Carlos- Te�·n.es -I terada peb Lei Fe�era.r ·no I
das, Tijücl\i.>, 8-6,..1957, (as) eravo !lão foi nele ao simples

a�te'ces80r, de um terreno ,los Temes - J, de Paz, no tição do teor, seguinte: -- ,J. ,de Paz, n� e:l{ercl.cI� ,d� I
2.437, de 7/3/�955, mtenta)'1 Carlos Ternes - J, de Paz, má9uin� dw trabalho bruto

situado no, lugar Campo exercício do cargo de J. d�' "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- cal go de J, de DIreIto. . a pre§ente açao ,de usuca-' no exercício do, cargo dI" e inconsci�nte, ó ,que simbp

Novo, dêsl:e Primeiro Dis- Direito." Conclusos os

ay-,'
reito da Comarca. - AN'- ,E�i.ta q justifi�ªÇãO f.oi .pro-I piãO, na qual, ,regpeit�sa- ti J. de.Direito." Feita a jus· liza tão bBtn, seu sucessor

trito, com ,188 metros de tos foi exarado o seguintl,! I TôNIO I"'���CISCO �A- fe�l�;, s.�gumte senten� ,m�nte, ped�m para, ex�or'� tific�çãO
.

foi, proferida, a americano, Aqui assistimos

frentes e ].320 ditos çle de�pacho: _ "Desjgne o, TISTA, bn,süen'o, �oltelro,. ça. " VI:iOS, etc.:. J.u� I afmal requ�rer .0 se.gumte.1 segmntt' s�ntença: - "VIS- o recrutamento de povos hár

flmdos - e uma deflexão Snr, Escrivão . dia e hora, I lavrador, residente no lugar ,go �OI sen,ença .a. JustIfl. ,-
I - Os suphcantes, es· ÉOs, etc". Julgo por sen- baros e semi bárbaros, ar

para o Norre com 91 metros no lôcaI do costume, para I "Campinho", distIlito' de caça0 retr.), pro:edlda nes-, tão na posse de um terreno (tença a j'!lstific�ção retr�, rancados do seu habitat na

de frentes e 660 ditos de a justificação, feitas as dp.. Boite_uxbui"go, desta Comar- tes autos de l\çao de Usu- de ausentes, sito em "T "proeedida rrestes autos dI' tural e incluidos, sem traJ?"e
fundos, - ou seja um to· vidas intimações.

'

Tijucas, ca, 'quer mover .a nre�ellte �apião requerida por Antô·.. j N()yA", 1° bistrito dêste Ação de Usucapião reque- sição, alguma, numa civili

tal de 308,320 'm�ros qua- 5-6�57, (as) Carlos Terrtes açã.� de w'lUcapião em q�e �io Franc.isco Batista, p�. i Mimicípio e C0I!1arca, o' rida pOr Minervino Dias' da zação inteimmente 'estra

drados, - fazendo fi'entes -, J, de Pa�, no exercício, expoe e requer a \lo Excla. (,a que pI.)du?u seus devI-, qual mede 150' (cento e Costa e s/mulher Vicença nha. E ai os esperava a es

.€m, uma pedreira com ter,· do cargo d2 J. de' Direito." o seguinte� - 1-- O supU·
i
dos e jurídícos efeitos, Ci-I cinc�enta) braças' .de fren..-· Maria- 'Dias,' pára "que pro- 'cravidão, no seu p,iOl'-aspec

ras de José Honório n� Feita a justifica'çã.o foi pro. ,cante _

é posseiro, há mais tem-se, por �nandàdo, os; tes, que as faz à Oeste, em, duza seus úevidós e jurídi- to, o homem reduzido a

·

p�l'te ��iS larga c�m, ,,t
•

feri,�a. a seguinte sentenç,a' 'I de,�inte e .�ito anos, d,e un: �on�ro,nta1').te,s c�n�ecidos
t terras do f'spólio de J.Oão. cos efeitos. Gitem.s�" por mais simpI(,s expressão, pou

