
Demonstração Russa De Pode-rio
ESTABUL, 21 (D.í> ) , MAIS TRES TORPEDEIROS SÚV�E'TICOS PASSARAM, HOJE, PELOESXREITO DE BOSFORD V1NDOS Do"MAR NEGRO. AS TRES
UNIDADES DEVER.10 ATRAVESAR O SEGUNDO ESTREITO, O DOS DARD�ELOS, AINDA HOJE A' ,TARDE, PARA ALCANÇAR 'DALI o MEDI
TERRANEO. A TMEPRF,SSÃO GERAL E' DE QUE OS RUSSOS 'INICIARÁM: UMl\:; DEMONSTRAÇÃO, DE 'FORÇA NAVAL DO MEDITERRANEO, \ PRO
CURANDO RESPONDER ASSIM 'AOS NORTE AMERICANOS, QUE MANDARAJ\'i SUA SEXTA FROTA AS AGUAS DO ORIENTE MEDIO DURANTE

� - '

A CRISE NA JOR:gANIA� .

RIO, �H' (V.A';> - Uma COm-

jmOçãO
dos escombros. Slmulta-r-r eias. Ao chegar ao local, as um- A9 atingir o quilômetr; 156, a

posição de 13 vagões repletos, de nearnente, dó Rio partiam por bulâncias transportaram imedia- � locomotiva que puxava a �.omp.o_
passageiros, da Leopoldina, pro- rodovia, uma composição especial tamente us ferid.os f,l'll'a o hospi-

I
sição saltou dos trilh.os, 'a;ras

cool!_nte do Rio e com destino a com nrêdicos e matertal necessá- tal do SAMDU de Macaé, que fi-I tando os de,m�is vagões. -;C?m o

Campus, descarrilou ontem por rto à assistência das vítimas, e cou completamente lotado.
I ?h.oque, os últimos car�'os foram

volta das 10,30 horas entre a es- um comboio de cinco ambulãn, O DESCARRII:AMENTO I
[ogados no pantanal existente no

tação de Indaiaçu e a parada de
Pqço D'Anta, ocasíonando a mor'

te de uma pessoa e 56 feridos,
dos quais, um em estadô grave.

SENTIRAM UM: FORTE
SOLAVANCO

O trem campista partira de
Barão de Mauá precisamente às
5,25. �o se aproximar de Indala;
çu, num local onde 'existe um

brejo entre dois p.ontilhões, os

passageiros foram sacudidos por
,

um forte solav-anco e a princi
pio tiveram a impressão de que.
se tratava de uma manobra pa
ra frear a composição. Logo a

seguir, porém, ocorreu o descar

rilamento,' tombando 7 vagões
para o lado esquerdo da linha
férrea, sôbre o alagadiço. .Ao ter

'conhecimento do fato, a adminis

tração da Leopoldina comunicou
se imediatamente com- o delega;
do Oscar Veloso de Mota, da lo
calidade de Casemiro' de Abreu,
que para lá rumou, providen cian
�lo os primeiros socorros.

SOCORRO�
Assim que soube da ocorvên

cia, pràticamente tôda a popula
ção de Casemiro de Abreu e cir

cunvizinhança acorreu ao local,
a fim de prestar algum 'auxílio.
De Niterói vieram rluas ambu,
Iãncias do SAMDU, bem corno

várias viaturas do Corpo de Bom
beiros que trabalharam na -re-

GENEBRA, 21 (U.P.) i
- Os Estados Unidos-lan- ,

,-

t
,I

çaram hoje um rep o a :

Uniãó Soviética para que
I

externa da suspensão dé'.s I clusões da Comissão de que
.concorde cb� uma, "enquê- provas nucleares;

."
os trabalhadores húngaros

te", internaci.onal sôbr� as
' figurak-àm entre JS dirigen-

liberdades dos trabalhado' DESTRO!: OS tes da revolução anti-co':llU-
re! na Rú!sia. -

I'
_

PROTESTOS I nista 'do outono passado e

George P. Delaney, deJp.·J 'l'al sugestão foi feita du' entre os que mais sofreram

gado .operário norte-ameri-I rante um discurso que hoje' ás consequências da repres
.

cano à Coderência Inter- I pronunciou
o delega�o nor' I são que se seguiu .ao levan-

nacional do Trabalho que te·americano. Seu dIscurs')

I'
te.· ,

>eStá sendo celebrad.� a��i, ! foi, �e. fato, um re,su�o do
,

Delaney
_ fêz, � acusaç��

perguntou' se a Uruao ;::'.0-
, re,lator1O da Comtssao das

r
de que o relator1O 1e5tr01

viética fatia a promessayf) ; Nações Unidas sôbre a Hún os protestos rus�� na con'

permiti,r
tal

"enqu,êt�'"
�

gri,a, qu,
e acaba de :;er dado ferência sôbre a liberdade

idêntica à que prometeu à publicidade.
/

existente na Uni�q Sovié
aceiüll'

.

para a -fiscalização tpelaney: salientou as con- tica.
. . • ,. • •

I

OPSDE
RIO, 21 (V.A.)_ - O' problema

da l'enovação dos atuais títulos

'eleitorais, que caducarão a 31 de

dezembro: dêste ano, 'co,\stittti 'li'
principal preQ$Ílpaçao d<ís esfe.
ras políticas.\" ,administratiyas
.Iio pais.

"

Sôbre' o assunto, a reportagem
procurou ouvir o senad.or Abelar
do Jurema, cujos últimos pr.onun
ciamentos da tribuna da. mais
alta Casa d.o Congress.o têm en_

contrado a mais viva rel1ercus
são,
SIMPLIFICAR O ALl-STAMENTO
Inicialmen'te, - o paJ'lamentar

paraibano focaliz.ou .o projeto
que malldou à Mesa -do Senad.o
jlm dias da semána findante, pa-

. �'a acentuar que êle não cogita
da revalidação dos títul.os ,atuais,
ma� sim da simplifiéação do pro
cesso de alistamento dentr.o de

.. bases moralizadoras, medida que
considera fundamental para a

estabilidade do 'régime
-

democrá·
tic.o,

COMBATE A FRAUDE
Abordan'do as vantagens que

trariam novos títulos no. comba_

� te à fraude, disse o ST. Abelard.o
Jurema:

'

- Um título com retrato e

com a impressão digital será

um documento autêntico Et.. que

identificará. o eleitor na hora di)

votação., ,serão anulados os' pro
cessos

. apontados como frautlu- Ilentos, especialmente no que se

Irefere "eleitorado fantasma".
Quem nno existe não pode tirar

retrato nem ser, identificado; E

ninguém impunemente- s,e apre

senta.rá por várias 'vezlls' aos ór

gãos da Justiça Eleito'ral para
obter um título com estas garan-

tias,. " I
DUAS ,FACES DE- UMA I.

REALIDADE
Alertou, a seguir, o represen,

tante pessedista que parI! legis
lar-se com acêrto deve-se ter em

vistá duas faces de uma realida
de: a litoranea e' a do "hinwr

land", esclarecendo:

,

.

local, em nível inferior da fer
rovia" deatruindo-se com o im-

, pacto, Presumecse que tenha
ocasionado o descarrilamento a

Inconslstêricia do, terreno,' forte
mente afetado. pelás constantes
chuvas que' têm caído na região,
ocasionando em consequência o

apodrecimento dos dormentes.
.

os CONDUTORES

A Administração da Eatrada de
Ferro Leopoldina distribuiu a se;

guinte nota sôbre o acidente,
ocorr-ido ontem entre Indaiaçu e

Poço d'Anta:
"O trem 3, que partiu hoje

(20) às�5,25 de Barão de Mauá
com destino. a Campos sofreu
descarrilamento nas proximida
des do 'quilômetro '156, entre es

tações de Indaiaçu e Poço d'Anta,
Em consequência, alguns car

ros tombaram. Houve uma. mor

te a lamentar e vários feridos,
dos quais apenas um, de nature;.

'�a grave. Os feridos foram pron
tamente atendidos com socorros

'dll Macaé.

mem, aparentando ,: uns trinta
anos e trajando roupa cáqui, o

que dá margem à deduair-se de

que se trate de um soldado da
Policia Militar do Estado do Rio.

MAIS, DE CINCO MORTOS
MA(;AÉ, 21 (V,A.) - Notícias

vindas do local do desastre fer
roviâr!o dãocnos conta 'que até o

"presente .foram encontrados cin
co corjsos, Porém" deduzem os

dirigentes "das equipes de socor

'1'0 que mais algumas pessoas de
vem ter morrrdo, possívelmente
dentro d()s' vagões submersos.
Por outrõ lado,' grande é o nú

mero de pessoas desapàrecidas.
.

NOTA OFICIAL DA
- LEO,.pOLDINA

--......-------------,--�-------

"RIFIFI" NA ESTRÉIA DE UMA
PEÇA NO RIO

, RIO, '21 (V.A.) ---1 A peça "Perdoa-me por me trai

res", cujo, nome já traz certa complicação para que

,se possa entende-la, provocou um verdadeiro baru"

lho, quando de, sua esperada estréia, que, se deu on

tem no Teatro Municipal. Parte da assistência fez

ensurdecedora sapateada enquanto outra aplaudia
entusiasticamente. O autor, teatrólogo Nelson Ro

drigues tentou descer do palco para revidar, com
os punhos a assuada, tendo sido' contido a custo.

Cj\TARINA - N,ODIARIO 'DE SANTA 1 a,o 8 4ANO XLIV O MAIS ANTIGO

Conduziam o comboio os se
guintes' funcionár1os: maquinis
ta, DorivaF Gomes, foguista, N'é
lio Silva David, condutor, Oladir

_ Morais Rochà e manobreiro, Oli
val Fernandes de Abreu, que se

"gundo soubemos estão foragidos,
,

INQU�RITO
,De�oís de tomar as provídên

cias para o envio de' socorros, o

coronel Naldir Laranjeira Batis
ta, diretor da Leopoldina, deter
minou a instauração de inquéri ,
to para apurar devidamente 'as
causas do .síntstrc. --'
VITIMAS 'SOB OS ESCOMBR(}S
MACAÉ, 21 (VA) - Há sus

peitas .de que várias pessoas te
nham perdido a v-ida, quando os

vagões, após '.0 descarrilamento
tombaram dentro de um panta
nal, v<4tand.o à posição normal.
Tu rmas de socorros que conti
nuam trabalhando, acreditam que

algumas das pessoas desapareci ,
das, 'infelizmente tenham, fil!_�do
prêsas sob os vagões, que estão
com água acima das janelas.

A PRIMEIRA VITIMA
MACÃÉ, 21 (V.A.) - Chegou

I
a' esta cidade' o corpo da primei-,
ra vítima a lamentar do desas-
1j,re ferroviário, E' o de um h o-

DIRETOR: - RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: - DOMINGOS F. DE AQUINO
���---��-------------------------------'--------------...----------------
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,LONDRES, 21 \UP)-' Fontes autorizadas dizem que o ...

I, Presidente Eisenhower' "soltou um� lebre" diplomática; em sua J
: entrevista coletiva de ante-ontem, quando se referi\t-a uma I
• - .

d
..

I E'
•

: suspensao, temporaría as experiencias nuc ea.res.. i que os 'I
: EE. UU. estão realmente disposto a um acordo n,�e sentido, I·I mas ainda não obtiveram a aprovação dos seus ,�j�d9�: Tanto
: assim que, ante a reação Francesa ,�, Britanica, o 'secretário de :
i .Imprensa da Casa Branca esclarec.depoi� que o presente "Não 'I
I havia anunciado nenhu.na orientação__.nova" ..

-c

_

-'
_

•

;
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lumÁ� j �j �jPj�IDjDE D�� Mm
NH�� D� 1IIGO D� Pjl� ,

O Novo'·, I I')·s''tame'Dto'
,

Ele',-tor'ai São Paulo, 21 (V.A.) -:- nhos. Em vista disso, o for
,

,

.

'. ' '

"

Sob a fiscalização direta, de necímento do trigo era fê i-

.

.

_" ,

' �., ,um representante. do Servi to' ein função do ,registro da

,

rb li E il:l t ço de Expansão.ido Trigo, capacidade no Serviço de Ex
- As sarreões para quem não nist.ração 'Pu ica, VI en emen; da qual, faz parte, para se arti; mos uiil pl'ojeto de simplificação

se alista ou para; quem nã.o vota te nà.o qUllremo§ um� democrit'-. ;,ç-QJai--:VtÕlll todO"s _QS partidos sô- do 'alistamento eleitoral, consu_ inicioti-se a 20 de maio (ll-! pansão .do Trig'o, o que pró
sào quase inócuas, n.o interio.r -do cia dirigida e exe.J:,Çida apenas pe':'- . bl'e o pr.oblema da reforma elei- bstan�Ílmd.o a' média das opini-

' ' .

'A •

d
. �

paí�: O hQn�elli; )'u,àl só ,P1':�js� , los ,qu� tiram:o\,s:u!; :í,1:ul.05 �O}' .t.or�],� a�uzip",º, se;la�ox AbelÍlrdo< _ j)�s� ,r���lIijdlls,,� � -fim de; q�e .' tim;r �; re���-ã?h,d��_ �apa..e�-:' ,,"ocaV'a.';��, O/�;(j�?'(tn:m - ,e I�
,tlo'tJtulo parà 'iV'o'tar" PQr I�O, so

�nE!óeSSHj!\'de_,
i[e '�#a: ,Qite'1'etr);.os , .r.u!e�a.. q�e_'�'!;$e 0�ll'a0 !IenhÍ'o

'd�,
stHI-S e&lwlusiTes'!uel'ecanl o apOio d,: je-" m".Jra�en;t d.é, tod�l;;: ',9&' $'e_gulapdaôIfS' Jnam"ou m.�-

.se <alista._ ou' v�t,.�. h,_oúve.r uma' é 'um 1:eg.lt,l)e . �X\lll:,'"C,;i�.a' �Ol"'�1)�OS '15-'"?i4�,.'�'ü·e��nt�1'�"'lllJI ,t,r�lIlhO), dll. t&iW,,8\>as -fí?�"âs Ro�rtjCa�, oÇ�gá :'\ 11', '

prepUl'uÇa.o pSlcologH'a Ide Jl1QdN �n,�os��t!iPJm .. mi. 1!o.n�lf� �W1.'�sl'VQ"a 'I:eS;�ltn�]1 :I'!i 1t1l!'� iUJZlã,as .!1.o�PJlía:-e êle l?:0ssa-t�r 1I'to'i,i'1ho:s �o �àlSl1, ;tar:pf ,!tos, �ptvCS;"',!JUE'col1cl:lrl'Hlm
a inte�essá-lo no ato dem.ocráti-,I TIH'aIS e mtel�Huals 1>a1'a .oprlVlr 11tltlari ' "

'�
'. ímet!.úü;" tràlrti��K"�r!i)f G\li"a!!' )lft;j�lüda - qtlat�õ ,su'byo.-. 'par��,� ,in�Utipijca"Ção s

co., Já o h.omem do lit.oral ou dos I e decidir dos d,estinos dei país. - NO" nosso relatól:io flxa)!e-: do Congre·sso. ." , " .. ,." '"'t'" dgrandes centros tem' obviamente ORIENTAÇÃO DO cPSD _ _,'"
__

missõ.es,. inte�,�·ad.as por téc... qúeixa� por par; e os
\
e-

��:p�:��.or ��i!��:l�e�a��nat: s::: daR:��:t���,���:'i: d�!:�:;1!�11;� ",O GOy'eA'-rn"O e .í. Caso�o� r·lgo ·nico� indicados pelas' em- jj1dicad{)s com a referida

SD d d
' - U U .pI·e�sa," moagel'l'as nacI·onal·s. a,nomalia.mais diferentes órgã.os da !ldmi- P e eSlgnar uma comlssao -

/'
�

. Foram feitas no Congresso criticas à politica do Go- No momento, êsses efemen 'Collvém ressaltar

M A R T E vêrno. A verdade é que JK tem realizado o maxlmo em•
, tos, seguinC;o a orientação ·providênci.:L ora em execu-favor do cultivo, armazenament.o e transporte do cereal. '

(

ARIZONA, 21 (V.A.) - que posteriormente assume Sabe-se que ,o afasta�ento do minist'ro Dorneles se re-
da comissã(l para êsse fim ção foi conseguida pelos di-

Informam de Flagstaf:f;. pa- coloração verde, indic'. lacionou. com, o. problema. Parece que' O-' ·Presid·ente lião nomeada pelo ministro ·da retore's do Sindicato, da ln-
ra a imprensa rn-,.mdial, que, o verão, foi oqservada em estava saHsfeito com a ,ação. do Ministério da Agricultu- Ãgri?ulturo" da qual fazem dústria Moageira de São
O astronomo francês Au- Marte, J}-0 ano 'passado, ra no. referidosetor.' .

parte repr�senfantes de to- Páulo, que em dois congres-
doin Dallfus dó'Observató quando êste planeta, ,esteve Ó n I b d

� A ",
,

,
,

.

novo' I ,u ar rece eu recomen açoes expr��as so- dos os Sindicatos da: indús- sos realizados no Rio fie Ja.

rio de Mendon, faland'o pe- mais próximo da terra. bre o assunto. O Chefe do Estado visitou a, região pro- l. . ,

t�
rante o Comit'é Internacio·j O c'Onhecido astronomo, dutora, determinando pessoalmente-as m.edidas ezigidas �

l trJa moagell'a do paIS, es ao neil'o, em dois anos sucessi-

nal de E�tudos do Plan:ta i acréscentou' '!_ue chegára a pelos produtores. Por outro lado, verbas vultosas vêm percorrendo os estabeleci- vos, se bat�ram pela 1!eces-
Marte, dIsse que "uma fma '. essas conclusoes pelo estu- sendo c.oMsignadas no orçamento federal, com o fim de mentos do ,ramo, na coleta sidade ,de se. l'flalizar êsse

poei,ra amarela, sugerindo a
I do da reflexão da luz solar pro'nto�'er à expansão do trigo. 'de elementos -

técnicos para' trabalho. Para isso, contri-
eXIstência da primavera, naquele indicado astro. Assim: tudo o. que é po.ssível fazer em pról da so..: '

o atendimer.to dos requisi- buiram" ig-ualmente, os di-luçãowdo prGblema tem sido. posto em prática pelo atual .

f
.., AS' . ..

t d b'd '

I tos formulados. r'l'gentes do S.T.E., sem cUJ'a'

uoverno, era, pOIS, Il1Jus o e esca I o censU:ra- o po.r
falta de atenção ou de providências no sentido de am- O fato está sendo encara colal;loraçã) _não teria sido
pliar' a produção tritícola.

