
Repulsa da bléia
·

Uatarínense
- os SRS. DEPUTADOS, DA,BANCADA DO PARTIDO 'SOCIAL_bEM_OC�A'TICO, PAULO PREfSS, ANTONIO ALMEIDA. '1"'0 SILVEIRA E

ESTIVALET PIRES; CO� ASSENTO NA ASSElUBLE'IA LEGISLATIVA��DO ESTADO, REQU�RERAlVr, EM SUA SESSÃ O DE 27 DO CORRENTE, o
ENVIO DO TELF.GRAMA ABAIXO AO CARDEAL CA�MELO VASCONCELOS l\�OrA, DE �AO PAULO, O QuaL' FOI APRAVADO POR UNANIMI-'

-DADE.

M mos
'CARDEAL (ARMELO VASCONCELOS

MOTTA �� São Paulo\
Assembléia Legislativa do Estado

de Santa Catarina vg tendo timado co

nhecimento solerte ataque, desferido
Cal los Lacerda Clero e Vossa Eminencia
motivo missa celebrada Brasília vg ma

niíesta repulsa infeliz atitude citado jor-

'I
nalista c inteira solidariedade Vossa

, Eminência e virtuoso Clero Nacional.

I
" 'Atenciosas saudações:

inistro

'''_,

SANTIAGO DO CHILE, 28 cu:
P) - Os Estados Unidos infor

maram hoje que se j.ropõem 'a
,

ajudar o Chile, na atúaT crise

I por que atravessa o país, devi-

'��t�E�f:g!����;'�E�f:;� finaóe, iam','8:oto'.8 '�o· Dan'co"
�

'�O Brasil
go de educadores, sanitaristas, etc, etc

U U
Essas comadrioee não in,teressam: ao RIO �L -cV'" 'A) S'· d

. -

d bléí
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'I a''�r I'c'U- It'o ru''s ���Yis���i�t7::�ae�:�:�
mo seu banco de sangue, com a mudan- poder. Crédito Agricola e lndustri

f '

timos a pequenos produto-

I
�� gov::;;::r,::f::.:;:,��';:i:�::; .u."�c:�:�o::':::;;'::�k��:�:,!;";::: �;d::,B::C:n:� "�::::o�o;.: I " : _, ,.'
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gica: desteuula a desbornhausenhá'lo em tudo, tÍma vtrtude: a de exibir, ins1.1,S" nancíamentos no- valor, de sejam 6 bilhões a mais do or, qUe se f ixou em 16,779. de 'outras 'v.arantias, de 50

parte para uicerdeôrío noutro tanto. peitissimamente para nós, as provas do 12�,8 bilhões q,e' cruzeiros ou
-

que e� 1955, ql�an�O o to-' ,Em 1956; foram celebra'd,os mil para 100 mil cruzeiros,

Passado o primeiro ano de Plano, fi' que dissemos e repetimos do govêrno I' , I tal fOI de 16,7 bilhões,
,

10.623 contratos de smpres- tendo em vista o desajuste

cou evidente que as suas, verbas não lrineu Bornhausen, no tocante aos -pro- Busca pe'S'
(} aumento dos emprês- timos agrícolas a mais do economic., acentuado nos

tapavam' os buracos das estradas, mas blemas rodoviários-do, Estado, os quais,
.

-
- timos 'atingiu "de preferen- �que em 1955" ano em que o ultimos anos e traduzido na

apenas os do orçamento, cada dia mais no seu. programa, iam do asfaltamento
'

\' _

- cia as classes rurais. Os aumentá em relação áo exer constante valorização das

sobrecarregado com o "rock and roll" das êstrtuias à construção, de todo um o deputado -Laerte Vieira destinados à agricultura, em cicio precedente' não passou terras € benfeitorias e no

das aposentadorias nos cartórios e com sistema de transportes super-moderno. está-se revelando, na Assem- núme�o de 69.585; foram de 582. aumento-dos preços das má

" d f 'I d d" d' Passada a sua administração "asf_al- bléia, úm espírito infantil_' A' d C'rêdito
a corrente' e' e ici a e

-v-
o em.pre- mente nipo:��zJ-fascista. Ca- quase iguais ao de todas as Carteira ' e, quinas e instrumentos de

guismo. tad{jra e sistemática", o atual Secreta' da vez que a 'sua bancada operações da Carteira em Agr icola -cort-sedirlÍ, que, nes 'trabalhos, mão 'de obra e

Surgiu, então, mais outro corte no 'fio da Viação 'assim resume a situação, recebe alguma "fragorosa", 195'5, (de 70.016). O valor te particular, o mais impor utilidade em geral.

já âesacrediuuio P.O.E.: um novo plano, da extensa rêde de estradas catarinen' enquanto os demais repre- cFs :Unaciamentos agrico- tante foi haver preferi�o dis Numa ação paralela, a

, '

ses.'
sentantes majQritários sa;

- . , -"

que visa ao setor rodoviário, trazendo' bem acolher, ',' 'de_moc�atic,a. las·e pecuários em 1956,

no]
tribuir memos e pequenos Carteira elevou para 45, 70

" " d "PI 1.° - "em 5.000 km. de 'e,stra; , t t d 17249 "f
. f'

.

t d tri 120'1
.

_ et pou.r cause _ o nome' e, ano mente -o revés} o' deputado mon an e e . ,01 ;ma- i mancramen ,os, em e ,1- e mt cruzeiros, respec

Governador Jorge Lacerda". � das, apenas lO ou 12 km. Laerte deses�era, roxo 'de ior que '9 total das opera; mento
_

das operações de tivamente, GS tetos dos fi-

el'abor.ado pelà Secretaria de, Via' revestidos a paralelepípe' ralva, espumif!id1l de raiva, :_.Ções de iôda natureza -red,- grande' vulto.�:A pr�tiGa de� "n,ancial1).entcs des,tinad,os, a '

d'
-

I
-

apopiético, �d-e,' Rt' 'li
' 1 """____....4&,,..,.