·Tlaves"ao do Amol'lm, ',- - VIstOS. etc,.. Julgo ,teIlenol s�"uado no lugar, do nnovel; por edItal�, com de Souza, por 1.500 (mIl e editais, com o prazo de co mais qUe o irracional. Ins

· e na par�e mais estreita. por sentença.a justificação "C�mpinho", do. distrito d" I ó prazo de trinta dias, na qui��entas) ditas de �ro-. trinta dias, os intcressad03 trumento vivo do trabalho
, da deflexao, em um pânt,l" reb:o, procedldfl nestes au- BOlteuxburgo, desta Comar-l forma do ,� l0, do. artigo üm(hdade� .que faz a. Leste, incertQs, allsentes é' desco- como o chamará Perdigão
no com quem

�

de direito; tos de Açã,
.

de Usucapião
I
ea, com,253 . .660 'metros ;455, do-/Código de Proces- com q-uem de direito; con- nhecidos, na forma do § l0, Malheiro� A escravidão é

extremando ao Sul em"ter. requerida pOr Adair José .quadrados, - extremando

('SO
Civil, os interessados in-· fina ao Sul �om quem de dq artigo 455� do Código de uma contdbuição passiva,

ras t1e herdeiros de Fra!L: de Andrade, pal'a que pro· 'I' ao Leste e!11 terras de Nor.., 'certos; peJsoal�ente, Ó Sr. direito e aJ Norte com ter-' Processo Civil; pessoal- da qual resultou a presença

cisco Honório Fudado e ,:luza s�� devi,dos e ,lurídi- berta João �au� e. a Oest� I
Adjunto pe' Promotor PÚ. ras do �espólio de João de ,mente, � Dr, Representan- do seu sangue na cO)1forma

Dr, Bayer e ao Norte em cos efeItos. CItem-se, por com ql!em ne dIreIto, - ao I blico da Comarca, elfl exer- Souza, perfazendo a área te do M, Público, nesta Ci-, ção étnica de novó indivi

terras de José Honórip (' manda�o," os cO,nf�onta�tes, Norte em te�'ras de Nucleo

IdeiO; e, por precató-ria, a de 495:0(;)0 metros quadra- dade; e, por precatória, 1\ duo, ,Os conhecimentos tra

Dr. João Bayer - II � -A conhecIdos do Imovel; por Esteves JUnIor e ao Sul ser -expedida para o Juizo dos, - II - Que os supli· 'ser expedida para o Juizo zidos pelo negro da selva

referida posse foi compra· editais, com o prazo de com quem' d,e direito. de Direito la 1.a Vara ,d;:t cantes v:êm mantendo a pos- de Direito da la Vara da africana, foram assimilados

'da, pelo suplicante, há doig tdnta dias, os interessados II - O referido imóvel foi Comarca ele Florianópolis, se do fmóveI acima descri- Comarca ce FlorianGpolis, e transformados pelos habi

meses, de Silvél:io João atÍsentes, incertos e desco· compra?o, r:eIp suplicante, • to, de m,l!leira pacífica, o Snr. Delega:do do ServiçJ tantes-naturais � pelos colo
- o Snr. D�I'2gado do Serviço,�oares, - e êste, por SU<l nheéidos, na forma do § 10. de José Germano de Melo, continuada; com "animus do Patrimônio da' União. nizadores. Diz 'Calógeras ,-;

vez, o comprou de Justino do artigo 455, do
.

Código há vinte'e oito anos --

do Patrimônio da" União. domini" e sem interferên- Sem custas. J;>,R.1.. Tijucas, "não exagera-�quem disser

'P dA
. .

A' .I P D' 'I 1 d I' t t
'

,'" Sem custa"!. P.R.I.. Tijucas . d' b d'
-

d bru enclO' de monm em He rocesso CJICI ; pessoa - on e o SU» Ican'e em sua
'
,Cla ou opo·.nçao e quem 14 de Junho de 1957, (as) I

que, so a Ireçao �, ran-

t b d 1924 t t D· t tI mo ad t 'b f 't
28 de maio de 1957. (as) I

• h" ':
d C I T P I I' t dse em 1'0 e , -,- e a'l- men e, o r. represen an e r, a e ('lIras en el0-, quer que seja, a mals,'e ar os ernes - J. de az, co e es rea Izaram o o o

t d l"t, d M p'l I' t C'd l,'a-'
Manoel Carmona' Gallego 't' III'