'

.do como dos mais auspi- deteí'mjnad� a revisão da
Çlaro está que os resultados obddos até agora 'não. ciosos, t;ma vez que, até o capacida,de dl"ls moinhos pe.:.."3áo plenamente sastifaíórios. Erros e omissões cometi-

:1os no passado retardaram a solução. do caso. O país momento, não existia uma lo· sr. Marb Meneghetti, mi.

I
exige que ,o. trigo brasileiro-atenda ao co.nsumo interno. norma definitiva ,para a afe- nistro da Agricult!1ra:

.

.Ess,a. auto-su.ficiência está longe de ser at.ingida. rição da capacidade do; moi
, Enfytanto, muito já se conseguiu, não só no. setor
agricola, como_ no da 'silagem é 'escoamento das safras. JA"NIO·-"MEU M-AN'DATO ACABA A �1'jrédito nã� tem faltado. Igualmente assis,t.ência técni- ,.

'

.

.

-.
_

';)
�a. Até 1960, JK resolverá: o magno problema. DE JANEIRO DE 1959"(Do Diário (Carioca)

que Il,

VESTIR-SE-ÃO COM AS CÔRES
POR1UGUE'SAS

BELÉM DO PARÃ, 21 (U.P.) - As estações
de rádio da capital'paraepse lançaram uma cl:}mpa"
nha, no sentidõ de que as senhoras e moças da ci

dade se vistam com as cores portuguesas, no dia da

chegada do presidente Craveiro Lopes. A indu
mentária sugerida .ê mei-a verde e blusa vermelha,
ou vice-ver-sa.

l UON'Mineira EU Sr.·C.lacer�a
FARREL

SÃO PAULO, 21 (V.A.)
- A resposta do Governa-
-dor Jânio Quadros, à per'
gunta por escrito; que lhe ..

foi dirigida, ontem, por um
j'ornalista,a propósito' da
notícia veicu-lada por um
matutino. cadoca, de que
e�taria prestes a renunciar,
foi a seguinte e de fór:ll:l
taxativa: "O meu mandato
éxpira a 31 de janeiro de
1959".

FALECEU CLAUDE
PARIS, 21 {U.P) - Aos 81 anos dei idade, fa

leceu hoje .o escriio�_Claude FarreI. O ácadêmico
de fama internacional, cujo verdadeiro nome aliás

era Charles Bargonne; expirou pela m�hã. no hos-"

pital onde se achava submetido a tratamento.
'�·_'''''''''��'''''''''''_'_·_�f .�-"""i"'"""""",,,,,,. __ ._--_._-----,,

BELO HORIZONT;F., 21 (V. A.) - udenistas enyiai-ãIn, a�j�;;ai;sia- dir�t�rhl:A UDN mineira está (ls·bôçando 'v'Jt. de uma revista d,o Rio, órgão do extin
goroso movimento de repulsa aos me,- to Clube dá LanternllJ formal prot-es.
todos políticos que o sr_ Carlos i.acer- �� contra o 'procedimento de autêntica

Ida e seus companheiros. de direção do "autofagia" práticada no seio da agre
extinto ·Crube da Laritet:na. estão. im..: miação oposicionista.
,primindo nos seus, jornais diários, e Na 'reunião que resultou a final re- I

publicações'périódicas. Comenta-se que t!_ação do. telegrama �nviad? �o sr. Ama � ABAN'DONOUexiste, dé fato,- descontentamento pa- ral Neto, e da qual partICIparam to- � ,

!ra com o sr. Carlos I..acerda; -em vír� dos os deputadOS estàduais do. partl- ( _

.

tude de sua pro.positada o.missão. na li do os têrmmi propostos para a -mensa- _ Roma, 21 (UP) - O se-

derança do seu partido, que ago.ra pas- gem telegráfi'ca. f.orám energico.s, fortes cretário d:l Part-ido pemo-
sou a. atacar, in�lusive os próprios corre e contudentes. Devid� nOI en:tantol exis- crata éristão, Amintore Pan
ligionários.: da liderança efetiva do ,tir no seio d� bancada, parlamentares fani, abàndonou hoje, defi-partido no Pais. "qhe são correspondentes p1»lítico.s da re.

No. caso dos recentes ataques di-' 'vista em te.Ja·, fo,rám aqueles têrmos su-

rigidos ao 'deputa,do �Iagalhães Pinto prh�idos..,

�.tido sempre como model'ado nas ques- Sabe-se também que a UDN estadu-
tõe$, radicais do part.ido, que foi fia- ai apreciará oportunamente o. assunto t::iou essa recissão depois d�� dor da eleição do deputado Carlos La- � para depois pronunciar-se sôbre o mes �� cerda da UDN, os deputados estaduais mo. (..
��... ."...._,._�---..-...�..,....- .........""._.................t"a_-.._..._._._._-_._ ...............__..._..

nitivamente
,

seu esforços
para formar ° novo gover

n.o IÚdiano. Panfani anun-

-conferencbr com o p.resi ...

dimt,e Giovanni Gronchi .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"0 ESTADO" O MAIS ANTIOO DIARIO DE S. CATARIN.l

ACONTECIMENTO SOCIAL
ENLACE BLEYER _..: CHERBM

Civil e religiosamente, .rea�jzlfs.� �je, nesta
cidade, 'O' enlace matrimonial da 'S_,- Mara Blezer
--- ngura de 'realce da sociedade de Campos Novos
- com o Dr. Dib Cherem, estimado conterrâneo,
conhecido causídico- de nossa Capital, que ocupa
as el�vadas funções de DiretQt �o 'IDepartamento

'I.
Jurídíco da Prefeitura- Ml\nidpal -lIe�Flo-rianó,polis,
integrando ainda, na qualidade de líder, a' banca-

anos.

A dúvida sôbre' quem era seu legítimo do· da pessedista com assento mi Câmara de Verea-

no, desaparece assim com aquele i,":ventárío. . I dore� solenidade religiosa, t��4 lllgir às, dez horas
-,CARTA: -- ASSUNTO VERDADEIRO I na Capela da Irmandade do Ú1vino "EspírttoBanto,

Uma.' carta dirigida a esta seção, por d. Maria Jo' .

Dtendo: por paraninfos, por parte da noiva, o r.'
sé Fernandes Heinzct, vai aqut na integra: - �

Edilberto Parígot e 'srta. Célia Bleyer ; Sr. José Ro-
! "Senhor jornalista. Desculpe o papel inadequad(); ,

sa Cherem e exma. .espêsa; 'Dr: Frederico G. Buend-.
mas, agora 'l'!'tesmo, meio dia e quinze minutos,

gens e exma. sra.; Sr. 'I'alíérbas' Martins Costa e

precisei de uma' farmácia e não achei nenhuma
exma. sra.; Por parte do noivoserão padrinhos 9 Sr.

aberta nesta Cidade! Fiquei tão decepcionada e
Dr. Osmar�unha-- Prefeito, Municipal de Flori-

aflit,a, qt�e contando o caso a alguêm, e�s� pessoa anôpolis e exma. espôsa; Sr. 'Dr: Deputado Alfredõ
me recomendou que escrevesse ao sr. a ftm de pu-

Cherem e exma. esposa; Deputado Federal Dr. Leo-- ti

't'bUcar o fato. O sr. nãQ,podilll dizer algumai coisa no
bê'rto Leal e exma. sra. e Sr. \Sílvio Neves Blerer e

I

m PJ i�!1, �
seu ,;ornal que ('!U sémnre leio? Espero q�,

.

faça is· . e ,JWr-J;__ .iii _J " • exma.. esposa. I

so, pois meu caso, qu'e não era muito urg�nte, am· No Clube Doze de' Agôsto, apôs a ce-ri�õnia:""re- ,I A',,· _ 8hs.
--

da passa, e outras pessoas de caso urgente e q�te ligíosa, será celebrado o ato civil, sendo testemunhas
Jorge MISTRAL -r-r- Mar-devem ser atendidas de i��diato, durante o' perio-

da noiva o Sr. Djalma Coelhê'Ide Souza e exma. es-
"

Ido comen:ial de fechamento? •

pôsa e o Dr. Alexandre QUéijt;oz e exma. sra, Maria ga LOPEZ �em: .

No intertor não se dá i_sso! Cherern Schneider..-- Serão padrinhos do noivo o Sr. ORQ,UiI�)EAS PARA, MI-
As farmácias não devem ser ãpen�s ,e, �à- Antônio Pascoal Apóstolo e,e'tma. 'sra, e o Sr. A�-!. 'NHA ESPOSA Imente "comércio" mas- igualmente,· asststencta,

tênio Mendes de Souza e exllÍa. e$pôsa", ,: Censuna até 14 anos.

para· átender a aplicação urg�ndte de. '1úyta ��?eçãO� 'São' pais da noiva o Sr�)�ílvi_ó Neves, :Bleyer' - '

I �,

Ie ·bem a'ssim de pronta entrega e um reme to re
ex Prefeito de Campos Novos, e atualmente exercen- .

ceitado também com urgência·" Da leitora cons·
.do o mandato â:f Veréador pelo Parrído Social De-

tante, Maria José Fernandes Heinzct. mocrático _ eSra. He.nriq'uétá l'hibes Bley�r -"-'"Es- o , I. Várias pessoas: tem constatado o fato. Publi· crivá do Cível�daquela comárc:à:.,
'

,',
.

,', I A'� 4 _ 8hs.
"

ca'se ttma indicação nêsse sentido, dizendo até a
,

.

São,pais d:O Doiy;ó.o Sr.Josê'Ró$a'qlere� e S1:a:"
1)

"

PERSEGUIÇÃOfarmácia' de plantão, � ver�ade porém, nem sem- Zalfa 'Cherein, cto coniéi:cio 11óê1,tl: 1:;"
"

I '- . �

f h d
",.' , . _,' "". : MOVIMENTADA - Com:pre o plantão atende por 'estar ec a a a casã .. · NQ �nsêj,o do registro de' �xpresSjv9 acoQ,tecI- I '

,

Também. o p:lantão' fecha cedo. à noite e a mentó p-a-ra a 'nossa sociedade, onde os noi�os gozam I Geo�'gl: 1}RENT'::_ K�ren
pessoa tem que tocar a .campainha' O atendente de gr",nde estima .oe aprêço, auguramos -felicidades . .8'HARPE. 'I

abre a porta, mas, o "freguês" fica na rua ... mes- ao j,ovpm pa,r, CO!11 votos extensiVo� às digníssimas I, 2) 7 G�RR�S �ASSAS,-
Imo qu��::r:h��:'i' &stes reparos corroborando com

fatllilias._
.

,-"- 3l'iJlill • (�SINAS
- vom. CHINOOK.

a carta publicada. _
ANIVERSÁRIOS '"', - sr. Mir�l�ilio' 12ias - 3) -'- DEMÔ�IOS EM

Continuém escrevendo sôbrey assuntos que I
-,Rl"ta. 0lilldina Paltliu't' LU,:!,AS - 5° e 6° Eps. '1

digam �espeii;o á Cidade mas, façam como a missi· DR. POLIDO'RO HERN,ANI
_ srta, �l\,faria da, Glórh Censura até 10 anos� i

Vista de hg,;e. Assinem suas reclamações, que se SANTIAGO I
F

.J
. en'arra

procedf!rem, terão' ag,a/iaLho e" comentário nesta E-nos gl;ata a data de
l' .

. I - .::rta. �\tela Lauth
co un_a. hoje em regis.t1'ando o am-"

-I d·1 ,_.' I
'\

t·
--

've1'sá-rio natàlício ,do nos';: I � ;:;1'./ Iv.�ldo Bras�ela,no
"oe I O'· -I)'8. B$\ gr� IS .

so prezado ;amigO�r. JO'Ir.fI_]1:i� :�:. ri'a,nkJin
• 11

.

,i zl;lo1'o Hernoani Santiago,\"�� l re"l�:aAir'on Dias/
O ltJnçamento de uma pequena pa,rte e .lotes 'do. ;tnanitádo

•

facultativo - � .

,

'

.

" �� � ;;' I d C b' Irdim Atlântico despertóu, como não poqia deixar de I
• i .'

•

- ;;lta. o an a a Ia

r, o mais farto interêsse. I
nossa CapItal, e element.

- ::':1'. Adoacil' ,Schmidt
de" destaqt e em' nosSOsAs' características notáveis dêsse lot�amento, no '

'
- sra. I ibâ�a de OH-

qu� se refere á sua planura, traçado, situ�ção,(le pro- meios sociais e culturais.
veira Goulart

}i;imidade do centro, existencia ele praia belíssima' e ain� Às muitas hoinenag'ens
dã o fato de. ser cortado pela prmcipa'l via de ace'sso á de qlle ser:t alvo, juntamos'
Capiül], pela �quàl passa o ericanamento de água e luz
pública, e que em breve será asfaltada são fatôres que
.itistificam êsses intepêsses.

Há ainua o fornecimento, gratis, de 4.000, tijõlos,
par,a lodos àqueles que, começarem ,a construir dentro de T-ranscone hoje, mais.
um prazo máximo de 60 dJas. Êsse fOl'U·ecimento visa in- um aniversáráio natalício
centiv.ar a rápida constrhlçã� de residências e o conse- .

do nosso estima,do amigo e '.
quent" embelezamento e valorização do Bairro. '

conterrâne,l, SI'; Carlo's Bo- FOI' fe,stl' 'a pa'r'a o e-spor-I A NOVA' DIRETORIA DO�rf!.o logo {l venda atinja o número d":, lotes do lança- N O T I' ( I A S D O T U R F E
'

mento atual serão as vendas 'suspensas.' No 2° lança- netti, alto funci�nário da
-

'." te da 'vela d"e Santa Gata� IATE
menta o� pr'eços já serão, lógicamente, aumentactos.,..:-::::.' firma C�II'I(1s Hoepcke, e Por ZÂNBRI I QUE! CLUBE SANTA CA- ,rina a últiina ..:segunda-lei-I A nova diretoria do Iate

pe:ssôá' mu;to relacionlld� ( Coni destiná ao .Rio de
I
TARINA, organizado para Fa, data em

,

que o Iãte C.l�lbe Flm'ianópoiis, eleita
em nossos !lleios sociais. Janeiro, seguiu on'té�, via domingo 23 de junho; _

I
Clube Florianópol'is come-I dia 9 do corrente, 'está as

-'Os de 'O EsT�DO, aS-,I'aérea, o Sr. Luiz Battis-: lQ Páreo: 1.100 metros - � morou o transcurso do s'eu sim constitufda:' Comodo..:
ChegO'u Ónfem à nossa Ao que tudo 'indica, so sociando-se às manifesta-; totti, Vice-Presidente do Cr$ 3.000,00 ao. 10 coloca(lo. 160 al'liversário de funda- 1'0::- Dr. .Arnoldo Suarez

�Capital' a repreSeJltáção da;' m�nte êste ,ano será entre- çôes de apreço e _regozijo: Jóquei Cruhe Santa Cata- r SaÍl'a,' 50 quilos - Gua,-
I

çãó, pois surgiu no dia 17 Cúneo; V:ce-Comodoro _

Federação Aquãticá 'do iu� �gue aOS ��uchos, a 'Copa' de que seri alvo, formulam >Tina. Enh'e outros assuntos rápa, 58 q'llilos .__;- Guri, .53 de junho de 1941. ,Lapro Batt'sto'tti; 10,Secre-_
Grande do Sul �u� com-: Gove,rnaáor Jorge Lacerda, votos de fdicidades.

" ['concernentes ao· nosso J.
I
quilos '-, Excelsa, 56 qui- Possuldo,' de séd� social tário'- Osni\ Raffs; 20 Se

petirá na Regata "Mari�
I :,�ncida no ano passa!lo pe- DR. RENATO,GUTIERREZ ,t.eltlbe, pret�nde o Sr., Bat- : los - Ouro, Bola, 50 qui-

I

e galpão
�
])0 aprazível re- cretário -

�
Robel�to Grilo

ilna NaCiona,I", a realizar- ,los no'ls()s irmãos do sul" �a � :
Fólgamo,; . ,e� régistrar Ittistotti, em co�anhia do

,

los - Silv::mesca, 54 qui-' canto da Pedra Grande, o Guneo; 1.0 tesoureiro
-

se amanhã em nossa ba:ia regata r-ealizada em Pôt'to I na d.ata QtJ,e· hOJe transco,l'- 'i!Ministro -Luiz Gallotti e los. . Iate Clúbe Florianópolis. João pinto de Oliveira; 20'. --'
"

',' .

I . I

sul. OSI gauc}los

f:i.ç�ir.aiJ1':I'
Alégre. Metivos" alheios'·à. Te.' o Rnivp.rsano nà.��lício 1\;EJmbaix.ado!' ,Edmun�o da

I
2ô Páreo� --1.000 metros -- pioneiro jtmtamennte .com tesoureiro :_ João 'José de

hospedados em um des -. ho- ':ontade da FASC impedi- do nosso n:'ezado amIgo sr. )Luz Pmto, consegun" um. -Dotaçao Cil'$ 3.000,00 o Veleiros da Ilha, do es- Souza COSÜi; diretor, '00
té�s da cidade e b�indarã(),llam, naquela data, a, en- dr. Renato Gu�ierrez, Dir?- li a�mento n� ,sub�enção I Garôto, 51 q�il�S -; porte n'o Estado, tem sabi- galpão '- )... lcem!)r M. de
6, p,úblico ilhéu, nao re�ta trega do. trof4u em aprêço. tor do M0neplO, e próv�ctp lanual que Or Joquel Clube ,Gran Duque, 56 qUIlos _, di) se impôr nas disputa::; ,$ouza; di,'etor social
�

Am'en�r '.��Vidá, .< com ünià 'I Ê"e ano, "aluai p.'"iden-, .d�og,do .m o fô,�'d"nQ� If�rtta, Gal,"ina, �"�be do
I

8:,e.'o, 48, quilo" ,

Elegân- :1""ad., a ',feito dent!o, Daulo O1,,,h'a; d'"I., d,
boa ,�:a��ça?, P�IS aS.'8ua;s te. da, F:t\.S�� ,dr. <AÍ'Y �.e- .!la Capital. '�' ,rOqUel CltlOe ,B�·a'8Ilell·o. �I ela, 52 �l�lJJ)S, Cruza_do, 53 fora de Santa Catarina. imprensa n propaganda
guarlllççoes estao bem ,pre-j. J:(lra Ohve1ra, Vem desen- Gra�e��nte relacfonado jr Podemos adlantal' aos ,- Beabn:u, 50. Sebastião Donnassis de AI-
paradas, {bica, ,e' tecniéa-- volvendo todos os e,sforços' em 'nossos meios, g<:>za de

I rossos lei,tores, que o sr. 30 'Pááreo ;...·1.200 metros,
, Presi�e-') um esportist!'t buquerque; Consr�lho Fis.�

mente. para saldal' essa dÍ�id3' co� ,um vasto círculo ,de ami-'I �ário de Azevedo Ri�eiro:! �otação, Cr$ 3.000,00 I de escól: o dr. -Arnold,)' cal - Di,. Heitor Steiner,
XXX' a Federação Aquática do zades, que ,na-'data dei ho- �tua� Presidente do Joquel. Rapid, 415 quilos -. Uru- Suarez Cúneo qúe tem sa- Cristiano Pereira e Mi.Iton

O ,C. N. Riachuelo, c,om a

I Rio,
Grande do Sul, apro-' je, que lhe é ·tão.' ,grãta, I

Clube Brasileiro, é uI!1
I
bici, 48 qui1o's -:-i Esterlina;

I

bido irriprin:ir rumos segu- Cardoso; Conselho Delibe
sÍJa di�etoria te'ndo à fr.�n-I veit�n�� a pl:esença daqu�-' pres_tar-lhe-á, ine�ui\,ocas.