ção, o siwedâneo J'odoviário. dq_ P.O.E., .

os;

'�. ber�
. �'d .,;!lS,� "" !JJa�f.ls, lJ,p �'1�r,ç�Cip -8(nt�yi� t,a �o.rJ.'!la �el1.e .�fa�l ·t�- a \�Qn�trQ:gã�C'a'S'R1r:'

�;�� �t:�a: {Zn���t?:Óetriã�h;:::Eí:;�;
� �',: . J� t�erc,arn;"cOa�a-�t���a��,,�:�:i(���"li :;!i:g::o de...or�otú_'-pJ:a:'�rl'al:n!e�1"�n( MeÀiigetÍHf;;';;e8ilõõDAreebiSPO .

,:,",��:'�:�'fa:::�;;t"�
no ass'U,nto, que é o Depm' amento s- ...'"

' ,

tadiíal de Estradas de Rodagem, cujo 3,° - "c�1:ca de 30% das nossas taro Dá piedade vê_lo' na es- de S-o Pa lo Constl'ucão Naval
d

' , t peetativa de uma votaçã; ad- 'a ' , U
'

NOVA .IORQUE, 28 (U P) --

d· t E H't
\ F 'p. frou' estra as não,permit eo tra- >

Ire or, ng. e1 or' e1-ran, es 1na Vei'�a. O moço se transfigura
..,

, O Instituto Nor:te-Americano ue

O Sec1'etário, resolvido a não "comer do fego com qualqu�r tempo', e vai à tribuna vomitar desa- RIO, 28 (V. A.) - Viajou para São Marinha Mercante anunciou que

emoladinho". verificando-se frequentes· I foros, ofendér colegas; e ror- Pauló 0 O'eneral Nelson -de Melo, chefe da Ca- os Estados Unidos são a sex_

Entre os saudosistas b01'nhQuseanos interrupções do transito I
re à Mesa sugir truques, gol., I::. ta nação do mundo em con$tm

, ' d
.,. pes baixos e passa·llloleqlltls. '3a -.l\.1ilitar da Presidência da Republic"a q'ue ção de navios 'mercantes teado

O P.G,J,L. foi traduzido como "propa' ro omarw nesse 0�,n�9ue-' Vendo-se vencido, quer veu-
- construido 2.78.4,000 toneladas

ga�da governamental já liqu.idada" e le ponto do terrttorw es- cer a qualquer preÇO, POU(!(l ao' que· apuramos, vai áquela capital levando em 1956.

interpretado como ato demagógico, des- tadual". llle importando osmeios.' d
"

.

d d R' , bl'
' A República Federal da Alema,

tinado a arranhar o ex-governador em Diante dessas conclusões alarman- Ainda na quinta-feira últi- ema n1ensagem o preSl ente a epu lca a nha oc�pa a cabeça da lista,

_

benefí_cio do ,atual._
<

tes, os'que nos leram n�s advertências, ma, repetiu toda e�sa trÜ:h, Don� C�rlos Carmelo Mota, arcebispo de São com 19,� por cento do total m\lil

, encenação de !.!I.conformado dial; seguem' o Reino Unido e

As alas lacerdeanas reagiram à esses nos avisos, nas crítícas e nos ataq'ltes ao sem linha e sem controle.
- Pauiü. o Japã,o.

debiques, afirmando que o p_.O.E. '1),e- 'ruinoso governo Bornhausen, verão qtte �Chegou ao cúmulo de, nu_

gi�Y�i!:j;i�n�gfJ?�1� :�;����f:�7���a��:�:��� �f,i.����SW&����� irHltlüf
L

MI�I�
� G

liittüi�IEDlnr l�, - �lRUElt
M�p!���������.!����������l:����s������i����!O�:_ �'"���W�M�n��tUltRE�l00Tm�Wn,

, I' 't a pote'ncl'as 111esnlO mas infelizmente, é, v,_e"rda, -

�
E f d' -,.

t t d I I·... l' t p lame'ntar

sivel conceber-se que uma nação ameaças exter'!las e peso ver os ga a' ou r,s, ,m ace O' reqllerlmen o apresen a o pe a e Jo.na IS a e, ar .

d I probl'enlas apI_'esentados pela alNidas; de cabéças de projéteis .!Ieiro. ,
' ba_ncada pessedista pedindo apil'ovação da Casa "Até. então a discussão não hàvia penetrad,o

possa ter, antes e ongos anos,

suficientll número 'de engenhos 'contínua evolução das I)rmas nu_ 'e, consequentemente, �pilnas o, Se o trefego deputado não ,) para envio de um tillegra'ma de solidariedade ao ,
no terreno dos ataques político!!. a qUl'm quer

telegu\ádos ,para' poder iniciar cleares,' o general aproveitou a equipamento nec(lssár,io ao lança- 4.\ler respeitar nada e ;lill'

� Clero, níl pessô� dOi Bispo de' São Paulo' - D. que' fôsse, quando o dep:utado 'Laerte Ramos

uma gue,rra pela "compressão de oportunidade 'para reafirmar mento dêsses projéteis, quer da gl'ém, nem a si m�snio, deve, Carmelo Vasconcelos Mota -'o ,plenário viveu Vieira, pedindo a 'palavra, procurou emtoyalhar

nlal'S uma vez o cara'ter derensi-, terra, quer do ar, poderá ser for-' pelo' menos, lembrar·se qUE: m,omentos' de gr�nde exaltacão de aAnimo, quan- altas ,personalidades ,da Administração Federal

um botão". No ,momento em que

�.
-

t vo dd Org'anl'za'ça-o do Trata,do do necido às nações da Organização está na Assembl�éia - como do a bancada udenista :�em defesa da _posição ,condenando a atitude dos seus colegas de re_

fazia esta declaração, em en re·
-

'

vista exclusiva concedida à Fran. Atlântico Norte e dt) SHAPE, do, Tratado do Atlântico Norte, mandatário de uma terra de do seu líder Carlós Lacerda jlistificou' sua ar" presen.tação. tachando'�os de "católicos mesqui-

ce PrQss, o general Schuyler, che_ escla�ecend� 1) Em caso de at�-, nos têrmos de recente declartlção altas e nobres tradições de gumentação no fato do artigo publicado na nhos", a'PTovei'tando-se
-

do fato de ter' negallo

fe do' Estado Maior do SHAPE, 'que limitado, o "tampão" en- do secretário de Estado norte- ,cultura politica, ,e também,