' ., t' l. Ih t' I fo a posse o snp Ican e, . o '. _ U,) ICO, nes a ' I a-
I

I S, - c'l:a posse semprp ,
VIll e e cmco anos. - no exercício d'o cargo de J., l'akla o ma erla e�os es 01'

C d t d t" paro'f'c t' "t
- Juiz de Direito." E para

,

'Q 't' d d D" ,,'
/ I ,-' -. •

orno as e seu an ecessor, e; e, por preca ona, a ser �I 1 a, con mua, lI11 er- - ue, em VIS a o expos- ,e Irelto. E para que ços precIosos para criar e
.

. I.· que chegue ao conhecimen- I

t t d' I'
'

S2111pre f'll'am' pacíficas, expedida para o Juiz0 de (rupta e exerci.da com "ani-., . ,

. i 0, pre en em regu anzar chegue ao - conhecimento' construir o- Bl'asil",

co t'
..

t t O"t d la V d C 'mllS doml' '" III E
to dos lllb�'essados e mn- ,",. ,

1 d.l
' ,. (C t' )n mnas e 111m errup as, lrel o a' ara, a 0-

I �

III '. - - m

I
a sua posse so·uce o Imove :' e tOHOS e ninguem pOS3a" on mua

'exercidas com "animu� marca de Florianópolis, o vista do exposto quer�o su- guem poss� alégar ignorâll-
em apreço. Para tanto 1'e, alegar ignorância, mand�nI' -" '

, : l"t I' cia..::mando� expedir o pre-
'

. .
. " .........w.-........._.-....- .......-.......-

domini", - sem embargo Sr. Delegado do S'�rvlço do p Ican e regou arIzar a sua
.

querem a V, Excla. ,se dlgM expedir o p.r-esente edital
"li

. -

d Pt'
�-,

d U'-, S
I
posse 'obI'e refe "d' . ,

I
sente edital que será

a,
fixa-,

ne 'detel'm'í'nal' d'
...__, '.. .

v oposlçao e quem quer, a rImOnIO ama0, .. em " o I'l O' lmo- a eSlgna- que s'era _I'Illxado na sede

qll.e seJ'a. - III - Em VI'S' > t . P TI I ' 'r" 14
I
vel de cOllforml'·d'ad' .

do na sede dêste Juizo;, no, ca- d d' h I I dA t J
.

.

I d_ "us as, ,n,.. IJucas" e com. .

.
o o Ia, ora e oca, l

es e
.

UlZO. no ugar ")

t '. d' t
,. lugar dõ . costume e ""'pora do exposto, quer ô supli- de Junho d� 1957. a(s) Car- o ISpOS o na LeI Federal '.' . pa�'a justificarem e prov_,a- costume, e, por copIa, pu·

cante reg'illarizar � sua l(ls Temes '� J. de Paz, no no 2.437, d� 7 de março dr cópia, pub!icado UMA. �EZ rem os fatos alegaaos, com blicado UMA VEZ no Diá-

Poss b f'd'
/ ,.

d d J d 1955 que modl'fl·cou'."
no Diário da Justiça e TRllS t'f'

- ,.

d D 'd J t' TR�S VE' e,.so .I'(" o re erI o IUlO- exerClCIO o cargo e . e ,-, ,,' ,
"

'. a nQ I lcaçao prevIa, o r. rIO' a
_
us Iça e ..... -

vel, de con'i'ormidade com o Direito." E para que' che- redação d,) artigo 550, do
VEZES no _jornal "O Esta- Pl]vnotor Público

.

da Co- ZES no jornal "O Esta.do",
ti' C 'dO C"] do", de FlõrianópoHs, 'Da I tar igo 550, do Código Civil gue ao c.onhecimento dos o Igo IV!, E para o 4ito--

-

m,al:ca' e a inquirição das de Florianópolis, 'nado e

t· i' do e passado nesta cidade •.
e a ei I<'t,leral 2.437, de 7 interessado., é ninguem pos- Im reque" a designação �

. test{!munh�s Luiz Améric'l ,passado nesta cidade de Ti·
d

' .'

d d' h de Tijucas, aos sete dias • .
,

e março de 1955, que m_'}- sa alegar ignorância, man- o Ia e' o,ra p,ara a jus- de SOJ.lza � Pedro Capitolo, jucas, aos quinze, dias' do

dific()u o flrtigo 5S0-do di- dou expedh' o'presente edi- tificação exigida. pelo ar- do mês de ji1nho do ano de brasileiros, � casados, maio- 'mês de junho do ano de mil

Código, E para o dito' tal que seri. afixado na. se- tigo 455, ,dr) Códil;fO de Pro.. mil novece.1tos e cincoenta res, lavradores, residente'.! 'novecentos e' cincoen'ta e

hn requer a designação du. de dêste ,Juizo, no rugar de cesso Civil, -,- na qual de- e sete, Eu, (as). Gercy dM no local do imóvel. Reque- sete. Eu, (as) Ger,cy do::

a justifi- costume" e, por c6pia nu· verão ser '(\U:vid�s as teste· Anjos, ES:!l'ivão, o datilo- rem mais que,�� realizadà a Anjos, Escrivão, o datilo

ação exigida pelu artigo blicado UMA VEZ no Diá- munhas Manoel Peixer e g;rafei, confel'í e ·subscreví. justificaçãv e. ,htlgada esta grafei; conferí e subscreví.
55, do Código de Proces·- rio da Jústiça e TR�S VE- ,José Manoel de Souza, �,o i- Isento d� selo pOr se tra- por sentfuça; ·ri:â forma do Isento de �,elos _pOl� se tra..;
o C'ivil, na qui:tl deverãl) ZES nO joniàl "O Estado", primeiro proprietário e o tal: de AS�IST�NCIA JU: va.,rágrafo] 0, do'artigo 455, tar de' ASSIST�NCIA JU
el' inquiridas as testemu- de Florianópolis. Dado � segundo operá�io" residen- DICIÁRIA. (as) Carlos Ter- do Código de Processo Cio DICIARIA. (as) Carlos Ter
has Aveli'1o João de Bit- ptl.8sado ne3ta cidade de Ti., tes no lug.lr .. Joaia, desta 'nes - J. de Paz, no exel'- vil, sejam citados, por ,edi- nes - J, ele Paz, no �xer-
nCOUl't e Antônio Estro- jucas, aOJl ,quinze dias do Cidade, - os quais compa".. cíciQ do cargo de 1.. de Di- tais, os intel'éssados au- cício do cargo de 'J. de Di
i1do Medeiros 'residentes mês de junho 4'0 ano de mil recerão independentemente, ,reito. Está conforme o orl- sentes, in.::ert'os' e desc�- reitc;>, Está confor:me o· o1'i
dOlnlcilLtdos' no local do novecent03 e cincoenta e de citação, Reqllcr mais ginal afixado na sede dêste nhecidos; pessoalmente, o ginal afixado na sede dêste
ÓveI, Iavi'adores, os q�ais sete. ·Etl,· (as) Gei'cy dos que, depoh da justificação, Juizo, no hlgar do costu· Dr, Repreaentante do Mi- Juizo. no lugar do costum�, .••aii� ....liIiiI••
Parecerão independen:- Anjos, Escrivão, o 'datilo- seja feita a citl!:ção do con- m�, sobre. ,) ,qual me repor- :ii��él'io Público, �esta Ci- sobre o qt:al m! reporto e

ente de �itação. Réquer grafei, confe'rí e subscreví. frontante
-

Norberto João to e dou fé. dade; e pJr precatória, em 'dou fé .

.
.

que, depois dá justi,· Isento de selos por se tra� Laus, resi,J'�nte no local do FIoriapÓPolis" o Snr. De.le-I Data surra. O

s�jam citados os t:11' de ASSIS.�NCIA JU- imóvel, bem dos .!faÀo, do ,S'':)rviço 'do 'Pátri- Oêl" Ôsc,,'o
, .. - ..