I

grande arrugo dos ca�ari-�, 56 qUil�s' _:_ Bola' de Ouro: Iros à' frente dos seus de�ti- rativo" - Df. Arnordo Sua- ."

te a flgu·r;l do esportJ.sta i
la entIdade em nossa Capl-' provas_ de apreço.

.

' I �enses e, d�ntr.o do posslvel, 50. qUllos - Loluana 56 nos, send.}. 'incontestavel- .rez Cúneo, Waldir _ Faust0
Henrique Moritz ,Jr., se- tal, por ocasião da disputa Os de () ESTApO abra-

I
não deixa�>Í de atender o qUldos. I mente, o m?is abnegado �n- Gil, Osni P.affs, Dr. Heitol'

gundo es�amos informados, fIa regata "Marinha Nàcio- çando-o formulam votos de pedido ,de aumento. O Sr., 40 Páreo: 1.2.00 m�tros -", centivador do seu progres-' Steiner, Al'mando Sabino,
acaba de 0llcomendar em' na:!". dos Passo'l i Luiz Battistotti deverá, na Dotacãa Cr$ 3.000,00 so em todo, esses dezesseis Lauro Battistotti d; Sid�

. Pôrto 'Alegre, . um o.ut-rig-, fi'AZEM A'!'�OS HOJE:: I �olta entrar em entendi-:, Gato Preto, 65 quilos _ anos de líüa, pelo incremen- : 'neY Dami�ni, Joã'o Pinto .de
gel'

. a 4 sem ,p��rão, que xxx - sr. Tén�,nte Acácio d� m,entos eom a Direção do
I
Rossinante, 52 quilos' _ to_ c�da ve;>; maior "do, es .. : Oliveim� AJdbal Prado, DF.

virá atlment.al; à sua ,frota Brito Llnh�lres '

'

I Jóquei Clu�e de São Paulo,
, Ad,esivo, 45 quiles --:- Tulia, porte da veja ém Santa Ca- Vitor Fon�es" dr. João

de barcos� Estão de para- As dem�,is ;;delegaç:õe� de ..

- sra. lT','bina p,' Simões. para abreviar a vinda .de
I
47 quilos e Paris, 45 qui-,. tarina. ., Eduardo Moritz, Cristiano

béns' os diretores do clube remQ q,u:e, il;t�n;il'ão n_� 're- felicidades, I,diver�os animais doados los: f i Pereira, Alvaro A. Vascon-
da Rita Maria com esta, no- gata "de ámanhã, ,chega'rã'o ,- SJ:',ta'. 'EIí Silva

,.
, a_o nosso J., Clube. , ,I xxx Embora corri atrazo en-

I

celos, Sebastião B. de Al-
va aquisição e daqui faze- 'a rlotiaI!óp()lis, cmJ;lo tem - srta.. Regina-Magda lcNessa mesma ocasião, de:' I' Nos&as indicações: vi�mos �9tí;l diretores e de- buquerque, Eugêni:) Mü.ner,
mos votos d� que contin�em acontecido antel;iórmel1te, 'Simões. verá tratár da subvencão 1'0 Páreo: Guarápa ,fensores 'do Iate Clube os Di;. F�lix S,�haefer, Fernan-
a batalhar pelo en�"andecJ:-1 hoje à tarde, em yirtude d� _:. sr,; .'hi Sales Brasil /q�le o ref�rido J. Clube P�'o- I

20 Páreo: Garôto nossos cLwlprim�mtos com do N. Bainha, Walter I;>i�s,.
mento do remo catarinen-' transpo;te ,de barcos, tor-l

'- gí': O:;ni Raffs meteu ao .T,C.S:_ :atarina._ I 3° Páreo: R:apid , v.ot-üs .de �li()speri(l-Rde C'l'eEi"'" 'El1'; 'Dôí11irlg:Os
nar a viag'Pm .retardada. Progl'� ilf"'oIlclal do 0- Gato Preto cente,

- , Alcenor M. de Souza.

NOssa Capital·
, Osvaldo Melo

TERRENO BALDIO: .:_ JA' SE SÀHE
O DONO, _:_ Ãq1Lele ter<r�no de que,várias »êze»

\,
nos temo$ ()cupçído, que fica encravado entre os' .

prédios de nu.m,ews 28 e 32, á rua Anita Garibaldi '

tem dono.'
-

" .

}.Jão pertencé nem ao Estado nem ao Muni·

cípio como muitos ju.lgavam. Está irtcluidQ no "in·
ventário (� que se está procedendo, nos, hens dei:X;a·
dos oelo saudoso conterrâneo Dr. Djalma Máel
lma�n, pertencentes agora, ?' seus legítimos her-
deiros. .

,-

O terreno foi adquirido em leilão df! hasta
pública pelá preço de 30 rnii cruzeiros, há muitos

.....

"O E8TADO"

srta. Leatrice Rovere

srta, :!'HIza Gerber
as nossas com· votos de pe-,

r-;;nes felbidades .

sJ'ta. Ib Maria Siri-

dakis
SR." CARLOS BONET'l'I

LEA
-

ASSINE

A's 3 - 7�/2 - 9Yzh:s.
Pedro ARMENDARIZ

em:

A REVOLTA DOS TOR-

TURADOS

Censura até 18- anos.

A's 4% _o. 71/2 - 9%hs.

Henry FuNDA - James,
CAGNEY - William PO

WELL - Jack LEMMON

em:

M1STER ROBERTS

"Cinemaêcope"
, Censura atê 5 anos.

\ , �

. t 'Ah fi '_ 8us. ' ;

'.l 'John-DEREK em: I" TROPfL DE VINGA-
'

DORES

Cens,u,ra até 10 anos.

John DEREK em:

TROPEL DE VINGA

DORE$
Censura zté 14 anos.

\

Intensa movimentação vêm se "notando na sede
do PTB, nestas últimas semanas, onde o Dr. Acácio
Garibaldi San, Thiago, presidente do Partido, aten
de, diár:iamente, dezenas de pessoas, líderes sindi-
cais e,membros das Executivas·Mun.cipaís. t

* * *

,

A Assembléia Legislativa aprovou uma propo
sição do Deputado Braz Joaquim' Alves, que deter
mina seJa instalado; em Vida1 Ramos, um pôsto de
saúde. Outras _providências de real vantagem para
êsse nov() Município estão sendo estudadas pelo
ilustre deputado petebista.

* * *

Urna das providências do Sr. João Goulart co'

mo, Ministro do Trabalho, foi a de submeter à assi
natura do então Presidente Getúlio Vargas o De
creto n.? 35.448, de '1.° de maio' de 1954, que 'asse'
gurou estas vantagens aos trabalhadores brasileiros:

a) _ as aposentadorias � demais ,benefíci;s
pagos pelas Instituições de Providência Social nun
ca poderiam ser de valor inferior ao eh salár.o mí
nimo de cada região (em' Santa Catarina, Cr$ ....

2.400,00). Art: 20. § 4 0;
b) - aposentadoria ordinária

lhadores que, aos 55 anos de idade,
contribuido durante 15 anos para'

para os traba
houvessem já
instituíçôes de

previdência.
* * *

Os .Governantes que sucederam o saudoso Pr c
sidente Getúlio Vargas, num escárnloaos trabalh-i
dores, revogaram, sem qualquer explicacâo ou' com'
pensação, ,o Decreto 35.448; E aquelas vantagens
virar�m a ftrmaça , . .

<

* * *

Foi aprovada a lei da autoria do Deputado João
Colodel, que assegura aos Promotores Públicos

, dois meses de férias, tal com.o oç0rre em grande nú
mero d� Estados. Recrudesce, em todo's os Estados,
um movimento para equiparar ,os' vcricimentos ·da

,

magist�atura dos-Estac;l'os ao mesmo n:v21 pago aos'
magistrados da União. Será o ponto de partida para
a federal(zaçãà da �agistratura, tese que vem sen

do muito debatida ·no PTB ..
* *

O Deputado Olice Caldas ocupou a tribunâ da
Assembléia, com 'longo e fundarpentàdo ,disçurso,

.

tratando de importantes problemas dQ imediato ,in- ,

terêsse dos trabalh�dores.
.

* *

AGRADECIMENTO É MISSA
A f�mília d'e Cândida Leandra' Coe ho A'lves, ain

da h'anstornadn com- o seu inespérado desaparecimento,
vale-se desse meio para agradecer a rodos as ,pessôas

II (jHe a confortaram qua�ào do terrível t.rànse po.r que

teve que passaI, e conVIda àos seus patentes e pessoas
de ,suas ralacõfs l'lara a missa de 7° di,'. que em inten

�ão de sua bO!lÍssima alma mandará rt'�ar na próxima'
;exta-:feiJ'a, 21, às .7 horas, na Igreja da Santiss'ima Trin

dade.

Antecipadamente agradece a tOdos' que co�parierem
a êste ato de fé cristã.

I
I

'16.O Aniversário do._ Iate Clube

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�* 'SERVIÇOS DE CARGAS E ERCOM ENOA5 ENTRE SA01,PAULÓ - SANTA tA� A - PóRTO AJ E G R E
ti
�i,
.:�
.:�
+t
.:�
.:�,
.:�
/ti.... TUB.ARA,O - Rua Lauro Muller, 210 - Fone 117
.... -

l j

§:
[TA.TAI' - Travessa" de Ma;o, • - Fone ,.. .

.

....'" • D. J A N E I' R,O, ," S�O PAULO -:- Rua J�ão Teodoro, ." - Fone .0A421 .

�,�.,• JOINVILE -:- Rua Marechal Deodoro,.175 - Fone 401 FONE 17 _ SANTA CATARIN.\
" " .

_ Rua da Moóca, 1044 _ Fone 37-7097 �•••
+!+ ARARANGUft' _ ORLEANS _ BRAÇO DO NORTE Enderêço Telegrá�co: "GOMES" R I O D E IA N E I It O _ Rua São Cristóv.ão, aia ��..... ,'_

.!. E',' l:
,
.:. Enderêço Telegráfico' das Filiais:

- "C R E S C J U M E N S .

� ·;'_t'0�. :�:
:i:

. -�i�,: :l:�i. Dispõe essa Emprêsa de comprovada 'equipe de 30 caminhões próprios "F. N._M." .dirigidos por, profissionais competentes, .�I�:'� q lém do que capacitada 'a atender Q comérci o e ipdústría na zona aeim� especificada; via gens com qualquer autoridade de tonelagem. +i:" r

� y
::: ..' .' -

.
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OOue_OBo�e�,De.N��I�������
Pode .

-I Não Po1le Fazer I, Rua,24d!maio>L128-, Estreito .1
'. ABAN'J?ONÔ - Emprega

,

do' a contríbulr ao IAPETC: ,
46:624, 'do 1,0 ·Cons. de

con-, q.ue·
a ca�ta,_chegou ao des- � I

do que 'recebe alta do Ins- Resolução do' Cons, Sup, de trlbulntes; no 'Recurso.... tino e. nao da. data de sua Itituto e dentro de trinta dias Previdência Socialmo Pro�
I
44.544, de São Paulo (4-30- expedição. Acórdão da 1.a

Inão se apresenta ao servi- .ceso 313-515-52 (3-90-30 � 31-1 - 601,.57)� Turma do Supremo Tribu-

ço, comete. falta grave, ain- IAPETC - 557-57). I DANOS - O locatário e o. nal Federal, no Agravo de
· da que tenha pedido recon-I' COMPENSAÇÃO - Não f.iador estão obrigados a re- Instrument:o_15.�79,.._ do 'Dis I,
síderação da alta. Acórdão é, permitido que o horá�io I pa�ar ?S danos causados ao trito Federal - e-se-ao .....-

Ido Tribunal Superior do-Trá de trabalho exceda de dez locador. Acórdão da 2.a Tur 170-57). -:-.
,

Ralho, no P�·oc. 1.751-56 (3- : horas diárias. O excesso de- ma doSupremo Tribu�ai. Fe JUROS _ Contrato com

).5g-100 -153-57). i Ve ser pago como extraor- deral, no Agravo de Instru- duas taxas doe juros está

ADVOGADO _ Não 'lhe
.

dinário e n'ão ser considera- mente 17.720, do Distrito sujeito' ao pagamento do
é vedado,' chamado para! do como compensação M Federal (5-3q�100 - Loca- sêlo proporcíonaí sôbre o v_

· tentar reorganizar soci-eda-I dias trabalhados com menos r,:ão 610-57). 101' total da transação. Con- I
Ge falid�, incorpor-ar

-

nova � de oito
_ horas. AcÓrdão do ENVELOPES - Confec- sulta resp0ndida pela Re- •

socieqr.de, recebendo os ho-I�ribunal' Regional d� 2.a Re
I
c!onados d � 'm�terial p'lás- éebed�l�ja do Distrito ._Fede- I

norários em ações da I?es:, gião,
_

no Processo TRT-SP- tíco, incidem no pa.gamen- ral, no Pncesso 1.7�8-5:l '1
ma. Acón:ão do Cons. da 18893-5.5- (3-70-10' - 522- to

i
do impôsto de :onsumo, (4-30-30-1 � Contrato IOrdem dos Advogados' do 57). mesmo qUl.'rido feItos com 603-57). . ',.

Brasil; Se,;. do Distrito Fe-
- \

produto adquirido de tercei DO_CUMENTO EM IDIO- 'Ideral, [,O Processo CD-1168 C O N TAéORREN-TE 1'0 com o fdbuto satísfeito. MA·ESTRANGEIRO ,- Só I
....-

(1-30-760 -- 447-57�.
.

Os lançamentos feitos por Consulta fo,:rhuladéi. por Me, tem validade se· traduzid,) 1 Vendas:, _ Atacado e VarejoAPOSENTADORIA - Em procurador, de importâncias àe 'Rio de ;;aneiro, à Recb. pará. o PO[,J;'ugu�s e' r�gis. i '.', _.'. .
.

'
.-. '

pregador, qUe dirige caml-Il.·ecebidas é pagas' p,or con- do Distrito F.ederal, no Pro. trado em c�r:.tório de t1tu-" t e eee••••• ·

••�ee e•••ee..e•••e••e••e••e••••e.e••••••
nhão da firma, pará entre-

I
ta do outorgante do manda- cesso 208-924 (4-30-20-1 - los e documentos. Acórdã:o

d 'd' I
t -"d �1.J 460 57)

-

d S· T'b I F' d tga .
e mern, Ol:las ao's con- o, nao mel em no se o '\.10 -

• o upremo. .rI una e e- ,

sumidores� não está ooriga- �ai·t.�· 49, .Tabel�.· ,Acórdão EXPERI.Il:NCIA.- O �on raI, no Recurso Extraordi. I ---
..

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

_ ,EMILIA �ENDHAUSEN·MEYER I trato. d, expe�iência p�de nárió 3�516 (5-30-60 �Do I••••••••�e•••e.�e�.e�.e��••�.�•••� e•••ee�
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7° DIA '. perfeItamente cOI3ttH:'-' clau- �uLmIevnRtoo-S�'�M5-Ef)7R)C·.IAI'S -- i .1.'

.

0-
a .

C'
J

U' L O S' .:.A Ltmília de 'Emília 'Wendhausen 'MeYer; falecida I sula recíprüca da rescisão, �\'J
_

)I
no dia 16 -do corre,nte, api:e·s.enta os seus mais sinceros e ainda que dela venha a fa- Não podem s�r exigidos in-': '_:;:i.'OfUllClOS agradecimentos� a t?dos aque:es que c?mpa- zer uso uma das .partes. discriminadamente pela fis- :"

" :recera:11 ao sepultamento, enviaram coroas e f,lores e A 'd- d� 1 T' d
.

.• ' I

:'f' I I f
-

.

I f I
cor ao a .a urma O calização dos Institutos'. de e SUA 'VI'STA NA-O ESTA' '80"A' e

mal1l enaram, ce q\la quer' orma,-seu pez.ar pe o a e- '.
'

'. t
cimen; o de sua inesquecível mãe, sogra e avó. TI�lbunal Superior do Ti't1 .. Prevjdênch Social: Ac'ól'- II'" '..... "

•

Aplcveita a oportunidade para com'Lmicar e convi- balho, no Processo 1.059 .. 1 dão do Supremo Tribuna)'.': CONFIE NOS SUA 'RECEITA I
��ar a0S },a�';ente,s e ",amigo�, que ��rá �ealiza�,. na C�pe- 56 (3-50-10G � Contrato - 'I' 'Federal, no R�c. Extl'aol'di .. I. _ , . -�, .

.' :1;"' .do C".Je�.o Cat,al;ne.nse, llO dia 22 do cOllente, as 8 492-57) .' .' nário 29.7iJR (3-90-10 -- . '.1,1, -·PA·RA UMA,. 'EXECUCA-O -P ERFEITA
.

•"mas a ,11lssa do 7 dia.
IMPORT DOR '

, ., '1.-.--.-.-.-.------ --- -

------:-------- tal. é' consi�,erado, '�a�ao�: I ������IOS � O 'Decret�-I: f -�,. '. 'X: X X " I
�-

"

." I
.

ef.eltos �a C,Ircular -4�-57 da lei 7.930, de 3-9-1945, nao ' ,

'10" eAMPLETO' PARA AVI R 'CO . :-

-

Diretoria de Rendas 'lftel'-, veda a l'eaFzação de concu
- LABORATóR \.u· A ' M RA.!'.

'. ( L A S S E
-

T U R 1ST A .

n��, aq�êle qUe, importa m�' 8(')_S com pagamento de prê" i -

.

. ._..
.