!
Tribuna"da Imprensa ter sofridO' assinatura aparte a seus, pares e pedindo a Mesa' que lhe

ainda não tinha conhecimento do frentará êsse at.aque· COhl 'os I americano, sr. John Foster Dul' ' de, polH�, , . '* pessoal do autor d()s insultos à Igreja, não ha- fôsse asseguradà -a palavra.
"

ataque lançado pelo sr, Gromyko 'meios à sua disposição, O even- les:--Mas o pessoal aliad,o quali_ veIlda razão por que fransferir...,a responsab!li,- Ó líder udimista, mal humorado e de uma

.'c(lntra o general Norstad e con- tual emprêgo de armas atômicas fjcado será convidado dentro em

-

"

*

� (\ade do episódio à agremiação udenista. irritação irritante, que lhe derrnem com exati-

tra � palítica das nações da Or- será c(lndicionado ao poder' dos pouco para faze,r no Texas os Nessa mesma sessão da ;. Houvj!, por�rn., esclarecimento da bancada dão as suas maneiras de se conduzir na tribuna,

. t J'o'go pelo agres cursos de instrução para
-

a utili- Assembléia causóu 'espa�to

�
d

.

t
A

causou viva e J'ustificada in'''gnaçio do plená_

ganização do Atlântico Norte, meios pos os em -

d' h o fato d'e o' sub"U'der da' ball.
pessedista e que ()I requerlmen o em apreçO ..

2) O Ih 'de eVI'tar zação esses engen 0&
_.

'

I UDN" 'f ri'o, mormente da' bancada pessedista que, atra·

Política qu, e o,' ministro soviético soro me or ,meiO'
. , nao visava enyo ver, a e sim amam es-

'cada situacionista, sr. Sebas· � f d d t d E t' I t p.
'

,qualificara de ag,ressiva, Mas, uma gUerra limitada ou genera' tação de solid�riedade a parte injuriada, e que vés da 'pá avra o epu a o s Iva e Ires,

,
' COLABORE COM A CAMP,A- lião Neves, propôr telegrama I," • L' I' h t' f t oncel'tos expendi

examinando" pelo lúotivo da pró- lizadã e fazer com que o 'even- . I tal atitude outras Assembleias egls ativas a- momen os' apos, re u ava os c
-

_ '

d ao governador do Estado ne· ,

I'
Ih t d t 'b

xiína integração de unidades ale- tual agressor compreen a que r
'viam assumido e que o próprio líder Afonso d.,s pelo orador _que e an ece era na rI una.

, .

'd' l\JHA DE COMBATE AO dindo, o cumprimeutJ tIe
'

1

mãs à� fôrças terrestres aliadas marchará para o SUlel, lO, cllso�"
' ,,� Arinos havia condenado o procedimento daque_

&0 centro da Europa; as, linhas atraáia tôdas as fôrças combi,na·
uma lei... � '�.....;.w J'��"

Ô';"r.so:'oPT"n; ,uegUEid' sni'ô" �'8S;NAPPIQêR','i IflJ11 �,
' tlcil S�8Ã,u iiiríREiõiDO� ii�:�f��1P����Í�{; ����i:;�:::�:n'ld �;l�tE�!�i:';��������

UO 'I UO HU r Jl bOU, ,deturpar a contagem, o, que le- Geraldo Guinther Vasc.oncelos Motta, em São Pau-

, RIO, 28 (V' A) _ Os chama: I
Os portos b�asileir.?s, a se· deve constar de empilhadeiras,

\
postas já foram recebidas, pelO vou a que um representante da Clodorico Moreira lo.

dos portos menores do Bl'a- rem reaparelhados, sao 08"SIl-, cábreas fl,utúantes, rebocadores, B, N.D. E" aguardando-se para bancada da opós',çào pedissCó ve Ulisse Longo

sil deverão receber, dentro em: guintes: guindastes móveis, locomotiva_o fim d(l mês, o estudo das nles- rifica-ção de
.... contagem, no qUl' f!)i -BeneditQ Terezi de Carvalil,,- Sala das. sessões, em 27 de

breve, <equipamento que os pos':
I Belém, Fo,rtaleza, ,;Nallll, 'Col'. de manobras.

I
mas. ' atendido p,ela PresidêncIa da Mario OliI:lger iiUllho de 1957,

''-SI'bl'II'tará a sair da atual situa- bedelo, Recife" Maceió, Salvador, As c(lmpras serão feitas ,lin' ,', -, CONTRA O Frederico Gassenferth (ass.) Paulo Preiss

't' f'b
. ",

t d FICOU assegurado tambem, com E t' I t p. e�

I V't"a Angra dos Reis Para tamen e nas ancas, Ja en o ".. Q M TO Volney Oliveira s Iva e Ir o

ção em que se encontram (e, I or� ,
_

: '., -"d 'd' d t d d as autoridades aO EXllnbank fl_ RE UERI EN A
A' AI' 'd

I - S F It Ja La SI o provI encla a a oma a e
"

' Sebas'tl'a-o Neves. ntomo 'mel a

gTandes deficiências. nagua, ao' ranclsco" a I, ,<,. nanciamento pa1'a aquisiçãõ de- '-'-��'--��

Em Washington já foi obtido, guna, Rio Grande, Pelotas e preço respectIva Junto as firmas. d t' d "d COSPIRAÇÃO ANTI- Des�a forma não consegui.! a f
Ivo Silveira.