..., ::" . ,

·IDIJAL
.mônio da '; u�iiio'; ..::_ todos}:, '

para contestarem, no prazo ,

'

100 'POR'

$ , MÊS
COM MENSALIDADE TÃO ECONÔMICA
Y. PODERÁ ESJUDAR, EM SUA PROPRIA
CASA, UMA PROFISSAO LUCRATIVA.

BANCÁRIO - GAITA - RADIESTESIA
RÁDIO • TAQUIGRAFIA· E OUTRAS

•••.' PEÇA fOLHETOS GRAIIS �

NOME -. , .

RUA
.

LOCAlIOADE , .: ',' .

ESTADO _ .

-O ,"'�_....

Catarina, na forma da l�i, tigo 455, citado, - sendo, JÇ"lZ,O DE DIREITO' DA
etc .. , afinal, reconhecido . o do- COMARCA DE TIJUCAS.

inteiro teor: é o seguinte:
- "Exrno. Sr. Dr, Juiz de
Direito da Comarca - Diz

· Adair José de Andr�dp.,

•

,lO

raiva e

qu�lra
bouba aviá ria e peste
$ulna e paratifo' dos

..

bezerro$ 'e" cólera e
,

'

tifo das aves e pneumo-
enterite dos bezerros.

Laboratório

HER,TAPE Ltda.
Rua Cardoso, 4'1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i MADRID, 19·,(U.P.)- O comandanle d a sexta frota dos EE.UU. no Medilerrâ neo, vice-almirante Charles Brown, . declarou hoje em Ma-I'
I drid que a partida de três submarino.s So_viét.icos no Medite rrâneo poderá-a'lterar �9da a. estr�tegi a aliada nessa lOna. Brown �isse que I
Ia recente intensific�ção.das ativid.ade s navais Soviéticas em' :diversas parles do mundo aparece surgir que -a Rúss ia �'comprovou

.

o que i
I '

nos compro�amos há tempos- sobre' i eficácia de tais dé�onstrações riav ais. ,- i

ifXj[allsãõ-dà-trõiamrn:e3nte�:�!:��S�����!I;:�
,Gestões dQ govê"no para ad.quirir nos

.

Estados Unidos mais 24 ,navios tipo "Simavi" ra���i�o�i��� �li�:r�rteclo;:n:� :í�i���' :::' p��e,�leOit���l':l�i,::�I���,
. vem procedendo de anos ante- mentos da Igreja Cató l i ca Apus;

RIO, 19 (V.A.) - O Ministro I
mia pecuária do país e que se tinos. portemáritimo do Brasil, entre do as medidas ao seu alcance pa;

'

, riorés, a' tradicional Páscoa dos tô lica Romana.
da Viação' e -Obras Publiéas; co: agrava com a 'falta de navios do; Em resposta, cumpre-me escla- os

-

quais se inclui prhuordíal; ra proporci-onar a melhoria ime-
Militares. I Após a ce leb ração da

-

Santa
mandante Lucio Meira, enviou ao' tados de câmara frigorífica -para tecer a V; S. que o governo está menta, o da expansão de nossa diata ao nosso sfstema de trans-

A I'd d Missa, foram v servidas, nos Sa-presidente da Confederação Ru; permitir o transporte regular de vivamente empenhado em dar frota mercante. Para isso, entre- portes maritímos, Alem da recen- s so em a es, que se reves-
Iões do Rancho Geral da Polícia

I B '1' I' M' b
.

d d h t t
,.

di I t'
. -

d d
. tiram de brllho incomum, co:nta-ra rasi eira, sr, rIS em erg, carnes 'para os merca os, nor es- solução aos pro ",lemas do trans- an o, e· in rspensave a aprova- e_ aquisrçao, e oze carguerros

a seguinte carta �m que trata ção pelo Congresso do "Fundo
I tipo "Cirnavi", já entregues... con ram com a afluência de grande

dos problemas do' escoamento da de Màrinha Mercante", o qual) seguiu-se- maior rendimento nas número de .oficiais, sargentos,

produção nacional. assegurará os recursos financei--f operações portuárias a ponte de cabos e soldados, entre' os pre.,