I

.PARA A. EUROPA �; ; �II!:O f;��iCe::::.la�:s:�:i�id: :; S:I�:�: �:ór��:u���� DE OIKO T�(NICO ESPECIALIZADO, CONTRATADO i
C�.,� C(!�sulta fOlmulada: à Recb. 31

..91.4.. , do,' ::!'.o Cons. de Con. -
.•
:. 'EM SA-O h_AULO .1Não esp'ere mais para fazer à Europa � \.

' - .

. r-
I' h' �I�'

-

./ , do Distrit0 Fed.eral pela fir _tr.lbumtes, no Recurso ....• .�aque d viagem a tanto tempo $0.- y �' � �.nhada: a CLASSE TURISTA no Atlân- (. L rZ,�.
I

ma LFE, no Pi''OCASSO 47-
. 37.684, do Distrito Federal I. �.�.•_'tico Sul oferece·lhe um desconto-de

;J:..r<' 47?-57 (4-30-20-15 -' 532- (1-30-10 - 482-57). • -

�!��ansd� :�t:o q��S ota����e1heo r� �,.l-�\/)/,
57).

, SO'CIO __ Não pode ser i I::;��:�;::e" X X X � 4

.r

mesmo SUPER G CONSTELLATION INFRAÇÃO _ W nulo o condenado lO1" dividas da so • r�"" �
corn duas partidas semanais' do Rio

auto de iniração 'lavrado fo ciedade, úma. vez que esta, : '

�i�c;a;e��ia t;:çat:rJe,sábadosr às
ra do esbbelecimento onde CO�OA p�ssoa .ju�ídica,dem-IA,V�AMOS

'.

-QUALQUER RECEITA NO MAXIMO, EMocorreu a f:llta. sem que ha eXlstencla dlstmta da de , .

_

.
,

:,ia justa r..izão. Acór_dão .. �eu� membros. A�órdão do' i .��," 3 HORAS
'

,r" •••

I !:;S�:�:' :::��::;4��;:f !(�::::;::);�:;���::�2� 1:1 J O ,lL:-ff 'H�CJ 'E'�(!""R
"

I�' A' '�G'A'
.

L L�' U F I:,55 - Nulirlade - 565-57). 30. _. Responsabi'lidade -

fe:t��::����, :-Pl'�:oa::� 58�::��scdto d� "Visão" i. Rua Felipe Schmidl, 21. - Florianópolis 1
m�a a wnu da d�a em d�ndo�ITen�). 1_' !;;...���••••••e••e••••••�

"

FILJAIS·-
"

F I L I A I S. - ..�,'

�"�:""iFLORIANO'POLIS _ Rua Padre Roma,) _ Fone 280�
LAGUNA - Rua Gustavo Richard, 514 - Fone '131 . "

PORTO'ALEGRE'- Rua 7 de Setembro' ,619 -·Fone 7818
0_'. I

CURI'rlBA ...:. Rua Silva Jardim" 984 _ Fone 2188

FONE-2073

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

- .

"-"':"'
.

-:...;r: ... :,,-� '; -, �._.
�- ..

EstoquePermanente de: -' ,

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

Brutas c aplainadas
' .

Cal de Pedra

Telhas Francesas (; Tijolos

. Depositária das principais Cerâmicas.'

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

NAAIR FRANCE
A MAIOR RiDE AÉREA DO MUNDO

· .

.

..
Av, Rio Bronco, 257·A . Rio de Janeiro

Telefone. 42.8838 e 32-3392

�AIIGUAIlfA

DO rlOUISSD

REPRESENTANTE: I
1

-

Antonio Fiuza Lima .

Florianópolis Sta. Catarina

: '�.- r'�'"
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* 4 MODÊLOS' .:,t
;� 4 PRECOS

, ,

.(:;,

:;: 3 GARANTI�S
E ASSISTÊNCI�"

.
.

�

TÉCNICA
DOMIClUAR
GRATUITA \

F lorianópolis, 'Sábado, 22 de Junho Lle 1'.:i57
. "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

-----------�----------------------------"_ -- _._... -_._.__._----_ ... _--_... _ .. ---_._. - ._--

1. a O REFRIGERADOR é FRIGID.AIRE-

MODELO MASTER 7,9 pés

al(et�o'aaêlia·
• _..L._.-__-......!._ �_.-.:-� .

i························..···8 e•••••� ,••••••••,r ·6.10"960· l,
A' N -I V E R. S Á R I O D,A S L O J A Si
" E" L E T R o - T É C N I -( A" I;

�.

'1947-.1957 I
Comemoraçã� ,de 10· de junho � 1,� 'de jul�o I

Em eomemoração a .passagem do seu 10.° amversarro de fundação, as. i
LOjas ELETRO-TÉCNICA .elaborarnm um vasto programa de vantagens-ai
sua prezada fraguesia, of'ertafido-lhe prazeirosamente 'uma i'érie de brindes, I
além dos descontos -excepciouais -que serão concedidos no período de 10 de li
junho a 10 de juho.

.

.,!
.

-
.

1
1.0 - Os que efetuarem qualquer paga�ento em CAIXA, r,eferente a du�li-I .

catas, c/correntes ou compras a vista, durante o pene do de 10 de JU- •.
nho a 10 de julho, receberão um talão numerado que dará direito aol
sorteio dos seguintes brindes:. •.

a) Um belíssimo radiO·eletrola de mesa, marca "SEMP", modo RVl\'[I'431-8, com 5 válvuias, 4 faixas de ondas, sendo U1Üt ampliada em

.25 e 31 metros, transformador universal, toce-dísccs de 3 velocida�I.'�eles e, duas agu.ha ; (gentil oferta da firma Semp-Rádio e Televisão.,
.

.S. A., de São Paulo),
/' . I.

, : b) Uma Bicicleta marca "BRISTOL", aro 28xl%,. para homem .: (Ofer-I .

ta da firma Prosdvcímo S. A., de, Curtíba), , :
"C') Um Rádio "LA 8ALLE", modo AC-12, cinco ,válvulas, côr marfim, I
/ transformador universal (ofertado pela firma Hennel S. ,A., de São.'

Paulo), ."
.

..
-.

.'

.' i
d) U," aparelho de chá e café, de finíssima porcelana SCHMIDT, com:

42 peças. (Oferta gentil da firma POrce'lana, Schmídt S:- Ao, de Rio:: l-

do Texto, neste Estado). .

"

- •

_
e) Uma batedeira elétrica para bolos, marca "ARNO-DUAL 'SUPER",:

com duas tijelas (oferta 'da firma Arno S. A.). :
2.0 - 'I'ôdas as compras � 'vló'ta gozarão um abatimento de 10%; :'
3.° � ;:"n julho haverá distribuição à freguesia, de um orígínal '�aliteiro deI

porcelana comemora.tivo à data.. " .' '1'
NOTÁ: -.-'- Os talões numerados deverão ser colocados nas urnas, que ficarão�'

perto dos CAIXAS, as quais serão abertas no dia, 10 de julho, no!
audilória da !{ádio Diário da Manhã, em-horário préviamente j
'-anunciado.' • -,' :

APROVEITE À DPORTUNIDADE!
.

i
- .

. .

'Compre nas Lojas "ELE1.�O-TÉCNIC�", no'período de sn de junho a 10 dei
,

julho, tudo o qUe ser lar necessita:
• :
'. I

Móveis - Tàpetes - Pianos - Aparelhos elétricos - Rádi(ls "Semp" e "La:
Salle" - Eletrolas "Semp", "Standard Electric" ou "R.C.A. Victor" - Má-I
quinas de lava� roupas - Aparelhos de porcelana - Cristais __;, Faqueiros -:
Fogões a Gás Paulista - artigos de util'idade doméstica: .,.-- etc. etc. etc. I,

•
••

I:

i
') .
•

.

. I,.••

!
" 1

,,1

1· _",

l\10DEJ,O STANDARD 7.4 pés

EDIFICIO IPASE

-- _._---"_ -

10.0

LOJAS "ELETRO - TÉCNI(A'"
.

Uma organil�ação as suas ordens
10 anos trabalhando parC! o progressos de

Florianópolis'
'

, ..

mensais

'\C. •

•

2.a PRESTAÇÕES SUAVES·PARA
.

QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR Dl
t

..
,
rÓ,

/ \

,
\

MOD.ltLO MASTER 9,7 pés

<,

MODi?LO DE LUXO �,5 pés

PERGUNTE ,A -QUEM TEM UMA
E ADQUIRA A SUA

,

* MARCA REGISTRADA

)
j
1

iI

. '/
I

..
--_'_

P A R 'I (�PA (Ã o
.

o habito não faz o monge, mas o' custume no

cectdo certo e. corte perfeito define o cidadão práti-
co e elegante. _

As roupas t�í)t'lJal Extra lhe assegurará. dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

. O 'Magazine Hoepcke vende pelo Creôíárío es-

tas Ót4nll.� r.fJJlpas.
!

j. \
I ORLANDO JOAQUIM FERNANDES-
! AURÉLIA LÊMOS ·FERNANDES
� Participa aos seus parentes e pessôas .amígas, o

I nascimento de seu filho, Orlando Fernando' Filho ocor»
I '. - - " .. ,_."

.-"......

�-'.aô fio í:lià ].' /6757 na Maternidade "Carlos Corrêa",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_

As Regatas de '�lmaDbã nD, -Baia Sul
/

Poladzam'ls atenções do mun-do, esportivo da cidade as regatas d e amanhã, nesta (apitai, em homena'gem à Marinha de
Guerra do' Brasif. São em qúmero de sete QS páreo! q ue estarão_em dispula, sendo quatro 'páreos inleresladoais. Qs 'gauc�os,
onlem chegados, eslão bem disposlos e confianles em que saberã� susté ntar com os calarinenses as pugnas ",ais renhidas e sel[-

sacionais, de Iodos os lempos!
.. .. .. • • � 4 '''1+""".'' +. +'-+" +. .. +. +. �

-

••� .+: --.. � .
.....+ � 9 *H + ii+'"" " " Oi." ti , " " "••••"..........••• :e; " ". • � ......." �." ti � " " .

':;0 •

'c: !DE· (R O, N·I S T A A (R O' N 1 S: T A
Si :-r-A IJ ,I]HATA'AD

'TURfE

�

�--.,L�!..-����

:;. .

•

_.
c:a.

.

IASOUETEIDL 'VELA
- ,

"

,
.

' . ..:...,.....--
�.

.

:»�+.">..·w·.."* +..�+.· � � · H· • •·••••� ·,·�·++'·.,.·.<lív �oH; • •..• •..• •..•
• +./)·4.•'

'Fiiiúeiré�si" í' jt··pâüii·R:lmos" o···· (âmPeô�io�,'
F

·

'I'h' I"d d T· I L t b' t t· I 'Ii / Amadorista
OI ame or par I a o rlangu ar -

.
U ou ravamen e O· rico or e

.

. bem que merecia um' resullado melh or .,No período inicial o gol'de aulo- .

t ci:a��, ce�':::e
ria de Wilson.- Derrola do Treze de Maio, isolando o São Paulo. :�,�e� �a:�::l�: na

Figueirense e Paula Ra-' ga melhor. Na 'linha de .do Erasmo bem colocado. 'I bravura até os últimos mi- As .i3,30 hor"ãs Postal

mos, em que pesem as opi- ataqüe ! Ol'ádio e Erasmo I' Êste adianta' mais a bola ]lutos. da �eleja. Na lide- Telegráfico x São Paulo

n.iões contraditórias, joga- foram os melhores. O nova- e, do bico da grande área, rança do certame amado- As 15,30 horas - Uni-

'rum uma boa partida, na to Mário necessita de�ais I desfere um chute' violento. rista encontra-se, agora, ° .dos, x, Ipíranga
noite de quinta-feira últi- ambiente. F.'rico e

�iISOn,!
Adilio não segura o couro, , São, Paulo, que enfrentará, ; Local: ostádio da rua

. ma. sob ,marcação ��la'ada, na- espalmando
•.
direitinho �a i domingo, a. equip,e .valorosa

'

Bocaiuva, .

A ncsso vê!', somente o da fizeram, Meireles e Tel-l cabeça, de' 'VIlson, que nao do Postal 'I'elegráf ico.
.

I "Preço muco: Cr$ 5,00..
clima disciplinar esteve mo, que �u1::stituiram a Ma- tem dificuldades em marcar

. 'e] unia temperatura elevada, rio e 'Erasmo, não tiveram o tento de honra \ da parti-
1 esultando em duas expul- tempo para esquentar e se da. Achamos que Adilio fa-

si)es de campo. entrosar com a equipe.
,. Ilh�u �,ãO �eten�o a,bola,

O pl'élio aprese]ltou-s�, No Paula Ramos AdIho, l pOl.S, ja haVIa feIto defesas

10m lTovimentado, com um culpado no (mic� tento da II difíceis. Segundo notícias chegadas de Joinville, o jor-
nalista Hugo 'Weber, presidente e fundador da As-

J.'au·;a Ramos se 'entepden- partida, poderio.rmente fez OS INCIDENTES ,- >

soci:lção dos Cronistas Esportivos de Joinville e
do satisbtoriamente, en- defesas de grande vulto, Meireles e Anibal foram nosl;o correspondent.e na "Manc'hester" cata:rinen-
quanto o FigueirEmse es- reabiiitando-se completa- expulsos de ea,mpo. 9 pri- , se, sel'do sub-hmente do Exército foi classificado
teve muito combativo lu- mente. Neri e Manoel ·cons·· meiro, ao <;egurar, lealman- _ p!lra 'jutE\grar_ o pró-:x:imo destacamento para'o glo- .

,
,..

. rioso Batalhiíd de Sriéz-, e J';á deve ter segouid.o paratando como podia para €on- tituem um}), _�aga segura. te, o golei)�o Adilio foi in-
a Capital da Repúbli'ca. -'

.

ter as inv('stidàs hem 01'- Ma.noel conseguiu deter o terpelado por Luiz Carlos,
.

,

. _ . Clonista dos mais ta�entosQs e.... vibrant.es e, .es-
ganizadas do tricolor. impetuoso Wilson. Fez uma 'surgindo, daí, troca de pon- j:lC'l'tista na melhor aC,epçãõ. do' termo, além de mili-

O Figueirense yenceu pe- boa partida. Na intei'mJ- tapés. O Juiz fa'lhou,ew nã') ·tar compenetrado dos seus de\'e�es, Húgo Weber,
lo �scOl'e mínimo, mas um diária, Ziltún foi õ melholl', expulsaÍ', também,' <> �joga- por ifldas essas virtudes� tem gl'angeado'umã popu-

.

làridaue que já transpôs as front.eiras· do nosso
empate esp<:,lharia com jus- anquanto que Ney reapa- dor Luiz Carlos. Qua:r,tto a .

. Éstado .

. tic.,a o ellU :líbrio de forças neeu satisfatoriamente. e Anibal, foi expulso' por. ter .
. .

- IJurllnte muitos, anos com atuação marcante,
�ntre os dois. contendores: Luiz Cai'lo:;; cumpriu a sua chutado a bolá fóra de jô- exerce'u a direção da ·secção de esportes de "A NQ-
Por vezes, o Paula RamoB missão

..
'0 ataque apresen-,' go. "Esta expulsão 'de Ani-I ticia". ' ",

.

se sobressàia péla.s j'oga- : tou um bom rendimento,'j bal teria cabimento se, Infatigável na luta pelo. progresso da imprensa
.

I
.

I
'

I esport.iva, em novembro do ano passado conseguiudas bem feitas, ",em que �

I
apenas Anisio. destoou dos momentos antes, Pitola ou

reunir num gigantesco Congresso quasi todos os
�l01a saia da defesa, en-çon:.. demais. D,=rio, na meia d-i- Guará (não nos. lembram�s) militantes da cronica esportiva de Sílnta Cat.arina"
Lamos a ofensiva bem Cl)- reita, foi ,uma agradável, fosse expulso, q'uando, d�-! cuj� é.':dto, muito comentado em todos OE! quadran
lÜcac1fL para recebê-la. surpresa. 'lalério' precis!'t

I
poi"s do Juiz apitar, mandou!. tes da Estado servir para atestar, a inteligência e a

A defesa dõ Figt1eirense definír a rua po��ção. Co- a bola lá em cima dos ti- i capàdeade realizadora de Hugo WeLer.
.

'"' B, (.ove Hugo Weber estllirá em Suez cumprindo'foi o ponb alto da equipe, mo centro avante está em \ jolos. S.S. andou mal· na i ...._.

,. ....

I
o s�u dever de solda4o das Nações Unidas na luta

onde o tri·) final se sobl'e.s- todos, os setores. Pit�la c

I 'Flartida
de

ano
teontem. _. pela preservaç'ção da paz mundial. I

saiu. Di!son fez ótimas de- Guara deram trabalho a de- A PRELIMINAR" }Vamos sentir, não há duvida, .

ª ausência de
·fesas, enqLHmto Trilha e rensiva alvi-negra. Princi-l" .Assistim�s a uma preli-.I, .. HU�.? Webe'r e daqui de�tas c�unas. que .ele tem

Lãudares marcaru,pl bem palm'ente Pitola que, por 'minar disputadíssima en- serVIdo com a melh01' boa vontade, dando o me-lhor

Na ll'nha" co segtl
.

tl' T 'd M' T I - 'da sua inteligência; enviamos-lhe o abraço afetuoso
os seus setores. _ duas vezes, quasi n e

I
e reze e alO e a-' ..

.

'
• > • A

de quem sabe conSIderar os seus esfQrços pelo soer-
média �pareceram Aniba.! e o golo de ampate; mandare,

.

vencIda por este, guil,tlento dos esportes em Santa Catarina. Que re-

Claudio enquanto Adão não O TENTO DA. PARTIDA lpelo_esco;'e de 3�0. Ve�cen
�

.
gre$se de Suez glorioso e triunfante, são os nossos

se' saiu bem. Achamos qUe A bola partiu da defesa

j,bem
o Tamandare, por�m

..

o

.. I vot�s. "

Adão, de cfOntró médio, 50- do .Figueirense, encon.tran- Treze de Maio lutou com � PEDRO PAULO MACHADO
--

'ifmuzf6ifPARA DOIE,O NU'MERO 'DE COt{CORRENTES �O·CERTAMfDn�áZOU-�
" _'. �. . """

.