,
' fabrl'cantes daquele aparelhamen equlpam,ento es _Idn,at °da 15rag�- bancada do

'

SI'tuacI'o'nl'snl11, ·'_om O telegrama" ap:rovado peja

no Eximbank o crédito de qua- Pôrto Alegre. H-
- COMUNISTA

" t I d to, nos Estados Uni'dos. As P'.")- ge_m. da udm'l
cre I o e nu-- I d

.
..

d Ca a vai' publ'ln�ilo

se 5 milhõijs de dólares,
.. O equipamento, por ou 1'0 a o, '

'

lhoes e, o ares, achando-se a HONG KONG, 28 (U,P.) - A exceção de a guns os �eu" In- maioria as, ' ,",

Ml'$ lI§l "§lU_li.', ,_, I, r I minuta do contrato em estudos, e'missora de Pei.ping anUnciou, es teg'ra�tes, impedir a ap'�ovll,çã�
,

em olÜr() local.

.lh 1d
,,'

t
.'

d D t t J 'd" d ta noite que fô,ra descoberti, há da matéria que ,encel'�'a solida· VICE_LIDER DA UDN DT!UGE

3 m I' o/llltle 's·' e "re '-u' Ila- os ��ele e,�:�::�e�ã: ob�:�n��O ês-:� 2 semanas, uma conspiração pa- riedade ao Clero Nacional, fron- APíl:LO AO GOVERNADOR JOR-

I -d t ra 'derrubar o govêrno comu- talnlente atingido pelo jOI'nali;;ta GE LACERDA PARA (�UE
, exa_me." e evan o_se em con a a

'Carlos Lacerda e' lideI' d� Ilann_a_ CUMPRA.A LEI
I "" b t f t' d' re'd'to J'a' nista da China, A con�piração "

BONN 28 (UP) _ UMA ESTATISTICA OFICI AL REVELA QUE MAIS 'DE CEM MIL PES- a er ura e ed,lva
o ,;, ,I, foi descobel'ta erri Nanking, se_ da udenista na Câmara ue Depu· Da/tribuna da Assembléia Le-

SOAS JÁ FÚG'IRAM DA ALEMANHA ORIENT AL .cOMUNISTA PARA O LADO OCIDENTAL foram' t.ol�la !S �rovl
enCIaS pa-

gUli.do anunciou ao' emissora. Os tados. gislativa d(l Estado, o deputado

NO CORRENTE ANO COM ISSO, ATINGE A MAIS DE TRES MILHõES O NUMERO DE RE- 'ra a uh lz�çao o mesm� c�n�o conspiradores pretendiam- Ol'ga,- O REQUERIMENTO Romeu Sebastião Neves - vice-

FUGIADOS QUE PEDiRAM ASILQ NO OCIDEN TE DESDE QUE OS COMUNISTAS ESTABELE-, por exemp (l, a comprda I
e_ rdes A E t

.

I R k

" _ "

' 8l!' d,ragas novas e remo e açao e nizal' um novo govêrno, a(l se 'ExmG. Sr. Presiden�e dá .8' s anIS au ' omanos Y

CERAM SEU DOMINIO NA ALEMANHA ORlE NTAL, !IIJ t' desfazerem do atual. sembléia Legisl�tiva
•

(Cont. na últ. página)

IIIm 117 �__g &
'

.'
F

2 TIiIillIliIT iii II I UP an 19as. ,/

Conforme anunciamos, che
'gou ontem a esta Capital, o ar,

Nerêu Ramos, eminente Minis.
tro da Justiça. S. Excia. viajou
em avião especial da FAP, em

companhia dos 'srs. Celso Ra

mos, Presidente da Federação
,das Industrias de Santa Cata
rin� e dr. Joaquim Ramos.sde
putado à Câmara Federal.

Hoje pela manhã ,S. Excía.,
no mesmo -avíão, viajará naru

Laguna, onde 'a�sistirá, como

padrinho, à sagração do, novo
Bispo de JoinvHle, D. Gregúr!o
Warmelíng.

�
Nópróximo domingo, -o sr,

�

Ministro Nerêu Ramos, a coú
vite do Prefeito Waldemar Sal.
les, de Tub-arão, assistirá ii

inauguração da ponte sôbre o

rio Passo do Gado, velha as

pirao.ão do povo tuharoneuse.

PRESENTE A VA'RfAS SOLENIDADES NO SUL DO ESTADO

Na próxima segunda-feira,

-I
em Tubarão, estará presente, ' Carlos Natividade, presidente
juntamente com o -governador

I
da Termoelé,trica, e demais' di

Jorge Lacerda,- Gal. Mácedo retores, à solene instalação
Soares, presidente da Síderur-. I

\
dessa Companhia ....:... SOTELl:A

gica Nacional -Gal, Pinto da '
- após o que regressará:.lo

Veiga, presidente do Executivo Rio.:--
'

do Plano do Carvão, Comte, D�' todos �sses acont�dlllen.
IMAIS IAN'TIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA' '9 O

tos daremos noticiário especta],
nas próximas edições.,

,.,

,A tarde, a convite .do Prefeito
Aldo Fara�o, de Crícluma, es-

"tará naquela cidade, onde as:

sistirá _à inauguração do mag
nifico aeropôrto recém cens;

truido.
'

ANO XLIV O

-do à queda do preço' do

Um enviado norte-americano da,

clarou ao rnlntstro das Rela

ções Exteriores
I

qúe êste tá o

ponto de vista do- govêrno _tlo�
Estados Unidos_--:D::::IR::E-:T::O-:R::-:='-::,:-R=U::-B_E:-N-:i:-:-D-:-E��_R_U_D_A_R_A_M_O_S__

:

_G_E_;:R:;_E_N_T_E_'_'__D_O:_,M_INGOS F., DE AQUINO
-----�---------
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....
Osvaldo Melo ,

APESAR DE TUDO .; Sobe� os barões" ati
çam-se foguetões e bo.mbas, e outras, coisas mais ...

Sempre há um "motivo". /

Enquanto isso, jogos proibidos 1'ol]cim le1.,ando
a sorte em barracas.