,,"Prezado senhor. Com referen ros exigidos para a aquisição de I ter sido possível em 1956 eievar sentes o Exmo. Sr. Cei. Mário

cia aos oficios, que V. S. me di. navios e implantação de bases' de mais de um milhão de tonela, Fernandes Guedes e Exma, Fa-

rigiu em 15 de fevereiro e 20 de so lida e duradouras da industria das em relação ao ano anterior mília.
ch inni."

março' do corrente ano" apraz-me brasileira da construção naval, .o volume de carga transportada CQm altar .erig ído de véspera
informa-lo de que dispensei a Para, que se tenha idéia da pela cabotagem. no Salão da Biblioteca "Cap.

,

melhor atenção aos cojnentárins importancia e -do alcance desse Procura o 'governo; neste mo- Osmar Silva", foi, às 8 hor�s,
dessa Confederação a respeito ,_ fundo, que certamente merecerá mento,: adquirir mais trinta, na- celebrada a santa missa pelo
da" crise que assoberbá a econo- Florianópolis, Quinta-feira, 20 - de Junho' de 1957 o apolõ dessa Confederação atra- vios nos Estados Unidos, entre Rvme, Padre ,Quiht.9 Davi Bal-,
---__-----------�------------------_._�------ vh�seus �H���SU os��s��e�ilioti�"rn- �s�� ��� Cçilio b

GRANDE DESASTR� J'EM CANOINHAS
_

< �'1fI.': Câmara e no Senado, será bastan mavi", que tão bons resultados Guarn'ição' Militar de Florianó-
,,� - -te dizer que êle permitirá a in- vêm apresentando. polis, coadjuvado pelo Revnro.

Marie Do Enu Construlor E Va' rl·os corporaçâo à frota nacional, até' Infelizmente,' a aquisição de Padre Francisco Sales Bianchi ,

•
.

'

_

•

1960, de nàda menos de 'ttuzentos cinquenta' embarcações dessé' ti-I ni, .que, concomitantemente com

e quarenta mil toneladas "Dead- '

po COl1lQ o "sugenído por V. S., é I os atos da celebração, ia discor-:
y wight", cargueiros para serviços

I
invlavel pois o g�rno america; rendo em vernáculo sôbre as

CI'd��:'l:e ��::eoi�:=� o:�:'r�:s:s� ,.1 .Oper'arl·OS, ," Fer'l·d"os,·
de cabotagem (cerca de sessenta:' no só possui trinta e quatro 'Cio práticas e preces do' Revmo. Pa,

embarcações de .quatro rnil tone-. mavi" e nem todos estão à ven- dre Quinto e explanando em
tre de grandes proporções, re-!. "

, ,-

ladas) alem 'de outros para linhas da, já que -reservou alguns para linguagem fluente e castiça o'

sultando na morte 'de um eng,
:

,

de .longo curso e de navios para o seu uso sem falar na preten- significado de todos, os ritos ca-

construtor e ferimentos em di, altura do' terceiro pizo dáquela O fato causou consternação no passageirós.' ! são que. têm outros países ame- tô licos que constltuem a cele-
versos operários. I eonst.rução. seio do operariado de Canoinhas MaS enquanto aguarda a apro-

' ricanos tambem em adquirir os bração da santa missa. Não .f'oí
Está sendo construido ali _um, Em, virtude do lamentável a- bem como entre os muitos ami- vação do Fundo de Marinha Mer-

I
mesmos navios da frota de reser., menos eloquente o Revmo. Pa-

Prédio de alguns andares para II 'I'
- "

."

M"" I d Unid " d Q'
'_

dcontecimento, perdeu a vida,' gos do SI'. Veneglino, ali muito cante, vem este f nist.êr io- toman
I va dos Esta os rü os . re u in to, por ocasiao e sua

séde da Sociedade Beneficente' I·
o eng. construtor Veneglino" estimado, enlutando a família

KIOPk.,
.f'icando seriamente fe_j di' vliima 'do inesperado aciden

ridos oito=pperé rius
:

que foram te que abalou a cidade.

reeolhfdos ao Hosp'i tal -Santa I A polícia abriu inquerito pa
Cruz. ,. l'a apur�r a causa do desastre.