Os clubes de Blumenau e mais oPa, sàndú·fora_ do cámp�Qn_'o:'" Será mantido o t�rno de
, ,

!-

classificacão !
•

amador da

efetuadas

tarde dt>

._

. ·,jORftAU,S-TA

Sábad().. (lltimo, na séde ferido nos moldes que' fo- r dos clubes. de B.lumenau e I sificação p€rmanecerá,. de- , devendo os _seus vencedores
da Liga Jo:nvilense de Fu-I ram estab'3!eci�dos na reu -

i
o Paysan'lú esg]Jeram-se

I vend? disputar 'o returno decidir o W:ulo do "initi-um"
-tebol, reuniram-se, sob. a I hião realiz!:tda eem Itajaí Américá, .A.vaí e Sã.o Luiz 'Somepte os oito clubes me- no dia 7' d� julho, em Jóin
presidência do sr. Osui I

no dia 23 de maio, por não. que reprovnram suas con- lhor (col'ocados, sendo· con- �ille� No dorrling.6 seiÚinte,
,

Mello, presidente da F.C.F. con�ordarem com a exclu- dutas. ApÓ'3. vários debates, sidelrdo "lanterna" o úl- i_sto' é, no dia 14 .será ele-
'os representantes dos clu- são- dos cl!lbes Tupi, de ficou decidido que será' timo: coloc�do do primeiro tuada a p_"imeira rodada
bes Figueirense, Avaí, P6J,u- Gaspal: e -Juventus, do' Rio efetuado o campeonato s�m turn9' Dia 30 será rea.]iza-

I
do Camp�o�ato, devendo .!\

la Ramos, Bocaiuva, AI- do Sul, do C'ert.ame Qm re- os clubes sjgnatários do. do um torneio em cada ci- tabela sú elaborada
I ! por

min;p\Íe B,GToso, Mú'cílio' fél'ênc,ia. Contra a atitude memorial O tUl�no de clas-'I da-de;� com os clubes �ocais, êstes diu's.
,

.

Dias, S. Estivado�'es, Ca-
•

..

,
--- ----,.__ ..-.<--.,,...,,...,;;�--------

--�.--,

xi as, Ca'rloJ Renaux, Amé·

rica, Sào Luiz e Operário 'I
que trataram de assunto:3.j
1igados à nróxima disputa!
.' )

.

do certarl'.e da 2a zona.'

.Aberta a sf·ssão foi apre-l
:Ciado o memorial enviado,

pela, Liga Blumenauense

d('\ Futebol e assinado pelo.� -

clubes Pa1.meiras, Olímpi-
co, Vasto Verde e PaYsan':

I

dú, desistindo de tomar i
'parte no certame acima re-

M ,�w

»N

O
)

.

,
.

f)aula -RélmO'Si X Avaí
11111

11111

Iniciando o
.

Returno
Preliminar:

do T(jrntio, Trj211gular
Au!"ria x Treze ,de Mato

.

(

Desde o primeiro instante em que a ACESG cogi- I

tou solicitar um auxílio -ao. Sr. Prefeito Municipal, uma

-erteza .de vitória, nos entendimentos' que se irl.am tra
'lar, predominava entre todos os. setis membros. Todos
.roncordavam que o cronista' OsÍn�r Cunha, de tempos
Idos, não se fu,rtaria ao apêle dos' cronistas esportivos
ria Capital. .

.

Estamos certo de que outro apêlo seria tão bem com

preendido como-foi o dos áonist.a:s; E porque? Porque o

Dr. Osmar Cunha além de' croncÍs;ta esportivo foi um

dos grandes hom�ns do esporte, �'om grandes' serviços
»restados à Santa .Cãtarina.· "

Hoje, embora afastado do esp�rte, acompanha o seu

desenvolvimento com O. mesmo interesse de outrora, au
xiliando, na medida do, possível, as antidades esportivas .

A ajuda significativa, '

que ,acaba, de. prestar a

ACESC, diz bem do" seu intêrêsse . pelas coisas do es

porte. Com êste gesto, o Governador. da Cidade mereceu
.

o título de 1° Sócio Benemérito da Associação. A ACESC,
dêssa medo, rende, o seu tl'ibilto ao grande desportista
Dr. Osmar Cunha, que jamais se dissociou do esporte,
conseguindo, em sua agitada vida públicav-momentos
para Se dedicar aos problemas do -mesmo.

.

Com êste auxílio, a ACESC poderá satisfazer às
suas despesas mais necessárias e prementes, de vez que,
algum dcs seus setores administrativos, estão clamando
por pruvidêndias imediatas. Somente agora é possível
��ar a ACESC pleno funcionamento, pois que dispõe de
recursos financeiros," graças ao Dr. Osmar 'Cunha que
bem compreendeu (,> apêlo do órgão de classe dos cronÍs-
tas.

�

_,

Os lntendimentos entre a. ACESC e o Prefeito da
Capital, q�(e culminou CU!ll um auxílio_de Cr$ 10.000,00,
'U1uais, em"favôr da entidade máxi.ma dos cronistas es

j)Ol'tivos, foram, n.ão -resta a menor dúvida, entendimen
tos de cl�onista a cronista.

N. Silveira

Ao l-i r a'

Lá vêm. d�scendo toáo.s' da colina
"Vêm .tod9S os jo.gadores laureadas
Pois quem vem descendo é o L{ra .

Porque são por todos bem aguardados:

Todos em cêsta. atiram
Hamilto.n, de fo�cu dá o grito
Chipa-e Dobes giram
Mais Chan<J,qca. também é perito,

No Lira todos po.ssuem poderes
Na guarda joga o excelente Sauló

.

Pois também joga Prazeres
-

�

Mas no ataque encesta Mauro

•

Não. esqueçamos de Eesau. e So.neca.
Também de Hélio, Hermes e Evangelista
Pois no Lira. ninguém- joga petéca
Pois são. todos bo.ns bâsquetebolistas.

Autoria de Newton: Viegas
/

A A •.C; E. S. (. E M P A L Ar.( I O
:.. �iI._, 'IDa 2. �"T I·

Membros da Diretoria por largo tempo. militou na J.

I dá As�och;;ão do'S. Cr�nis-: .. 1mpl;ensa do pa�s. Por isso

tas J<]sporti"os de Santa Ca- mesmo, S. Excia, estava ea-

tarina, tendo, à frente seu pacitado a s�ntir as difi

presidente, cronista Jorge "culdades e os
' obstácillos

Cherem ..-e:Jtiveram, dia 14, qUe. se, antepQ�m às inicia

à tarde, no Palácio do Go- tivas dessa natureza. Den

vêrno, a _:im de solicitar tro de breves dias, segupdo
d� sua e�celência, � sr. Go- palayrá·s, textuais do Go�

vernador <lo Estado, dr.· vernador, ') Estado. ,dará o.

Jorge Lact'lda, um ·auxílio seu apôio à Associação dos

para a entidade que con� Cronistas Esportivos de

J.l�ega_ os cronistas de es· Santa . Catarina. .nevemos

porte de nossa terra. ressaltar, neste breve re",

O colega Jorge Cherem, gistro,. a maneira cordial

inicialmente, fez uma breve como. os colegas Jorge Che

exposição oas necessidades rem, Máriu' Ignácio ''Coe

ç das dific11ldades com que .lh�, Luiz Osnildo Marti

vem lutandn a ACESC. mo- nelli, José HamiltQn Dual'

tivos que levaram,. s.eU3 te e ,Milto!l Filomeno Ávi.Ia
mentores didgirem ao. Che- foram recebidos . pelo Go

fe do Exec:1.ltivo Estadual. vernador, t>m seu salão de

Com a,valavra, 9' G1>ver:- despachos, o que nos leva
nador' ,Jorge Lacerda infol'- ,a crer, forçosamente, que

mou que allxiliarh a enti- não laltará o auxílio indi3-
l

.

dade, .salientando, ain.da, ,pen'sável
sua condiçii.o �e ex-eronis-I' de um ,iusto anseio

ta esportivv e homem, que, ACESC .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!)R. Jf)E;É MEDEIROS
VIEIRA

- 4DVOGADO -
JaIXa Postal lliO - ItaJII -

Santa Cat&rinar..

.:.
Sábado, 22 de Junho de·'l';J57-......-.......---HO· ESTADO" Ô MAIS ANTIGO DJlARIO DE S. CATARINA

.;., ,

INDICADOR RRQ.FIS510NAL
•• D I 'o O •

DR. CONSTANTINO DR. 5. OOBATO
DIMATOS FILHO,

MÉIHCO CIRURGIÃO" JtJença. do aparelho rellpl.fdói-: ..
lIoença8 de i:lenhoraa - Parto. 'fUBl-;!{CULOSE
� Operz.ções - V!aB Urlnirl.. tADIOGRAFIA E RADIOSeOl'IA
Curso de aperfeiçoamento e DOS PULMOES

longa prâttca nos Ho.spitai. d. Cirurl!;:!1' <te l'orar;
Buenos lires. i'�o,rmado pela Paculdade Nach'-
CONSULTóRIO: Rua Felipe nal de Medicina, l·i,"o«.�i .. t. e

Schmidt, nr. 18 (sobrado). )'ONi l'iIlM)t:lrurglão do !lu_pital "'e,
SCi12. rêu Ramoa
HORAUiO: dai tli áI 18 ho· Curso 4"

\ e�peciall7.ac;:fw pela
ras '

'

oS. N. 1': Ex·lnterno e -.,; .

t Residência: A...nlda Rio Br.an. rente <Ie Cirurgia do l'r",f�l1eor.o, n. 42. Guimarães (lU!').Atend� .,_flamadoa ,--ons ... J,<'ellpe oScamldt, t.l8 -

'1'el-efone: - 1296. .: one a801
-------.-- Atend\l em nora li\arcad.l.

Kel: -- �u.. Jl:iit..ve. J UDIII
•0 - fj." ..... : lIalll.

nlt W, \LMOR Z(J:\tEH
GARCIA

liploma.l.. oeta Farol""d. ��
clonai de M.edlclnt 48 U nrve r

. .Idade do Brasil . I

E:I·luterno por conc�r80 da Ma-,

ternidade-Bacnla
Serviço do Prof. Octivlo Ro

'dri�ues Líma í

�x·interno do Servíç« de Cirar·
{ia do .Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Jnnetro
.Hédlco do, Hospital de Carldade
• da Maternidade Dr. Carl'.If'

. Cor.rêa
'JOENÇAS "DE SENHO�AR -

f'À' Jn()� .:_ Ol'ERA(,.OES
PARTO SEM 'DOR pelo
método psicQ-profilático.
Cons: nua João Pinto "n .

16, das 61,00 às 18,06 horas.
Atande com horas marca

'das - Telefone S035. �

iteaidência:
Rua: Genc ral Bittenéourr D

lOl.
'Telefone:' 2.693.

COMPRA·SE

DR. EWALDO SCHAEFER
Clínica Médica, de Adultós

e Crianças
Oensultôrlo - Rua Vic-

tor 'MeireUes n. ,26.
_ Horário das Consultas'�
das 15 às 18 horas' (exceto
ao." aabados).
Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 ..., TeI. SS65.

,

- ....

Pianos usados. Tratar pe-
lo telefone 2536.

Rua Vitor Mei�ele s. -, liO

DR. ANTONIU MONIZ'
.

- FONE:Fl;;t;!"'POlil - ?5,5 HP -. I gasolina
. DE ARAGÃO

, � 11 .HP T
"

,'IRURGlÁ TREUMATOLOGIA O F..sTADO
'fl" IJrtopediol Redaçio e '>fleina•.• vua ('"" mil' 35 HP -,

-

Cr"9ultórl\l: João Pinto, 18: .....elro M.fra, n. 160 Tel. 'IUZ:'
i;:O� HP "üar. 16 i.á 17 diàríamente. ..:. ex. Postal 13••

'

c.I
,Menos a08 Sábado.

Diretor: RUBENS A. RAMOS

� '84 HP __
"

_

Res : Bocaiuvs ias.
Gerente: DOMINGOS F .()IIDR. H�:!��'i:�PRISCO I<':lne: - 2.m.

Rep�e��:��t... : - GRUPOS'GERADOR�S � "P 'E N TA'"
)i�D1CO DRD':��ON Lt::�resenb�õe. A. & L.·.

Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos - - Com
...�:::a�e�l�c�o::Ç!�ul::•. se. CIRUR&IA C..ERAL Rt.:3 Senador Panta. 4(1

motores DrrSEL '�PENTA", partida elétrica'- radiator.

r
- Doenç4s de Senhora,. _. Pro!-to. andar., 1�Curso de Especia Izaçao no

lugia - �!etricidade Médka I' Teh: 22,6924 _. RIt. de'JRll<'''
. .flltros _. ta.·J."\que de oleo e demaispertences: acoplados dire-::JoHpit.Q.I do .. Servidores do' il.·

Concultõrlo- Rua Vito� Mej.. Rua ló <le NO"eltlhro !2)O '"tado. -:- '

J(ar�ano d" 'rel�s n. 2il - Tele!one' 3307. • ndar .alo IiU( - Sio P8ul,.. damente :êbm flange elastica á Alt�r,'I'}a,1Qi" de voltagem _ .

. \Mrviço' do' Prof. n

Consultas! Das 16 ",- ....,a. em AIBlnatural anual .. '':rl ICC.O'" 'f,n3:���l�aa - Pela manhA 00 <!iante. Venda avulaaa ...•. Cri I;or trifás�cos 220 Volts com· excitador - 4. cabos parad Residên�ia:- Fone, 3.422iIoapitfl.l de Carida e.
,

. Rua:' rrTumenau n. 71. Anúncio mediante contráto.

m l' -

d 1 t d t "1 t d' con)"untos estãú
À iarde das 16.;)� b�. em dlau·,

_�_ _,____ Os originais. mesmo náo pu 19açao. e qua 1'0 comp c o e çon TO e; o QS .

i

•

te no 'con�ulto' rio á Rua NunE:s -

I I � - . � I' �

'm f
AIlacbado

g

17 Esq'lina de Tira- )� -.

':t:li;�çã:oni�r:; ;�:;:�����llla assentados sôbre longarinâs. prorücs para entrar- em unClOnél-fl .. "tes. Tel. 2766. . DR. HELIO BERRETTA

I pelos conceitos emitidos nos .a', '

..
,

. '.

;-",
'

me'nto.
.

'<"Indência - Rua Prellellnte
_

M É D I C O
'tigos assinados.

Ú'
COV.tiLho 44� Tel.: 8120. .

Ortopedia e Traumatol�gla INI"OI, OE,!I prr'-

m' REVENDEnORES AUTORIZADOS, PAJtA' O ESTA O .oECLINICA Ex-intel'no por 2 anal! do Pavi- O leitrr encontra�'á. n".t .. <c.
.

d, lhão Fernandino Simo'Rsp.n da ]�na! in:l'\lrmações .quP .l!�,·.... ·t> IW ; SAN T À C A T A R I N _A ,

.

• 1I.!tOS OUVIDOS - NA:RIZ Santa Casa 4e São Paulo. 'ldlàl'lamente e d, Imediato.: .

'!'If'A'CHADO & C1·a. ,S/A 'Come'rci.o e Agencias
Jl GARGANTA (Serviço do Prof. Domingos De- ORNAIS T.I.fo••.

�
Wl

DR. GUE��EIRO UA fine) -. Estagiario do Ce�tro le � �:���� :::::::::::: .. : t�;� I Rua Saldar:ha
.

Marinho, 2 - E:aderêço telg: "P R. ,I M U S'Ortope-dla e Traumatologia e do Diário- {l[l '" -"e 3.6�\I � . -

O IS
lI'ONSECA Pl:onto Socorro do Hospital das Imprensa OiL 11 1.681"J Cx. Postal, 37. - Fone 3362 -- FLORIANOP L�gh::eH��p�:r��o Fl!:ia�ip���� Clinic.as d� São Paulo.

. J rp�:::l���' ��.r����"·Ul4 I tlll ,�.::JF-lr#l@r=Jpr;_3êélEJr#lêr#l....ê@F-1êêê.êFk:P'OBsue a CLINICA os Al'ARE- (Serviço do Prof. Godoy MaDeIra) (Portaria) l.016 rii1 _
,

.

_
t.HOS 'MAIS MODERNOS PARA - Médico do Hospital de Cari 'Nerêu Ramo. 1.83\ lUNlSTÉRIO DA AGRICULTURa "".','RATkMENTO (a·3 DOENÇAS dade de Flol'ianópolis. 'I ifilitar : 1.1117 SÉRVIÇO F1:.0RESTAL·

I'II' Irl' l
'h. ESPECIAI,IDADE; . DflÍoi:midades congílnitas e a,1 ,São Sebastião (Cala d, •

j , . 'Consultas - p1l1a -ma�hã no

quirldas _ Paralisia: fnfantil',,1 Saúde) .. : 3.16� �'-

�EL,.EGACIA FLORESTAL,
,

.aOSPIT�L \ ." ", .1tftter:lidaJe Dout(,r Csr·
R'I':GIONALA. TARDE _ das 2 iiI li - Osteomlehte - T!:aumatismo -, 101 'Corrêa \ a.l�l

'

r.
.

'" CONSUL-TóRIO - Rua dOI, Fraturas. '

.

'CHAMADOS UI.:.., "ACOltDO" COM O ESTADO. Uh ..ILHEl! nO�, I Consultas: Pela manhã no Uo" I GENTES
SAN'.:_' '\ CA1'AIU-"A

"

'

'. RL..!D�NCIA - Felip� Se'! pital de Caridadé, da� 16 às 17 '

Corl\o de Bombliiro� ... _.n�midt nO. 113 Tel. '<lS6�.' 30 horas 'no Consultório. ISer!ICo Loz, (Raclama- A V I.S O
, ---D-R. JÚLIO' DOIN' '.

Consultório: Rua Victor Meí ,·coe.s) : ,'... 2.404
A DelegaCÍla Florestal Reifional,

-

I' Po!icla (Sala Comlssáno .. 2.0'J� ,

VIJilRA:
relles n. 26..
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.. 'cf /ROTAria das 9 àl 11 horas."

,

.
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?i
14'ranJa . 1 ,I a e I ' -.' Esta Re,partlçao, pela rede de VlVNros florestals, em , i'f'A AVICULTURA. É FÁCIL E LUCRATIVA'

I' othlfS que Seduzem ;ooperaçãor que mantém no Estado, dispõe deu�uda8 e,

NÃO rEltCA J.1'BMPO. -

,
.

, � ,:ementes de espédes floresu>:d e de ()rn�.mentaçao, para )<'ilial HA Soberana" Dístrfto dO Estreib _ r.antoPARA A PRóXIMA TEMPORADA A v lCULA, FA- �--.4�. 2 � 'QrneciI!lento aos agricultores em .R,eral, .mteressaGlos �oÇA SEU PEDIDO POR CHEQUE, VAJ,J.� ou ORDEM DE ---Y--�.� � efloresta�ento. de suas :e:ras, alem- �e prestar t� �,� C: )m ::W.&Qt �I1-'AG o\MENTO.
_ � �\. ,rientação técnica necessana. Lembra, amda, a posslbl'PiNTOS DE: I DIA - Cr$ 10,00. SAO .