Há dias, no morro, U1n dêsses ,fogHetes de bom
ba forte, enveredou para uma casa, estourou no

telhado, tendo uma das teiha« ficado f:'ln cacos.

Uma menor foi atingida e banhada em sangue lá
se foi para� o hospital. Até hoje' está em tratamen
to.

Outras érianças também. ficaram levemente
feridas. !

Santo Antonio, lá 1lJ.uitO além de todos esses

festejos em sua, honra, teria reprovado a festan
ça que acabou fazendO' vítimas ...

Coisas ... ,
r

UM BONI.TO EDIFI'CIO A'S ESCURAS -,

O, da. SuJ América. Nada de iluminação externa.
Nem .uma lâmpada, nem um globo, nem tuul«. A'·
noite m'ergulhado em perene blecaute, aquele edi
fício é um ponto escuro.

Que tal, amigo e parente' Abrahíio, um jeiti
nho em fav,or da iluminação da cidade, já de si'
mesma tão precária e triste?

. ESTAÇfiO RODOVIA'RIA Agora já é
um fato, desde que sê constituiu o consorcso co'

mercial de tôdas as Emprêzas, tendo á frente, no-

mes que por' si; só, constituem uma garantia.
.

.
A Eetaçiio Rodoviária vai ser construída, aqui

7taI ilha.
Onde? Bem. Isto são outros quinhentos. ,

PORTAS F-ECHADAS - Várias casas comer'
ciais-j, notadamente na rua F-elipe Schmidt, fecham
suas portas á hora do encerramento do expediente
e as conservam durante, tõda a noite. '

Para que mostruário? Para que propaganda?
Paro: que coloboraçiio com o movimentO' noturno?

'

. Que, of! fre!luêses e�perem pelo outro dia.
Por detrás das -e'éortina's de fú-i(O''', (Sem.

olusiio) é. que, não há I quem possa ver nacIa ...
Quanto á iluminação, nem é, bom falar!

E POR FALAR EM ILUMINAÇÃO - Os ex

luminosos de,muitas firmas �omerciais continuam
pendurados das paredes, 'fingindO' borboleta".
Ainda e sernpre

' os mesmos. Porque não retirar

aquelas coisas inúteis? _

DANUBlO E' HOJE,ALVORADA. - O bem,
frequentado Bar e Café Dânúbio fechou e depois
de renovar tôda a sua instalaçãô interna, apresen-'
tando um aspéto inteiramente moderno, reabriu.

=-�---_s.'I.I&s ,portas com outro nõme. Agora é Bar e Café
" lvorada. Ponto a'frdente -Cõin serv1ÇO a conten'

to, mobiliário novo, muita. higiene e ainda apre-.
sentando a vantagem de' esta,r situado jttnto �s'
agências de onibus 'que transitam para O' Estado,
e o1.f,tras capitais cO!fto, eúritioa e PôrtO' Aleg'l)e. ,

ARREFÉCIMENTO -; Tudo agora, ,é �n-'
cio e inatividade, ali" onde a DOP surgiu numa

surpreendente J,Jlitz cftteí tanto atraiu â atenção pú
blica.

-

'V
Qúe é que há? '

. PARA FINALIZAR - Não voltaram os bois
, á TUa Esteves Júnior. Os cães e cavalos continuam
por aí. Também porcos e agora, já algumas cabras
leiteiras ...

Noticia-<:'\e em Blumeilau

que está havendo um movi

mento entre os clubes 10-

Transcorre hoje o 250 aniversário do enlace mati'i
moni�l do nosso prezado e disti:nto' amigo Dr. Arnoldo
Suarez Cueno, abalizado Cirurgião":Üentista e exma.

Espos8 (1 MaÍ'ia Catarina Grilló Cuneo
São �ilhos ao casal a Sta. NOl;ma c jovem Roberto

e o men,no Leocadio.
'

O dist,into c�sal 11a oportunidade da com�moração
de ,Sllas Bodas de Prata, ver-se-á cercado de cai'inhosas
manifestações de apreço e regozijo pela Sociedade Ca
tarínens�, onde goza de merecido destaque, pelas primo
rosas qua'idades de coração e de 'espirito, sendo muito

. relaciona<'os tambem nos meios culturais.
A residência' da Rua Arcipreste Paiva nO 17 acor

rerão amigos e admiradores do casaI; regozijados pelo
transcun.o da-efeméride. '

O ESTADO a.ssociando-se as manifestações e rego
zijo aprésenta cumprimentos ao distinto casal é exma.

famflia. '

'CURSO P'A'RA NOIVÃS
_ .._'--_'

'

São convidadas as pessoas inscritas neste Curso.
a comparecerem no 'dia 1� de julho, às 10 horas, na Ma
ternidade Carmela Dutra, para' õ inicio das, aulas.

Florianópelis, Sábado, 29 de Junho de' 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S, CATAR�A:

6° -- O Diretor comparece diáriamente a este es-

tabelecimento inclusive aos domingos (.. feriados, para
atender os casos de sua _enfermaria e t�mbém fora de
hora '::lU altas horas da noite, quando neeessário; proce
dimento idêntico tem tamb.ém os' Illédic0s obstétras, pe-
d ia,tra ·e anestesista.

.

•

'

7° -::- Em virtude Ide não ter. sido ainda possivel a
.

lllstalaçilo de um aparelho de RalO X da amperagem ne

cessál'i:t, foi sugerido o aproveitamento do radiologista
em o,.ttra Í'epártição sanitária.

go - Embora Ítm estabelecimento desta natureza'
não tenha fins lucrativos, a arrecadação do mesmo está·
em ritmo crescente; durante o ano passádo' ar�ecadou a

importàlh'ia <le Ci:'$ 381.790,(}()i (trezentos e oitenta e um

:nil setecentos e noventa cruzeiros e 'sessenta centávos) e

!l:os cinco mêses deste ano, a importância de � .
"

Cr$ 349.904,50 (trezentos e quarenta e nove mil ,novecen-
tos e quatro cruzeiros e cincoenta centávos,), quantias
estas recolhidas ao TESOURO DO ESTADO.