Operária. i
Quando naquele dia os traba-

'

lhos corriam normalmente, hou
ve o inespel'adQ desastre, com, o

to.mbamento, '<je um andaime á

J.ornalJsla
'OSVAL1l0 MELO

.. '

BERLIM; 19 (U.P.), -- O cbefe -secreta';;; em Berlcim Oriental,
comunista da -Polônia,: WladYfl- Gomulka manif!lstou seu recefo
law Gomulka, parece ter adverti_ doe que surgisse um levajIte nã

•

do, hoje, os dirig;nt�s stalÍnistas Aleníanhà Oriental em conse-

a' que tivessem cuidado ao t.oma- ,I quênci!í da repressão aos estudan
rem_medidas contra os estti'Chlnl' -tes e intelectuais. que pron1Qvem
tes e os intelectuais. Em fontes a agitação para conseguir refor
polon�Sas se diS'se qU,e, ao dar' mais liberais:
início a 3 'dias de conferênciàs \ Desd�(. a rev')lução húngara, no

Militar, fartas mêsas de choco-
,

late com doces a todos o'; c»

mungantes do dia, das quais to

maram parte, em ccmpanhia o o

Comando e oficialidade" os

Revmos, Padres I Quinto e Bian,

RIO, 19 (DP) -- Terá
fprosseguimtuto esta noite
o torneio internacional ta
ça São Paulo, -jogando no

Maracanã, Vasco x Ber linen
se.

'Londres, 19 (DP) -- A
Grã-Bretanha-' anuncioi; ho
Je que iniciou consultas com

os Estados Unidos e' a Fran

u�·�nIZEI8I NO 'OIIN1IGIUU'I �RI�IUM1Imll�
Pr�sénte O Govêi'nador do Estado e altas autoridades - a

Roma, 19 (UP) _.! O eh'e;: -,

fe CIo partido democrata Cl�-="

tão, Anato1:e Fp.nfani, ini

Çib11 hoje as des.fgnações/
tentando formar um noVO

governo para a Italia. Â cri

s,e politica neste Pais j,á per
dura a qUflrenta '€ cincO

dias.

r-------------�

DEMITlU:.SE

JÂNIO QUADROS ESTAR,A DISPOSTO
A RENUNCIAR'

RIO, 19 (V -,\).- SegundQ

,pu-I,que
o sr. Jânio Quad�s mostra·

bli-éa o -vespertino ofi'Cfal ' "A Noi 'Ia-se disposto, depois dos últi_
te" .0 �ove:r��dor;?:�n�o �ua�d:os mos

_ acontecimentQs_, pplíticos
"VaI hcencJítr-.-s,e "'em;-p-rll1Clpl0S em Sao Paulo, 'a nao regre.'_
do ,próximo' m-ês; viafimdo J)ara! sar ao govêrno, assegul'an�o-se'
o exteri,61' ,na �hefia dà 'tlelega_ I

mesmo que Janio teria man-ifes_

ção brasile-íl!� que, em l,o�dl'es,
I

tado ao p'I-esidente da: República
debaterã temas de economia seu interêsse por Úma coloca

sôbre Q patrocínio da ção em posto de relevo na dipIo

t
macia brasileira da E)uropá.- C?

jor- sr. Janio Quadros - conclui "A

"""" """'''''-' 1 .

e" - t\lri� manifestado

lL1t0í'·.�cle

Washington,,19 (DP) -

O presidente Eisenhower de

'darou qtÍe 'ficaria "encan

tado", se às negocições do

desarmamen.to permitisseJll
'a chegar a um. acordo teJll"

porario para suspens.ã4,_das1:
experiencias com armas nU�

cIeares, enquanto' pressegUÍs
sem as 'negociaç.ões -para.
uma ll'roibi�ão d-efinitiva daS

-mesmas_ Elltretanto, frizou
que tal sm:pensão prejudi"
cará em algumas condjçõe�,
pricipalmente o estabe.]ecl·
-menti> do "istema efetivo di

-inspeções,
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