� \
.

� idade da ohtenção qe �préstimos para refiorestamentoFRANCAS E OVOS. I OLHOS �I' (�i'"
1'0' Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 ;:l,nos.RAÇA -;:- NE\\' HANSPHIRE e RH0DS '-. "VIER- BtM.·íRATADOS � Os interessados em ass�n�os flores��is,. p�ra aNIS

,
. lbtenção de maiorel3 esclareclmentos e requererem autu-VACINAlJM; (( NTTIA.A NEW CASTLE .

rização de Iicen'ia para queimadãe deFrubadas d� mato,RUA �4 PR �hP 10 111 ou G. A. CARVALHO�
devem dil;igir-se às Agências Florestais Municipais nu

J iretartlent� a, esta, R5partição, situada à rua Sautos l
1)umout nO. 6 em 'Florianópolis.

.

.

Telilfone: 2.4Qu - Caixa Postal,. 395.
Endereço tel�gr'ãf.ico: .f\g:r.isilv.á -. Floria,nõpolis.
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DR. LAURO DAURA
CUN!CA GERAL

.I!:&pecialista em moiéBtia. d.
Senhoras e vias urinárias.
Cora radical dEiS' infeccõ"

.agudas e, cronicas, do aperelho
gellito.uril!;"rio em ambnl os

lexos. . :..
Doenças do aparelho Di,lIttyo

l lia siat ema nervoso.
Horário: 10lh is 12 " 2� is i.
Consultório: R. Tiradentel, 12

- 1° Andar - Fone: 8246;
Reaídêneíat R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chícara do IIspanha)
- Fone: .3248,

Motor Ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
<, res, além de explendido para motor auxiliar de barcos � vela.

. Completamente Equipado, ínclusíve painel de instrumentos.
Dispômos pára entrega imediata,' nos seguintes capacidades:

Campanha de �ducação
-

..

Florestal ...

A ímbúia em estado na

tivo, explorada em Santa
Catarina, tem 200 a 400

IJR. CLARNO G.
GALLETTI

8C HP Diesel
80 'BP" (direita

103· HP "

13·2 HP "

e esquerda)

anos. Por ê.si.e motivo, o

problema floresta l l'elacio-'
-� ADVOGADO _

" "

nado à' imbú ia, em nosso

Estado, só .podei·á ser re

.sol nd0,. pela reserva patrt-
" "

monial de imbuia is e.corte
con crolado com garantia, de
regeneração naturaf Torna
se indispen"avel preservar a

que ainda resta de imbúía
e impedir que 1 colonização
agrícola anate com o mato
nativo' dessa espéci� nas ZC'-

'

nas de seu "habitat". SÔhl'e--
ass?ntos florestais, consu:
te ,- "Acôrr]c; Florestal".

"A Soberana" Praça 15' de novembro
rUll l"elipe Schmidt

\

esquina

I
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DR. o T T O F R ,I E D M A N N
ENSINA
.,

-

.

Matemáticas e Fisica
I.

Samentes para ··"t'D�to'
'.

Tôdo o agricultor ou pequeno ho.rticultor deve saber como é feito a
escolha da semente .para plantar. A s'emente tem, -:- anfes de tudo, que ser

completà, perfe'itat sem defeitos, - limpa pura com os melhores condiç(\es
de germinaç�o, como também de valor germinativo bastante alto. Sem estas
dxigência a semente não' dará ao lavràdor a recompensa dos seus es.fo!,ç� nos.•

períodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo
cuidado na aquisição de seme!lte para plantio.

rG. A. Carvalho' - "!Vende sempre as melhores seinen têS. '

._ VAREJO � MÉRCADO - POR'l'A DO MEIO

R. Çristovào Nu!'es Pires 21.
Esqu. Rml Hoepl:e e R. Cons. Mafra

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

fONU..UIII Da c:.u.I'N4.
fIU""..-, PRQUIlA....

/

.A&Ui4 .

.I

CLAREIA E HIGIENIZA

-

. Taxas de Viação e de Melhoramentos
1.0 Semestre de 1957

De ordem do sr. Diretor do Departamento da Fa
zenria, t�rno 'púb.Jico que, durante o corrente mês, se

. prlJcerlerá neste Departamento, a
-

cobrança das taias
aciír;à mendonadas, correspondentes ao 1.0 semestre do
corl'uate ano.

Findo ó prazo acima, as ·alúdidas taxas serão cobra
daS acrescidas darmulta de 20% .

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

Pelo Oficial Administrativo

c O' M" S A '8 A O

Virgem Especia�idade·da (ia. WETZEL INDUSTRIA�·_ JOinJille - (marca registrada)
- económiza-se' tempo ,�

.

din_hejro-
______._,_. ._. ,._ ...._.i.. ,_,__ __ - ...... -- ---- --_.-' ','''-''--

,

LAVAN[)O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

-,

Florianópolis, Sábado, 22, de Junho de 1957 '1"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S, CATARINA
----_. -----------:-----------------------

,.Que, a posse que mantém 5'')'

bre o terreno acima descrito

JU1ZO DE DIREITO

COMARCA DE TIJUCAS ::,ltel'eSSadúfl incertos, por sados e ningt.em possa ale-
\.

Edital_d;� Citação, com o editais de trintà dias; o re- p'a�'. igr· ....râncla man.dou ex-, Juiz� de Direito da 4.a Va- 'Vara. AU.nINO JOSE' DE dos -;enro 5' vinte nove me- de 1957 .. (As) Francisco de

prazo de trinta dias, de- in- presentantc do M. Público l/edIl' o presei.te edital que ra � Feitos da Fazenda pú.-' ,AGUIAR, brasileiro, casado, tros (129,OOm) e a área to- 'Assis. Rol de testemunhas
te'ressa'dos ausentes, Incer- cesta Comarca e o sr, Dele·, ��rá ,�fl�a1o ,na sede dê�� b�ie� da. Camarca' de Fio-I o�erario, do�iciJ.iado e �'�_ tal de mais ou menos hum I justificante: Sebastião Lu
tos e desconhecidos. g�do do Sel.'�iço doPatrim�- _te fl:.t.O, �o.�l;:-ar do c.ostu rlanopohs • I sI�e�te.no dIStl'l�O de R�: mil e oitocentos metros qua I cio de Assis, brasileiro, ca-

O Cidadão Carlos Terries, UIO da União, por precato- IN'.
s ;

nOI copra, publicado Edita;l de Citação com o pra beirão da I'ha, nesta Capí- drados (1.800m2). 2 =- Que sado aeroviârfo ; 2 - Ma-
Juiz de P�2 no exerc'ícic do da, em Florianópolis.; .todos jl:MA V�Z !1:),Diár�o da Jus zo-�e trinta_(30) dias I tal e Comarca, por seu ad- a pósse do referido terreno noel Vieira, brasileiro, casa-
Cargo de Juiz de Direito da para, no prazo da lei, ap�e, I fli;a_." �RE::: Y�S�S ..

,

no O �out<)r MANOEL-BAR, vogado e p'�ocurador abaixo fOI adquirftia por compra de do aeroviário; ambos domí-
Comarca de Tijucas, do Es- 'lentarem contest�ção, se

t!"lj�rno�l ,'.'0'. ESTADO";, de
I BOS� DE .LACER'DA, Juiz : assi�ado, Av�m perante V. Sebastião Lucío de Assis e ciliados-re sldentes no distri

tado de Santa Cantarína, na �erem, e acompanhar o feí- Flonanopo:.8. Dado e:�ass!l I de Dihito da 4.u Vara _ Excia. expor e requerer o s /mulher Aurea Vitoria de to de Ribeirão da Ilha e que
forma da lei, et.. to até fina! sentença, a guaI i

do nesta cIdade. de TIJuca.3, Feitos da ,Fazenda Pública seguínte : 1 - Há mais de Assis, somando a pósse des- comparecerão independente-
FAZ S,\BER aos que o deverá julgar a ação proce-I,aos quatorze dias do. mes II da Comarca de Florianópo- .trinta anos, por si e seus tes, de seus, antecessores e a 'mentê de intimação. Em a

presente edital, com o prazo dente para declarar e reco-
t
de m .... 10 do ano de mil no- lis, -çapital do Estado de antecessores, POSSUe o Su- .do Suplicante, mais de trín- dita' petição foi, proferido

de trínta dias, v-irem ou de' -ihecer do domínio dos Su-
I
veceuvs e cincoenta e sete. Santa Catarina, na forma 'da plicante, como seu, um ter- ta anos. 3) - Mas embora. o ,seguinte despacho: Rec.

le conhecimento tiverem, plicantes a gleba usucapien- Eu, (as) Gercv . dos Anjos, I
lei etc, .'

rena situado no lugar Alto .possuindo mansa e pacífi- hoje. A. á conclusão, F'lo-
que por parte de DurvalDa- da, e servirá, ao mesmo tem- Escrivãoro datilografei; con

'
\

'Ribeirão, no distrito acima camente, com ânimo de do- _rianópolis, 22 de mu!ço da
_ máz io b_ntonio de- Azevedo po, de título hábil para trans feri e subscrevi. Isento de FAZ sabe r aos que o pre- mencionado," com a seguinte no, durante) todo êsse tem- 1957. (As) Manoel Lacer-

e . s /mulher lhe foi apresen- crição no Registro de Imó- selos 1''1)1' se tratar de AS-
I
sente edital de citação com

metragem e confrontações: po, sem qualquer interrup- da. Subinda.os autos a con
tada a petição do teor se- veis da Comarca. Dá-se ii SISTENCU. JUDICIA'RIA. i o prazo de trinta (30) dias _:_ Frente 14,O.om); -Fundos, ção e sem qualquer �posi- clusão receberam o seguin
gu inte i-s- "Exmo. sr. dr. presente, para OS efeitos le-' (as) Carlos _:rernes - J. de

I
virem,' ou clêié conhecimen- onde med� igualmente .qua- ção, não tem o Suplicante, te despacho: Designe o se

Juiz' de Direito da Comarca gais,' o valor de treis mil Paz, no exercício do cargo
r
ia tiverem, que, por parte torze .metrcs (14,00m), nos qualquer titulo formal, daí nhor Escrivão dia e hora

- DURAVAL DAMA'ZIO cruzeiros (Cr$ - 3.090,00). de Juiz de Direito. Está CO!l de AURINO JOSE' de
mangais; e";tremando de um pretender legitimar a sua para a justificação, ciêntaa

"ANTONIO. DE AZEVEDO Protesta-se por todos os forme o or ig inal afixado na : AGUIAR, na ação de usu-
lado, ao 'Leste com João posse, nos termos do artigo as partes e o dr. 4.a Premo

E sua m.rlher AME'LIA meios de prova em direito sede dêste Juizo, no lugar! capião que requereu peran- Manoel do l'fascimento; do 500 do Código Civil. Para di tal' Público. Florianópolis,
FRAGA DE AZEVEDO, bra admitidos, principalmente do costume, sobre o qual me "te êste Juízo, lhe foi dirigi- outro lado, Oéste, com terras to fim requer a designação 27 de março de ·1957. (As)
sileiros, cas�dos, maiores, Inqu i rição de testemunhas, reporto e dou fé. . -' I dá a 'petição do teor seguin- de Cristina Juvência Fal- do, dia ... hora e lugar para .Manoel Lacerda. Sentença.
êle operário e ela de pren- :!epoimento pessoal e visto- Data supra. O' Escrivão:' te: 'Excell�ntíssimo sr. dr.

cão, medin(lO dé ambos os la a justifica�ão exIgida- pelo Julgo por sentenÇa 'a jus-
das domésticas, residente,; ria. Solicitddor qu� esta as-" Gt}recy d'()s Anjos I Juiz d� ,Direito da Quarta art. 455 do Codigo de Pro- tificação constante de fls. e

e domiciliados no distrito sina tem '\ua residência á

., t.
cesso 'Civil � na qual deve- fls., 'em qUe foi requeren-

de São João 'Batista, dêste Ru� Coron'el Buchele N.o�, '.�'. A rão ""' inquirid., ., t..- te AURINO JOSE' DE
.

:�ni:i::;st:nt�o;:��:;ál�::· �:S��ta���:��e:�:s� t;::e:s: .

.

� ;, ."..',
'

..
'

. .

'

�e:�na�.::e��::'o:n�::�:od::� ���I:sR,s:n!i:e�;d::eeP;;�, .

/ Iipfl.a..,assinHdo, vêm, com o PP DEFERIMENTO. Tiju-.
.

."
.

temente de intimação. R'!!- .gais efeito.�. Expeça-se man..

'. O Dr. Eduardo Pedro Carne i tensão dlO! cento e oitenta ,lar da c.a.U3.a: Cr$ 2.100,00.devido respeito, perante V. cas, 20 de maIO de Y957. (as) " ,,' .•
,

quer, outrossim, depois de dado de citação aos confi-.'
'. , 'ro da Cunha Luz - Juiz de metros. 3.(') - Não possu- Nestes termos P. DeferI- IExcia. pr()por a presente ClaudIO Caramuru de Cam- .

_ I .. , 1 _

"

• feita a j:Htificação, a ci- nanj;es do imóvel em ques-
. . ., I Direito da Comarca de SaQ em (JS' suplIcantes o domI-1 menta. Sao Jose, 18 de maIO .

.ação de usucapião, nos -têr- pos - A":'>lstente Jucllcla-
. .,

\
. ,. . tação pessôal dos menciona- tão, bem como ao 'Doutor 4.?. • • - .

I José Estado de Santa Ca- 1110 do Imo'lel supra refendo de - 1957. (as) Anatoho Pl-mos do artigo 550 do Código .:lO" Em dIta petIçao fOI exa ,_ .' I. . _ dos 'confrontantes, residên- Promotor Público, na qua-• .' I tal'ina 'na forma' da Lei, e descrito, por lhes faltar o
I
nheu'o GUImaraes - Advo-

Civil, cuja l'.edaçãe foi 'alte- rado o segull1te despacho:-'
•. "�o . •

.

tes nas visinhanças do imó- lidade de I'epresentante da
'" _.,

I etc. btu'lo transcrito no RegIs-
.

gado. ROL DE TESTEMU-A. a conc.lusao. TIJucas, _.

I . vel, bem c('mo o represen- ,
Fazenda do Estado e do .01'

21-5-1957. (as') M, Carmonal FAZ SABER aos que o :1'0 de Im6veis;-por isso, NHAS: 1).� Da?te FIlo-
tante do M�nisteri� Públic')'gão dó'Ministerio Públi�o,

I
I

t d't I
.

deI funda-menta dos n() Art. 550 meno, brasIleIro, casado, co-1955, no decorrer- da qual, - Juiz de Direito". Conc u- presen e e 1 a VIrem ou e,. .' . e do Domip.Ío da União e, e ao Dir.etor 40 Serviço do.

, .. do Cod. Civil; conbinado-com merclante, l"esldente n'esta
, sendo necessário, provarão: sos os autos' foi exarado o -conhecImento tIverem, com

por editais de 3� dias, ao, 'Patrimônio da União, para. .' I .

d' a Lei N.o 2.437, de-7 de mar cidade. 2) - José Fraga,
- 1.6 PP. ,Que, há' vinte (' seguinte dE-spacho:- "De- o prazo de trll1ta (30) las,

b
'

'1
.

.

d'
. interessa.ks incertos, ';to'- todos. querendo, contesta-I JOSE' RA ço de 1955, e ,conforme os raSI ell'O, rasa o,.operano,

cinco"anos ap.roximad...am_en- signe-se dia e hora� no .,10-, "
que por pa�'{e de

. ,- '. dos para acompanhar os ter-
, arts. 454 e seguintes do C. reSIdente nesta CIdade. 3) �;;., " ,__ ,

' .. ' ". � - -

"

_

te, es)'ão .na posse de um te1', cal do costume, par.a a J_us- MOS.,. po.r seu _advogado, dr.L "". ,_ .. '� - ... , 't' .'"
.

� _., ,," -!....,. , .' � ..

"mos da presente aeão de usn
, I"'" p� Ci-vl1,}"..�eJarrr;;'õ�}s'upli.:. P€drõ Destri brasileiro, ca- J,

rena de aU3entes-, ·loc'aliz'ado
"
tifica-ção, -feitas '11..8- de;Vlifã'§ I

ANATOLIO P.I N H EI�O "

'd oapiãoJ depois da., termina-cantes adquidr o dominio' sado, mecânico, reSI ente
no .lugar denominado �RE Intimações. Tijucas, 22-5- GUlMARÃES, me foi apre- ção dos pr(l,�os dos editais,'I t

A sôbre·o referido imóvel, ra- nesta cidade. SENTENÇAKER", do distrito de São 57. (as) M. Ca:mon,a.· G-alle- I senta,da a petiç.ã� do ' eor
na conform�dade do dispas-

, -

E zão, por que, .respeitosamen- Vistos, etc. Julgo por sen ..

g'O - Juiz de Direito". Fei-: segumte: PETIÇAO, - x-
to no art. 1155 do Codigo deI .

te, requerem se digne V tença, para que produz!lta ii. justificação foi proferi- mo. sr. dr. Juiz de Direita .

Processo C:vil; por meio dar "
, Excia. mandar designar dia seus-jUl:id::cos efeito�, a jU3:la a seguite sentença :-- da Comat"a de São Jose. qlla.l devel'á preencher OH\ ,

S·
.

MU e hOloa para a Audiência de tificação de fls. Expeçam-"Vistos, etc .. JuJ.go por sen' JO E' RAMOS E SUA -

.

., Justificação, em' que serão Se,mandad0 de citação par!ltença a justificação retro,' LHER WALMIRA FILO-
.' , .

O RA \"08'b '1' ouvidas, as testemunhas
p'ncedida nestes autos de. MEN .Li, raSI eiras,. . ..

-

. i AI
-

f
. ,.

Pu'blI'co e ab�ixo arroladas e que com-
t-,\ão de Usucapião requen-,

e e uncIOn.::trlO .. parecerão independentemeno,; faz com
_

o RibeÍl°ão' do CD. iJor Durval Damázio An- ela domestIca, docllIados e
, :. I . .. te de intimação;.e que, pro, .,nl� de Azevedo púa qu� reSIdentes nesta CIdade, por

. ..._�, .

I .. cedIda a lus'tIflcaçao "abo.
,"L,rta seu" devidos e juri- 'Seu procundor mfra-assI-

.