<)0 _:_ Os preços vigorantes nesta Maternidade sã;
perfeitamente iguais aos dos estabelecimentos co 19ê
neres.

1ôo �"A direção desta Maternidadê � /veria com·

grande agrado. a abertura do 'competente inquérito para
v'el'Wcal' quaisquer irregularidades e fixar responsa-
i'Ji.lidade�.

.

11 (.I -- A direção desta Maternidade sente-se na obri
gação dE: agradecer as demonstrações de apreço recebi
das por parte de colegas, pessôas amigas e sobretudo
ror parte das doentes atendidas nas enfermarias.

" Florí ..nópolis, 27 de junho de 1957

I�)""()""(')""()""()""()"'()"'()_O�O 04

lENLACE MATRIMONIAL.-
�0I(MA GRILLO CUNEO - SILAS AMARl\.LI

Acontecimento social de rêlevância será o enlace
JORNALISTA HERMES natl'imonial, a realiza.r-se hoje, nesta cap�tal, da gra�
CARNElRO SOARES :iosa e prendada Sta. Norma Gl'illo Cureo diléta filha

do nosso conterrâneo Dr. Arnold� Suare7. C�neo e de sua
Aniversaria-se Ihoje o Exm�. ERposa D. Maria' Catarina Grillo Glmeo, com o

jornalista Herm�s Carneiro' Dr. Silas Amara\ Cirurgião Dentista, filho do sr. José

Soa�es; 'pessoa bastantes
Amaral e a� sua Exma. Esposa d. Izabel Le�s Amaral,

d t
-

d
. ., residente!) em Jacarezinho, no visinho Estado do Para-

es aca aros melOS espor- .ná.
tívos, de nOl'sa Capital, sen- O áto civil realizar-se-á. às 17 horas, na residência
do cronisb' esportivo da: da noiva, à Rua Arcipreste Paiva nO 17, e terá como tes
Revista O Vale do Itajaí. temunhhs, por parte da no'iva, o Sr. Raul de R�zende Fi
{) aniversanante é tambem

lho e E�mla. Sra. D. Izabel Lemos AmaJ'al, Sr. Viniéius
Alves Pedreira é' $ta. Senit� G.úulart Silveira;" por par-'. ,COBERTÚRES RHEIN(�ANTZ bastante relacionado no te do !loivo, os. Dr. Paulo Sampaio Gui:narães e Exma.

.' PARA OS QUE SENTEM FRIO . meio industrial ,desta Ca- Snra.- D. Vany Guimarães, Dr. Arnoldo Suarez Cuneo ceNo vizinho Estado sulino existem as mais famosas -(

pital, pois que dirige com ''Exm�, Efposa d. Maria Catarina Grillo Cuneo.fábricas d�e cobertores- do País·. A mais tradicional de .

'. ' grande pI'of_'I'cl'encl'a a E'm- O alo religioso terá Jugar as 17,30 horas no Tem-
-

tôdas e,'a 'Rheingantz: cüjos produtos são manufatura- 910 da Igreja Presbiteriana Independente à Rua Joãodos com' Jã selecionada da qualidade extra. .
' ,preza Grafica Gr-ajau Ltda.· ,

. I Pinto Jl.r. 37, impetrando a benção matrimonial o' Rev�EIl1.retanto,
.

os P, reços, como é lógico, estão na exa- Por môtivo da passagem de
.

.
.

.

I ,Dr. �áti;,IS do Amaral Camargo, da ign,ja de Curitiba,ta c.orr€sj'londência - á�qualidade. ,Não são p,ortanto pro- seu nata11'c'.·.0 o dl·s·tl·nto co-
' ,

I � ,e se'virão como testemlflnhas, p.or parte da noiva, -o sr..clutos pop,Ilares e só os lares bafejados pela fortuna é I '
,

1
'

. Alfredo 'l'aborda Ribas e Exma. Snra. D. AIl'ce 'Rl'bas oque podem adquirí-Ios. .

'
_

lega
sera a vo de mUltas. , '

,

hom d
. Sr, EU0ç,·tO Grill(j C_uneo e a,Sta. Me,rcedes-,Peluso', '.P'�l'

" �o i,H tuito_ de ,p.roporcionar, uma .melhor opo.rtunirla- _

enage,n5 os.' se.UlL aml-, "parte Jo noivo o Dr. João Eduardo Mor)tz e sua Exma.'de a populaçao, va},A Modelar, realIzar nos dlas 1, 2 e golS e companheIros de tra- EspOSá (1. Maria Stella Amaral Moritz. o Sr. Alvàro8 de ,iulhc úma venda especial de cobertores da conhe- 'baÚio, motivo, 'porque 'nos C'
�

L bI ampos o o e sua Exma. Esposa d. Rtlti}.--,cªmpo� :{dobo.dda m_a�'l'� acima Gj!ad�, por preço reduzido. Exclusiv�- associamos ,às mesmas le-
'

'O d' t'tI'mentI' pal'a vendas a vlsta.· I
.

d .' .
"

·1.'1 m o � nove casal recepcionará seus parentes
s" 'd' '. - van o ao alllversarlante e an;_lg'os e convldados na residência da noiva. '\
... era.. uma gqlll e movlmentaçao de cobertores. Se-

_

O E�TADO formula os melh'ores votos de felicidra-rá també,lfi um magnifico serviço aos que sentem frio e
nossos votO!! de' felicidade

1,_ (es ao j0vem' casal e se congratula com Fa-
que go"t ...m de agazalhar-se com o que há de melhor. extensivos 2 'sua família'. _;'I,1ÍU"".�, ,

'

EX: Florianópolis, o Senador Saulo Ramos, fa-
'l�dO' aos, jornalistas, ressaltôu .

as providências
acertadas e -oportunas sôbre o trigo, adotadas- pelo"
Ministro Mário Menéghetti e o Dr. Dael Pires de

Lima, Diretor do ;:>ET. Aduziu o Sena<iPr pete
bista que a atuação do Ministro Meneghetti vem

se refletindo na compreensão' e no" julgamento fa'
.

vorável de congressistas, como ocorreu agora com

os pronunciamentos dos Deputados Flôres da Cu'
nha e Paulo Freire.

'

Está sendo aguardado, de regresso de importan
te missão em Genebra, onde chefiou a Delegação
Brasileira da Conferência Internacional do Traba

lho, o Sr. João Goulart, Víee-Presídente da Repú
blica.

o Deputado Miranda Ramos continua rece

bendo 'manífestações de apóio, principalmente do

Oeste, pela sua atuação em pról da organização'
de COOPERATIVAS, DE PRODUÇAO TRITI'

COLA, plano que já recebeu .a aprovação do M}'
. nistro Mário Meneghetti.

A' Divisão de Higiene e Segurança do Tràba
lho _(Ministério do Trabalho) vai proceder a um

levantamento geral da situação das indústrias pa

ra estabelecer as zonas de periculosidade. Essa re

solução decorreu da pretensão dos empregados,
que têm direito a receber o adicional .de. p.ericu�o
.sidade, de 30 por cento, .

desde agora, íneidindo m' I

distint-amente sôbre tôdas as indústrias de\tintas e

vernizes, com possibilidade de' expansão � outros
� , ."

setores.

Esteve anteontem em
c.ais no sentido de permi- nossa. red.',ção, apresentan-
til' o ingre:;:so da Liga Blu- d S·'" fi d'd

.

o
.

u"., ,f,spe 1 as, o Cl-
sr. Mário Comicholli, pro- .-;_ sr. 'AI)óstolo Paschoal

menauense lla zona centro clista chileno Hector Var- prietário da Chu::rllscaria -:::- srt� Lacy da Silva
(laraguá - Rio do Sul), gas, que, cemo noticiam�s, São

<'

iorge: e de sua e.xma. Borges ;,
em substi:uição à Liga Yi�m empree'lClendo com su- �spôsa d� Lc.rena Comichol': I '-

.

SI': .:Lujz Dutra
Sanfrancis'1nense, c u j os 'd l' • !

.

I'cesso tIm ral
,

pe os palses j li.
.

.

_' ,sr:af Beatriz Noronha
clubes prbcipais, Ipiran- cc ,.Continente. Desta Ca-I A di�tir.t.a aniversa�ian- i Dias ' ; ,

ga e Atl�hco resolveram oital Rect::r rumou ôntem ," 'I ;': , .• ,

• ,I te, ·que goza de vasto CU'- - srat,'\ 01lmpla da Luz
não f,oma,r parte no cam- para Curiqba com destmo 1 d

.

d 't F
.

"

. cu o ,e 8mlza es, nes a . errelra, '.

pe('�lato. Se.rá? fIO Rio.
,data que lhe é tão g�'ata, I ,- sra:,�r ,Cecília Rêgo' Di

RODAS DE PRATA será, por certo, alvo de,
I
Bérnardi� ,

ARNOLDO SUAREZ CUNEO - ,MARIA CATARINA significativ8,s prcvas de - viuya Alvina S. Ma-
GRILLO, CUNEO

'ENLACE
I OLIVEIRA - PETRELLI

TCi:á lugar, hoje, às 11 horas e -30 minutos, na [gi'e

l.ia de Sal.ta Terezinha do�Menino Jesus, na vizinha ci-

; dade âe Curitiba, o enlace matrimonial do sr. Mário Pe-

j trelli, filho da exma. sra. viuva Leonardo Petrelli, com'
a gentil senhorita Dircéa, filha do casal sr. e sra. Alfr,e-

I

I do Conea de Oliveira, ,e fino oi'námento da sociedade
.

da clrlaQE: das
- a�racárias: .

Após ·a, cerimônia ,i'eligiosa, o jovem par, i'eeepciona
" rá seus. i�iúmeros convidados na Séde C�mpestre do Clu-
be Cuntibano. _-

"

______;;,_________
Aos n'<;>iyos e seus- dígnos genitores as 'felicitações

.' t de O ESTADO.,

OS clubes da L. ..B. F•. iriam para' a IO�! > ANIV�RSÁR�OS 1 FAZEM ANOS HOJE:

.

" -. ". .,' t SRTA. ELJ',COMIvHOLLI I· - sr. Raul Cheren

na. (entro. . I ' ?otnemoi'ú, 'na da� que
I

' :- sr. João Pedro Viei-

"hOJe trap.scorre, malS um ,rá

Raid,. cicJíslico ! a�ivér�á!;>; .

na':_alício
'

a I - sr. Pl)cro Paulo Dal�
. prend�da �tta. EH Comi- . mas

c lio.U i, fino. ornamento de
\
,�'viuva Olga Ramos de

,

I
'

.

nossa soci9(:.ade, e filha do Paulâ

A Executiva Estadual do PTB decidiu Insti
tuir, na sede regional, o "Plantão Partidário", aten

.

dido díàrlamenter por um 'dos membros da Execu
tiva, em rodízio. O Deputado João Colodel, viajan-

, do inesperadamente para Canoinhas, delegou pode'
res ao Jorn. Medeiros dos Santos, Diretor do De
partamento de Divulgação do PTB,' para íncum
bír-se do seu "Plantão".

Estão de parabéns quantos prestaram serviços
na "Defesa Passiva Anti-Aérea", em Florianópolis;
durante à última guerra. O Deputado Braz 'Joa
quim Alves amigo dos servidores, como sempre,
prepara-se para defender o projeto de lei que as'

segura-lhe promoção ao pôsto -imediato ou um

acréscimo de 20 por cento dos- vencimentos, ao pas
sarem à' inatividade.

apreço e l'egoii�o, ,as quais chado

os' t!e ,�'O ESTAD.O",' as- - srta. Wanda Silva
sociam-se com votos de· pe- - srta. Iracema Cunha
renes feUdc'ades. .

- sr. Itamar F. Diniz

A denúncia é grave. E aí fica.