"

-, 1
d ( N 1)

.'
't initio", h�lgada esta, 'Se V€Z no Di�rio da Justiça, eveira; área de .onZe mil qui- ,'i..::.s efeitos. Citem-se, por na o doc. .0- ,mscrI Q,

.

•.

, I , .' prossiga rio feIto ,na forma por três vezes no jornalnhentos e eincoenta e cinco mandado os cqnfrontantes na O.A.B.,__",ob N.0-628, com
.

.'
, '.," I "t'" R G' N' da Lei promovendo-se a ci mais proxl 'l1.0 da Capital, os(11.555) metros quadrados; conhecidos do imóvel � por eSCrI ano a ua aspar e. .'. o. vaJor de dois_ mil e�cemr<

-

" I '>.T •

'd
. tação dos confrontantes lO! 'interessado',> incertos e não::. confronta fi Leste çom ter- l"iitais, cem o prazo de trin . VeiS r�.0-70., nesta Cldaj e,

.

cruzeiros (Cr$ 2.100,00) pa-c I d h -'t - � 'suas mulheres se casados sabidos. P.R.I. São José,. 1
ta dias, os interessados in- on e. reÇ!e e CI açoes, vem. ,

m os efeitos fiscais. Pro- passado nésta r

cidade de.

'

dO' V D' d forem, bem como o Repre- de junho de 1957. (as) Edu-certos, na forma do § 1.0 do Izer a . l'.XCla. que, ese-
.

.' . ,. , testa-se pI'OVar o alegad.J Florianópolis, aos vinte, e
.

. j'. .' ':.
.

j sentante do Mmlsteno Pu- ,ardo Pedi"O Ca,rneiro date com difas dé prophedade artigo 455 do Código de Jando, qUe, dIgO, quedese-, com os depnim�ntos pessoais'

,

I . I blico, para, afinal, julgada Cunha Juz _;_ Juiz de DireiProcesse Ci"il; pessoalmell- Jam m�_cr, perante esse

I _

'

, ,- 'J' . A
-

d U precedente a presente Açao, to. E, para que chegue aotE: o dr Rt'pr:Bsentante do UIZO, uma çao � suca-

I
'

'."

'.-

I 't após percorridos todos os\.-conhecimei1to de todos man-.\!. p,: �1:C0, J't:sta Cidade e. plao� p� o que, mUI o res- .'. .

.

•

j
,

"t t' tramItes, legaIS, possam os do expedIr o presente, que1.(.1' ·prerut,;,.i".. a �er expe- peI osamen 'e, vem expor c
. .

, .'

.

,
.

�.
, gllin't a V suplic,ante'':l ad'qUlrIr o do- sera fIxado e publicado naé mantida lle maneira paci- elida pam � ,'l1izó oe Direito rel-luerer o se ,e . .

,.
' '. . . tampilhas pstaduais no va- Barbo'sa d'e Lacerda,Juiz de

E· 1 '\ O lic 'mlmo do brreno usucaptlen forma da Lel. Dado e passa
.

fica, ininterrupta, com "ani- c,:! J.<1 \i ;,1"", (la Con,area {!-, XCla.:.O. - s sup an-
, , lôr de quatlo cruzeiros (Cr$tes p.oss'uern um terreno 'com do péla transcrição da sen- do nesta cidade de São Jo- I" "

. I

l11us domi-ni" e �em oposiçã:J 'Florianópolis, o sr. Delega· .

.

.

t dI'
1 , . , 4,00), lllchlslve duas taxas. , .

tenca no Regls 1'0 e mo- se, aos treze dIas do mes
.

.de quem q'-ler que seja.�An- do do Serviço ;10 Patrill}ô- a área de 1.980 m.q. hum
.

.

I . .

' de Saúde Pública Estadual)veIS da COlT'ar�a. Protestan- de Junho do ano de mIl no-' .

te· o exposto, pretendem re- nio da/,UU1,,\.u. �'(,m, custas. mil novecentos e oitenta me
" . di. Florianópolis, 18 de março Vimc,ius Gonzagado por toJos os, meIOS e

I
vecentGS e ell1coenta e sete.'gularizar a sua posse; para p. R. r.. Tí.1U'�clS, 12 de ju- tros quadrados), sito á R�a _

.

't t '1 1""" Cal·lo:.· Getllll'O Varg'as, ne'sta Cl·..l�_ provas. em direito permissi-I E,u, Arnoldo Souza, Escri- C O N V I T E��1nto, respeI osamen e, re, 1110 eH ;}JI <:\"J U"'d

p-;\ c.".
-

A DOS FUNCIO'N -RIOS Pú LICveis, parti�ularmente a tes- vão . ã fiz datilografar e .t\.� O A B OS CIViS
querem a V. Excia. se digne Tem·", - � ,'e P!lZ, no ,�xer 'de, medindc.' onze metros de '.

I A Comissão da Pascôa dos funcionários Post.ais Te-temunhal, documental, vis-, subscrevi. ,(as) Edu;1rdo Pe .designár dia, hora .e local �ício do ca"'go de J. de Di- frente por cento e 'oitenta legraficús, tem a honra e máximo prazer de convidar aos

rei to". E para que chegue metros da-frente aos fundo'!, 'torias" et-arbitramento, ,re-I dr@ Carneiro da Cunha Luz Srs. Diretores e Chefes' de 'Repartições ,Públicas e de
querem os supHcaptes, des-

..
- Juiz de Dir.eito. Confere 'llais funcionários fedel'ais, edadu.ais, mjini-cipa:is e au

dé- já, o dc;poimentó pessoal com o original. O ESfrivão tárqüico&, bem como suas exmas. famílias, a tomarem
de que ponentura- venha a (As.) Arn.Jldo_ Souza. ;Jarte na "PASCôA DOS FUNCIONÁRIOS" á realizar

se no dia vinte e três (23) de junho do corrente ano, às
'�ete horas. na Catedral Metropolitana.

Extende .es�e convite aos funcionários públicos apo
,entados e suas exmas. famílias.

,::;omo preparação para esse certame de ·fé será ce
lebrario um tri'duo de pr�ga9ão que terá lugar no mesmo

templó nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois, por
ocasião da devoção em honra ao Sagrado Coração de
festlf'" pelas dezenove horas. . I _

.;';ertos de que essa convocaÇ'ão terá a me.Ihor aco

ihida nos �orações de sentimenfos religiósos, compare-,
-:endo "a essas solenidades um grande número de fun
cionários, antecipamos nossos melhores e mais profun-
ios agrcdecimentos.

..

DA tes em São João Batista; ÇlS ao/�onhe,cime[jto dos interes

DIreito da !!l.a Va,ra..

"

Confére rom o original.
O �8crivão. ,.,'_

rada pela Lei Federal n.o

, 2.437 , -de 7 de março de

Kreker e terras de Francis

co José Leonardo de 'Oli-

e citem-se por' edital, que
�inda, para no 'prazo lega'! 'Juiz de Direito da 4.a Vaserá afixado no lugar do
apresentarem G_ontestação r. ra. E, pan que 'chegl'!e aocostume e publicado uma

melhor, de\.'",rá ser reconhe- Processo 'Civil. tustas, afi
cido e dech'l'ado o dominio nal: P.R.1. Florianópolis, 23
do suplican:e sôbre o allldi-I de maio de 1957. (As) Ma- •

do terreno, -ficando citados, ,noel Barbosa de Lace:rda,

ram o"opedido no praz,o. �al,,,
__ ? ��. . � '\" i

',._
.._ .; .:. '

léi. -Outros'!im, citem-se por
edital com o prazo de trin
ta (30) dias. os interessa.:.

. .' '.

dos incert'ls, citação éssa

que deverá ser feita de con

formidade 'com o artigo 455

paragrafo 1.0' do Codigo de ,
'

João Bati3ta, com vinte e

treis(23) metros e onze (11)
centímetro'3 de t'rras de

frente, que as faz com pro

priedades de Alberto Andre-
'os· confron�antes do imóvl'f
e ao dr. Promotor Público;

gnetoni, por quinhentos ..

(500) dito'! de fundos, que

dos intere'!sados, testemu ..

, I

nhas, vistoria a ju.ntada de

documentos, D., e A. esta,
P. deferimento. (Sôbre es:..

conhecimen_to,de todos, mau
dou expedir.o 'presente edj_
tal que se",'Í afixado no lu-

para seguirem a causa atê

final sentença, sob �'� pe
nas da lei. Da-se a presente

ras- de prollriedade de Hen

rique Máz(,l'a Filho e a Oe..s

gar --de costume e publica
do na forma da lei. Dado p

gé Fran cisco José Leonar-
, \;

do de Oli'leira .. 2,0 PP -

nove_ dias do mês de maio

do: ano de mil novecentos e

cincoenta.1.\ sete. Eu, VINI
CIUS GONZAGA,. Escrivão,
o Isubscrevi." (As) Mano_el:

para' que possam j�lstificar
o alegado com a citação pré,

-\-viá do ilustre O'rgão do Mi

nistério Públic()' desta Co-

com 'o "a�iimus 'domini",
mansa e paeificaménte. sem
iru,terrupção nem oposição

, contestar ,a presente .ação, S.ão Jos�, 13 de' junho dede quem quer que seja, há
s'ob pena"_ de confesso. Va- 1957.

/ /)mais de vinte anos. 2.0) - -

---'- - --------,---------'-

-TERRENOS - BRASIUA'

A COMISSÃO
..·········�•••••••••• �n

marca e a inquirição das

_.clstemunhas Augusto So

topie�l"a tl Antonio da Silva_

Ramos, brasileiros, làvrado
l'C>i, ma{orrs, ca'sados, resi

dentes em São João Batis

ta, que c0mparecerão em

'Juizo independentemente de

citacão. RelJuerem mais que, (�

julgada po:c sentença a jus-

tificação, sejam citados 03

confrolltantes conhecidos do

imóvel Aib�rto Andregne
toni Fran�·isco José Leo-

,

nardo ue Oliveira' e Henri- -

O terreno iescrito no item T

têm as ,'seguintes confron

tações: Frente a Léste, on
de méde O.lze mefros, com

a Rua Getulio Vargas; fun
dos a Oéste,· onde ta�bem
méde onze metros, com ter

. ras pertencente� a herdei-

ros de DOMINGOS FILO

MENO;. exiremando ao Sul

com TEODORO JOSE' DA

ROSA e ao Nor,te tambem

A. Cam�an,hia Urbanizadora. da Nova 'Capital
XOV ACAP, - iúforma que ainda não pôs à venda ter
l'cnos nH \,.área de BrasiHa. As vendas anunciadas ,nã.)
podem; [Jortantü, 'referir-se

_

a ·terrenos situados 'no pe
rimetro qa Nova Capital e do futuro Distrito Federal.

o que � Companhia vende, no momento," é Il OBRI
GAÇÃO URASILlA, título garantIdo peio Governo Fe
deral, .qLle dá ao seu portador.; dentre Ol!tras a vantagem
de 10% sobre o preç'o dos mesmos, na oCll.i\ião da compra.

As Obrigaçõ_e� Brasilia acham-s� à venqa em Ban
cos e cOHetores de fundos públicos.

A •••dustrI8. ".tl roupas feÍt8s e dftU. das princi-
paizes 'ldiantados da Euro]J8 e :R....''''i.'it:;.;..ft;.:,rl:.l:0'''''''......_''''''''"'''"''''''

GOS :fILOMENO, �uma ex-

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAN �UN JON, 2J ru P.) -, ADECIS1\O DOS ALIAD OS� DE CANCELAU A CLAUSULA DO 'l�UATAD0 DE ARM�ISTICIO NA COREIA QUE PROI-"BIA,O,AUMENTO_DE FORÇAS BELICAS, FOI ANUNCIADA ,PELO-GAL. ROMMER LITZENBURG,JVIEMBR6 �ORT_E AME;RICANO DA COMISSÃO DE�

I ARMISTICIO. LITZENBURG," ENUMEROU PORMENORIZADAMENTI( AS VIOLAÇÕES DESSA CLAUSULA PELOS COMUNISTAS, QUE· DESDE oI
� FIM DA GUERRA CONSTITlJIRA_M UMA REDE ,COMPLETA DE BASES AEREAS NA COREIA DO NORTE, E ·ALI 'ESTACIONARAM UMA FORÇA ,�I

-

,

'

DE BOMBARDEIROS �F CAÇAS � J1}TO .-

"

"
c

" PAN MUN JON, 21 (U. P.) - OS EE .. UU�'E SEUS ALIADOS DENUNCIARAM HOJE, FORMALlYIENTE� UMA D AS PRINCIPAIS CLki\USULAS DO I
TRATADO DEARMISTICIO"QUE POZ FIM A GUERRA DA COREIA, 1953. UMA ,VEZ Q,UE OS COMUNISTAS AUME�,rARA_M GRANDEMENTE SEU POtet tDERIO MILITAR NA COREIÀ DO.NORTE, EM VIOLAÇAO FLAGRANTE AO ACORDO, OS ALIADOS OCIDENTAIS ANUNCIARAM QUE AGORA CAN� o

I� CELARAO MESMO. A�SIM, DEVERÃO CHEGAR.A' COREIA DO SUL> POSSANTES BOMBARDEIROS A JATO, TANQUES E OUTRAS ARMAS MOD�,R: I,

"

'NAS, PARA FORTALECER AS DIVISÕES NORTE AMERlCAN.f\S QUE'GUARNf,CEM A ZONA-DE ARMISTICIO.' ,)j�:ic:o
O)...()....o....l)._.(),....o__()._.()._.()._.()._.()._.(),....()....()�()._�()....o....()�(l...().._.l).....()�()...(j.-.( O)...()._.()...o....o.....()....()...()._.C).....\j._.()...(I�')�()CZlo()�

r
c O M E' R C I � IL E G A L

.
. � .' Serão Suspensos Df BolSi�tasFor,mul-a P a· r -8 Combate-l-o r�!!�o' ��'����l,hO-D!�j 'n�e'II·C·le'ale's ,Pl;)� l:���::;�to;a Divisão

\
, berativo do Conselho Na- , 'I'écnico-Clentífíca a fazer

P bli D'" C'· 'd:d .

'

,
cional de Pesquisas foram- rados 'para

-

cada ano para
a revisão das bolsas [á exis-u ca o iario arioca prêen i o, para errar 'um timo-nos lembrao um aspec- ser um convite, ao co-ner- d 'd·. di '_ '

, ,'..,.

em sua edição de 20-6�57: I estatuto "uniforme," simples, to que não pode ser neglí- cio clandestino. ',', ça:;vc:�s alV���:�id:��o:e o� ,�uais nec�ssit�m de, au- !�r;!ep� qtuedtoca 1
ao, bo�

U L' d t 'f d"'" d 1 di' A 'b 1 '
, XIllOS e a. estimativa do au-I

amen o os p anos \te
ma ei e ar! as, como, capaz e servir as reais ne- gencia o pe os

po,
eres. pu-

,

g:r.lé:r:(' em nOSS0S 'e- tornar o mais eficiente pos- , , , _ pesquisas tra ád 1
a que está sendo discutida I cessidades do, Brasil no to- blicos. Trata-se do proble- gisladores se a esse respeí- '1 Ii

-

d t:
xílío necescitado, na,o se

di
� �,o� pe �s

A

' , sive a ap icaçao os auxi b d h 1"' can idatos e a mterrupçaoatua�ente �a Câmara dos
I
cante a qireito� alfandegá-. ma do contrabando. As ta' to, tomassem como exemplo lios e bôlsas concedidos pe- tacã

en ? n1e5ndun:a se �(;!1- das bolsas e auxílios aos b�-Deputados e um instrumei: rios merece todo 0' ínterês- xas altas a que estão sUJ'ei- a iniciativa do Govêrno do Io f id ' -
_

açao apos e evereiro
ficiá ,

, �. -A.
' ,�

,

,

0' re en o org�o para tra d " f' ne iciarios que, apos três
to de maior ímportância.l se da parte de quanto' se tas certas mercadorias' prin México. Segundo teleg,i.'�r b Ih de '

" b
o ano a que se re erir o

-
-

, 'f _' ,',: ,,' "

:- - '" ",
a os ,e pesquisas, eI? programa', anos, nao tenham executa-

para um pais em ranco de preocupam pelo progresso cípalmente as ,que nao sao ma publicado nos jornais, como fazer cada ano, a mais do trabalh ientífí blí-
I' ât

'

d B 'I fb' d B'1 17501. d 1" t d ,,- b) Estabelecer tetos de o cien I co pu 1

sendvo vBrmte�1 o como e o ca- o ,rasAi.. , "

'

I
a nC,a as, no srasu, como, i/O "os. re OglO1s95e6n raf, os racional e util distribuição '1 d cado em revista científica,

C tov uermi lóai t d M auxi io para- ca a institui-::;0 o rasu- om ess,e e�pln o, p�rm.l· o r� QglO e ou ras, 1;>0- em no exico eu: 0/, ize- de tais auxílios, Seu o'bjeti- de renome,
�

.

Como se s�be, A

o nosso
;', I,r�m de m,odo Ilegal., Diante ,

vo é fomentar a pesquisa, ção:

sis�ema �e eo�trole adua- , - ,dISSO, dehber��aq1 as auto- formar pesqúisádores, am-
c) Considerar o valor glo

nell'O vem do seculo -passa- , rJdaôes reduzlr as, taxas pliar as equipes de técnicos
bal dos pedidos de cada 1ns-

do, remendadC9 por um s;:m -

I que oneravam a importa- brasileiros' e' facilitar' seu titulção. isoladamente e' q

n.umero de .decretos, porta - ção, inclusive o- impôsto,'ad- aperfe,içoarri:ento, resumin- conjunto dos pedidos em

d d t l t cursos no Conselho;rIas, e �e i as O'� ras q�e , v� orem, ,coI?- que a SI ua- do-se tôdp. a firialidade em

c<?nseguiam m�te-l? mros çlJ,o devera mudar., incrementar o progresso
d) Solicitam às institui-

ou l'}€'nos atua}lZado. ,

Reflitamos., Sera o pro-, técnico-científico do país e
,ções cujos pedidos ultrapas

O grande esforço ora em- \. Flqrianópolis, S'ábado, - 22 de Junho d� �957 blema do contrabando p.o a conseque_nte elevação do
sem ,o teto respectivo que BRASILIA, 21 (ur) - o presi-

Brasil menos grave _que no estabeleçam a prioridade dente Craveiro Lopes dormiu

D E
'

t d
' ,

N0'"
seu nível econô,mico. '

entre os mesmos pedidos profúl\damerite durante quase

, ,', e,c' f'" e'to 'S ,a' ua,1
'

'. 49, i:::__:_.
México?'-Não vamos

-

res- São....as seguintes as dis- o'to horas, nà futura capital bra
, ponder Diremos apenas .... d

'

para atendimento pelo Con- b:-'cÍra. Hoje pela manhã, depois,. posições ora aprova as, que selho,'-, ,

que, a vista das inúmeras - ' ,
' de tomar café,' recebl!u os mem�

-

' : começarão a vigorar a par- e) Julgar-d'e'PQ'i'S ..Je, tod'os bros da colonJ'a portuguesa "mª
. V I

'

j'
João Batista, Zeca, inter\'eiu, petante asi denúncias e reclamações '

d 1958
UI "

-,

di' . ,: tir e' ,

os ou,'tros, em J'unho', os pe- Goia'nia, conversando.. com, ca'da5_ Segundo nos p'arece estes espre� a tas autorIdades do ,país a favor ,qos' In-=:, d l'
,

-

,

os que rea Izam o comer- 'um sôbre sua localidade de 'ori-
ªtenciosos escritos dão a idéia ,de uma fi- qios.

, � cio h�nest()., que-pÇigam im-, a) Que ,tôdas as insbitui- di�os que ultr�p�s�em .os
gemo As entrevista assistiu,tam-

ªta de cinema em série,. Lamentamos não Ao mesmo tempo a ea,:_sa destes foiª J:>osto� e esperam do Go- ções (Univ�rsidades, Insti- tetos das ConsbtUlçoes; I �ém o ministro (las Relações Ex

�podér, pela carência _de recursos inte.Iec- ' defendida na Assembléia Legislativa doª, vêrno amplas garantias pa- , tutos, Escolas, etc.) que se ' f), Solicitar aos diretores teriores de Porhjgal, snr. Paulo

§tilais, oferecer um aspedo interessa�te, Estàdo pelo advogado. dr; Cid Ribas quan5 ra a continuação do seu ne- dediquem à pesquisas encá- d� instituições que não cri- C�nha, Ante� de partir Jlar� Ma.
- '. ,':

_
' ,

d IL... nau� o prestdente e o chanceler
ªou agradável, se é que alguém se dará ao �o deputado e, na Câmara Federal, ao temª gócio, algo deverá sel' feito, minhem ao. Conselho Na-

I
em novO's campos �,Çl�I- "de'Portugal escolh,eram o lote de

ªtrabalho, sem obrigação de faze!', de ler po quê exercia a deputação, taml,>ém peloª para limpar a'nódoa do con cional de p'esquisas, com a , dades e�quant? os Ja eXIS- terrenos, a 'ser reservado para _

ªo que vamos es'Crevendo. Fal-ecem-nos ,to- atual S'enador, Exmo. Sr, Dr. Saulo Ra-i 'trabando. O México parece devida antecedência, os pro I,tentes nao estIverem co:qr construçãO""-da futura embaixada
,

ªdQS os elementos essenciaes a esse obje- ,mos,....
'

, ª ter enco;tradn o caminho. ! gramas de trabalhos ela,b6- Ipl�tamente equipados e em de seu país, qúando o govêrl)o
- ,,- "'<; brasileiro se tra,!sferir para ara§tivo, inclusiv-e tempo e v011�ade, pois, nos- ',As manifestações a favor da,; éausa� siIiilõ A partida tIara Manaus'

isa preocupaçã_o �, exclusivamente, relat�r ,dos Indios chapecoenses, dos cita<Íôs par-� 'Exporl',aça-o de' 'Em''p�,e"sa de, Luz' 'e' 'Fo"rc',a , de deu-se- às treze hs. e vinte mi·

§'e' resumir. �lamentares, não correram serenamente,�,
,

I OlltOS em aviã�.
,

ª Prosseguindo, diremo;l q\le os humil- ,porque, tantó ,no Estado como em o âm-ª 'te"cl·do'S- Flo,r'.·ano'poll·s-S/A. _ ELFFA MONTEVIDÉU, 21 (UP) - To-

�des Indios de Chapecó, ptJa pertinaz -sção bito federal, foram S.S. Excs. contrariadosª
,

dos os médicos do Uruguai reali�

Ido
sr. Â. B. Almeida, por dua� vezes, ou em acirrado;; apart'e3 pelos deputados sr8.� RIO 21

'

- zaram hoje uma gi'eve de uma

_seja, em Dezembro de ,1933 e Agosto de Waldemar Rupp e Wªndcrley Filho, queª . ,,'
(N.A,) - O mi-

:_' C' O' u 'U - N I (,A
-

,ç A O, ... hora, como protesto contra a de-

t J
'

M
. A' l'k . ..pI - mora ,do Congresso em sancionaI;

1948, receberam notificação do despejo, e defendiam o ponto d,e vista, ou melhor osª_,: lllS 1'0, OSe arla ,mun, '� <

I: um' projeto q.ue lhes concede 'fa-
,

que vale dizer, 'estiveram J?a iminência de interesses do sr. Almeida. ,g declarou, qne dentro em bre ! A Emprêsa de. Luz de' Fôrça d� FIO(ianópolis S.A. cilidades �para a,' importação d
'�

serem forçados a,deixar os lugares de:'seus Sob�'eveiu depois um período de cal-�'I Ve expediri um ato discipli- ELFFA ieíi'do em vista os dizeres de seu {';ódi'go de ins- autompveis. Os serviços de SOC01'

t'ld 'dA'a d d t I t I
-

'
,

C d'
� d F

.
-

1'0 urgente não foràm afetados;,

=' O, os e reSI encI s, 'esocupan o as er- ma, por a gum empo, mas, c aro era que:. llando rt
-

d t
. talacQes Elétricas _, (Cap. 2.0 on lçoes e,

_

orneclmen-
.

h 'd d' d
' ,

,- - ,
- = a expo açao e eCI. - • mas os profissionais llue preso

ras, que tm am ,SI o me I as, a l'eque- essa sItuaçao nao podena durar muito,s., d dA" to): comunica aos seus consumidores (im geral qu�: tam serviços gratuitos em diver_
rimentQ do' dito sr. Almeida. Se tal .ti- pois, o sr, Almeida e pessoas, q'ble o au-§ ,os" e ac�rdo �om os m-

l.u _ Não, serão mais toleradas ligações clandes- S\)S' hospitais) receberam ordem
I

vesse acontecido, seria a repetição, em xiliavam, não Íl'iam renunciar' ao seu Ol>-�I
terêsses ,da indústria textil ,tiPas que pa�tindo, de um cons''9midor nor- da Assembléia Médica de sus-

miniatura, de que ocorreu com os gua- jetivo, em face às pequenas resistencias,· nacional e respeitadas as ínalmente ligado pela ELFFA, atendem ca- pender 'seu trabalho por tempo

ranís das missões jesuiticas do sul, quan- que iam encQntr_,ando- e_c'om facilidade €S,- r'on,reuI'eAncI'as da economl'a
' .. h

rhdeterminado,
'

a partir de se-
'-

.
sas VIZJ,p a,s.

_

'

. gunda feh'a,
do s'e cogitava de executar' o Tratad'o de tavam sendo afastadas., do' pais. \.' 2.0 '_ 0'8 consumidQ:t:,es que se enquadrarem, na sr:..- '

Madrid, de 1750,- celebrado entre. as res-,
'

No ano de 1951, o dr. Do�otimi Dias �

, tuação do item 1) deverão normalizar sua -LISBOA, 21 (UP) - Pela primei
,

A

-

H' h dCd'" ra vez desde que o presidente�pectivas Cortes de Port�gal e �espan a, a, ruz foi Ispens.ado do cargo do dire-ª -,- Exportaremos tecidos ) ligação até o i:li:a 1.0 de set�mbro do. corren Craveiro Lopes iniciou sua via�

�na tentativa de fazerem a mlmdança dos �(Jr do S,P.I. � em sua substituiçã,p, foi� com o qUe ganharemos mel: te ano.
-'

gem ao Brasil, ó n!)ticiário dei-
!!Indioa catequizados da margem. esquerda nomeado o antigo funé'ionário' J,M. Ga-i F�ndo êste prazo, muito a contragosto, esta EmprAê- xou de constituir a manchete do
!I d' "t d

.

U·
'

1\'''' I h /
' e cados para um d,os 'excelen 1 f It d

• • ••

ipara à IreI a 0)'10 rugual. "
ma lUa c er. '

-

§ sa se vê na contingência de nElo mais fornecer uz e or- a o a primeIra pagma, num ma,

; -. Tapto da pI:�meira �omo. �m a seg�n-I ' �e iní�io a ação adm:nistrativa desse.! tesp,rodutos manufaturados
ç.a aos consumidores tr'ansigentes; medida esta que atin- !:tf�:t!��:�e�:'I!: �::; ::i!�!:

§da dessas ocasroes, fOI solICItada a m-
I
cldadao onentou-se para uma solução ha-� !lO Brasil (l. assim, ,fortale- girá também aos consumidores normais que permitem a da página a informação sobre o

�tervenção de ,S. S. Exas, General Can�ido b,il, e até certo ponto justa, e!llbora sacri-I cendo a nossa receita cam existência destas ligações clan!lestinas partindo de: suas relatório das Nações Unidas so-

sRondon e dr: Nereu Ramos, quan"do VICe.;. flclO de parte do patrimônio dos

Indios'l oial c'om a' colocaç,a-o no ,e'x- instalações. ,

-,
"

bre o assalto, Russo à Húngria.
:lp' d R 'bl'

, O noticiário sobre a viagem do
ª resldeI\�e a epu, _Ica, pei:ante o gov�r- porem,. desde j.á devem�s deixar assinala-

terior dos excedentes das fá FIOl'ümópolis, 20 de junho de 1957
'

presidente Craveiro Lopes ocupa
§lno catarmeI,lse, pl'eJteandc que a aludIda do, com o -deVIdo respeIto, qUe o governo'� .

-:A Emprêsa jl. parte inferior da primeira pá:�,ª questão fosseJesolyida de acôrdo com o catarinense fechou os olhos ao caminhoi bl'lcas. gina. O outro dos dois matutinos

� direito e a lei. Dessa fórma foi evitado que certo, récusou seguir a linha reta sacri-i .. -M'o'rreu O Alml·rante SI'lvl·O N,pronha 'publicados 'hoje, o sécitlo, 'entre·

§se consumassem as violências, que _esta- fico� os reaes e-Hcitos interesses'do Es-II LEA,
. '-

tanto, c,ontinua dando o, destaque

_§v,alJl em _começo de execução, ,Não foi sém tadot taiv�z involuntariamente-, ln�ol-ren__1__

1 ASSINE;;', ' 'Faleceu dia 19 co,rrente no' o almirante SilviO' de �oro- principal aos despachos sobre a

-
- -

' ,

'd viagem presidencial e especial-
§esforço que se alcançou êsse resultado: do, entretanto, por essa fO,rma, em crítica� Rio ten'do sido! nha� que foi :nini�tro a

mente sobre a c.!tegada do chefe �

§basta recordar que� ajnd� no, último ano, fundamentada dos seus c'o'ncidadãos CÓ-"ª "O ESTADO" I
' "

i Marmha do Gover:no ao ma- de Estado a Brasília.

ªcitado a Câmara dos Venadores'de Cha- mó procuraremos q�m�nst.rar na

se��lên_��-
seu corpo sep�lta�? ontem} rech�l Dutra.

�pecó" po�' proposta do então y_ereador sr. 1 cia destes. modes,tos escl'itÇls. < § 16 o' DISTRITO RO'DOyl" RIO FEDE I O pranteado mor�o esta- 'LONDRES, 21. (UP) - A, União
,.

'F-tS-j"'A'�""'DE·"""'i'A'Õ"':""j-õ'wi�õ-E;'i�;;R;.çi; . B Õ L E TIM I N F O':-M A T I �AJ' r�:;�F.:����:;· ��1�;l;:::�f;:;�::if�§:'
BAIRRO DA PENITENCIARIA ailos_dirigentes �a ! o ':�;��i�OC::'��T��. DR . ..

':"V;�"�;l:"e;:o·Gum. :��,�::::�::!!i1::�:;��::Ei::
Terão inicio; hbjé, � Bairro da Penitenciária,_ as 'TAC CRU'lEIRO I dos Snr,s" Germ,ano Bràndes Jr:, Wa.l�e::�:b;�le: ��i� �:�:'�su. aS,_h�menagens fu-

vou que o fato causou um "re·,

,

festividad�s em h.o�enagem a 'São JoãÇ>, na �apela d�
-

,

-

'" I r:spec�iv�m�nte "prefeitos �unicipais de lnda:ial,\Tuba- Em 1946 foi almirante da ��iitÇoO �ra:;�!�e;:iuoC�d:�;�:�or�mesmo ngme,.e qU'e a exem�lO' do: �nos, �ntenores, prb Deram-rios o prazer de ' rao e .J�nvIlle, que abordarp.m assuntos de interess'e- êSéIl.J.ãdra, Depois nesse pos - é um país independente e nin:
metem �evestir�e,_de um ?rIlhantliln:o l�vulgar, e para ,sua amável visita, .ontem, d�eus municípios. ....

"

t9 ocupOu os' cargos de Che guém lhe pode recusar o direit<i'
tant? fOi ela�orado o s�gumte programa. '

,os srs. dr. João DaV1i.d Fel'" POSTO DE ABASTECIMENTO fé, do Estado Maior da Ar�
de comprar a!\ armas que julga;

,
.

DE VEICULO.S
' essenciais para a sua refesa e

FESTA DE SÃO JOÃO '7'" 1951 __._, JUNHO rE;!ira Lima e :d,r. Ne�ton -

,

,

, �, , "
, ,

mada 'e por último, ,Minis- ,

4dquiri-Ias onde achar mais con,

Cruz, altos dirrgente� do Despachando p�oce��o on�mado com um ,requeri- tro da' Marinha, Foi ele ain veni,ente".
Cónsórcio Tac-Cruzeiro, do mento da firma Transportes Ararariguaense S.A.; ° ,Snr. da o primeiro comandante

Sr, 'Sul. Diretor., Gel'al autorizou a construção de acesso a um do "Alr'nirànte Saldanha" e ROMA, 21 (UP) -, A Itílli;l e II

• posto de abastécimento -de yeículo� a margem da BR-59, Delegado ,da, Marinha do' Albania aparagarão amanhã �
Em palestra com n geren -

A
,- , '

, últimos vestígios da invasão ita.

d
em rarangua; , -

' Brasil na Junta Inter-am,e-- IJ'ana do território Albanez, emte -deste, jornal, isse o sr. I'N'CIO' 1'1\'OS SERVI
'

,

,

' I, J.:J ÇOS NO TR�CHO ricana de Defesa e Delega-, 1939, com a assinaturá de um
dr: João David do alto sig: -

'

TUBARAO-LAGUNA, do d9 Brasil na 'C9n:ferên- convênio que 'soluciona as dlver-

nif"icado da ina guraçã,o, dia E" . '. j
1 ,."

d 'd I
' gencias eJ(istentes entre os dois

, "
m regozIJo pe o amCIO os serViços e terrap ana- cia das Nações !Inidas eqr

- ,

30 pr�x�o, do aer,opor�<� gem e obras de'arte correntes no trêcho Tubarãó-Lagu- S. Francisco ,da Califórnia, :�:��r��:;!n�:::� �:."m:�:: "

,de �l'lClUma, : "

que _sera na, da BR-59, o pvefeito Waldemar Sales daquela pri- em 1945, Recebeu condecQ- pelas -duas nações em 1947, em

,SerVI?O pela
.

eficI�nte- c0:n-�. J?eira cidade,.pfqmoveu um .churrasco qUlL.contou com' rações de diversos paíse,s te Paris,

pa�hla �catarm�nse,
_

a piO a presença ue altas autoridades civís e eclesiásticas da-_ serviu à Marinha 44 anos.
I

n�lra
em nosso Estado, que, quéle município� além dos En�enheifos dO. DNERe da -'---------'----..--

a Te navos rumos para o firma empreiteira e mimerosos-convidados ,

IMal·s' oulro contrabando de armas oprogresso, ...
"

DESIGNAÇÃO DE ENGENHEIRO' -

Fizeram, convite especial, _

O Chefe ,do)6.o DRF designou o Eng." Nilo' Buchele C'hefe' e'ra um verea'dorpára que participasse�os para respo�der pela Chef.ia do EF-16-4, em ',Tijucas, até ___.', '.'
dó vôo inaugural o que' mui ult�íor 'delibel:ação"

'

,"
-

- Noticia a imprensa do ! aado. ' O chefe cOlltraban-
tú agrademos. - - I _

- PONTE SÕBRE O RIO. CANOAS' país, a prisão ,dO' chefe da': dista é �ereador e ?elegado ,

Agradecendo o I?razer de F?ra� c0'ncluídos os serviços de so�dag�ns pa�a quadrilh.a do contrabando na BahIa, na CIdade de

sua visita, formulamos vo- , reconheCImento 'do sub-solo -no local da traveSSia do RIO de ahna&, de ,nQgle José I "Remédios".tos de prO'gre�so �onstani I Canôas, _na BRt36, tr�cho Lajes-Jo��aba, C!' pr�jetõ e' Dias do Carmo, cuja ,.foto- ,'E' º cúmWO, mas

é;ern,a e_mpr:es� ,a que:,s." cJe,' 'I' CO�!piça� 4a, ��SI?�chv!l,o ra d�_ar'te �ra obJeto de grafia vem sendo publicada dade.
, '.1' ': PtoX�1.1a concorrencla:

'

nos jornais de d'ônüngo: Pà� '''''''''--�,,,,,,,,,,..,,..-__..... '1l'1l1

DIA 22' _:,,:,_ 'As 19,30 horas ,- Ladain�a,
DIA -23 _:.' Às-7,30 horas, recepção ao ,Fseteiro

João cláudÍoDliveira.
,

.
Às g horas, Miss&:-festiva celebrada pelo Revmo, Pe;'

Justino Corstjeus S, S. C, C. em que será u$ado o Cálice

generosamente oferecido a,Capela pela' Exma. Sra.
Carmem Vilela.

, Às 19,30 horas; Ladainha.
DIA 24 - Às g horas, S. Missa';

,

� Às 19 horas, procis�ão co� a, imagem de São �Toão
, acompanhada por todos os fiéis e que percorrerá o iti:

, nerário' do costume,
'

•

D1A 25, 26 e 27 - Às 19,30 horas; Lad�inha.
-

DIA 28 - Festa do Sagrado Coração de Jesus _;;.

Às 8 horas, Missa - Às 19,30 horas, Ladainha.
DIA 29 - Às 8 horas, Ít, Missa, _: Às 19,30 horas,

Ladainha.

NOTA:

,
'

,

________________-=-r_ _L__-=-:'-----''--;.A.. '

_, ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