C;::-��
- A. sensação cinema- /'�

tográfica do ano! . NO'lA DA ,MATENIDADE "CARME;LA
Ingríd BEKGMAN -I A ü:l'eção d�J?t}rs�b�e{)-mento tem a esclarecer o

Yul BRY�NER - Helen
í

seguinte : :
/"

RAYES em: 1° -- O número de transfusões (1� sangue' realiza-.

I A NAS T Á C I A das atê !J presente, neste hospital, ascen-!e a 61 (sessen-
� r.

.ta p UIf,") tendo .sido adquirido, em .::versas- fontes,
A PRINCEZA ESQUECIDA sangúe,' num total de Cr$ 92.450,00 (noventa e dois mil

"Cínemaâcope" quatrocen �os e cincoenta cruzeiros).
Censura até 5 anos.' 2C .. _ Raramente são feitas transfusões de 200 gr.

de sanguc : via de regra 'são necessárias 'doses maiores'
.

•
' a partir Óe 500 gr.; haja visto, por ex. que, ha cerca de

,

r.:r�. PJ' i·l.. ;_1m mês, uma.doente de enfermaria recebeu seis litros
U-,-- ;,- -__. - de sangue, com o quê, sob o ponto de vista médico, 10-

�A's - 8hs. g,rou escúpar �a morte. �.,
.

�

,

_ Um conflito entre os 3° _ � A Maternidade dispõe de um I'stoque razoavel

.
" '. r' d id

de plasma, que tem sido utilizado todas as vezes em que
CI ueis I ea rsmos a VI a e

houve indicação ;" esta substância entretanto é pouco
os dourado!'! son-hos da [u- usada, per-que os doentes com hemorraga necessitam de
ventude! -sangue total e o plasma é apenas parte' do sangue .

Ann SH.E�RIDAN _ Ro- 40 _ .. Até esta data, entre 2.168 doentes internados,
verifrcaram-se einco óbitos de parturientes, sendo que
nenhum deles por falta de plasma ou de sangue, mas

sobretudo pelo estado, precário em que is pacientes de
ram entrada no. estabelecimento ou por apresentarem

EM CADA CORAÇÃO UM outras condições patológicas intercorrentes.
.

\ .' 50 _' O Dr. José De Patta, e soment-e ele, reside naPE·CADO'
Maternidade, a fim de atender as emergencias que são.
comuns II um hospital deste gênero; salvo engano, cre

mos aer o único caso de médjco-residente nos hospitais
em Plorlanõpolls.

-,

SÃO JOSÉ
i A's 3 _:_ 71;2 - 9'1zhs.
, � Um' filme que .encerra

as emoções de muitas. vi
'das e uma eternidade de

amor!

I Ann SH'ERIDAN - Ro

bert CUMMINGS - Ronald
REAGAN - Betty FIELD

em:

EM, CADA CORAÇÃO UM

PECADO
Censura até 14 unos.'

A's ,4% - 71;� -:-:- 9V2hs.

I bert CUMMINGS - Ronald

REAGAN - Betty FIELD

em::

Censura atê 14 anos.

A's 4 - e 8hs.

1) - UMA-ESPA�HÓLA
NO MÉXICO (

I 2) ---' O CAVALElRO
MISTERWSO

3) - DEMôNIOS EM

LUTA - 70 e 80 Eps.
Censura �té 10· anos..

A's 5 _; 81;2hs:
"

Richard CQNTE - Anne

BANCROF'J' em:

O CóDIr.O DO DIABO
Censura [, té 18 anos.

A's -81;2hs,
Richard CONTE' - Anne

BANCROF'T' em:

O --CÓDI�O DO DIABO
Censura até 18 anos.

,Fve Itanio
Há de perdoar-me" o meu velho e revolucioná'

rio amigo, General Paulo Gonçalves Webber Vieira,
da Rosa, É' que da última vêz que conversamos, ali
na Felipe Schmídt,' na "Esquina do Pecado", per
cebendo que o seu rádio estava desligado, desliguei
, também o meu para meter minhas oiças à escuta de
outra prosa,' ao lado, Alguém, que suponho funcio
nário do.JI'esouro, reclamava irritadíssimo:

- Deus é grande e castigara osmaus para pre
miar os bons. Justifiquei minhas faltas e ainda assim
fui descontado nos vencimentos. Enquanto isso um

Secrêtário d'Estado, designado para responder pe
, lo .expediente de outra Secretaria, mete nos bolsos
os vencimentos integrais das duas! Para êsse a lei
não vigora! Vale tudo! Não há acumulação! Qual,'
quo/' dia eu conto tudo, nem que me -transfiram pa-
ra o Chapecó. ,\

'

--xXx-'-
'

\
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f :1 SERViÇOS DE C4R�AS E ENCOM ENDAS ENTRE SÃO PAULO - SANTA CATARINA
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�t� CURITIBA - Rua Silva Jardim, 984., - Fonc 2188

. .A

�t� ITAJAI' - TravP'Isa 24 de Ít.lr;o. 6 - Fone 448 ��.
ç; ....ttr.... 6 DE J A N E I R O, 153 SÃO PAULO - Rua João Teod�ro, 670 - Fone 36_4421 �i·1· JOINVILE - RUl> Marechal Deodoro, 175 - Fone 4,.1

FONE 17 _ SANTA CATARIK\ " "
_ Rua da Moóca, 1044 _ F.one 37-7097\ +t·

I :
.. ARAR'" _,IlLEANS - BRAÇO DO NORTE Enderêço Telegráfico: "GOMÉS" R I O D E IA N E (R O - Rua Sã� Cristóvãõ, 21� f'
�. .�.:. t!\o-

:i:': ' Endereço -Telegráílco das Filiais: "C R E S C I U M E N S E"
"...", f' j:

�.
g

j�••• ...JÍspõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 3U caminhões próprios "F. N. M." dirigidos por profissionais competentes,
:i: =lém do que capacitada a atender o comérci o e indústria na zona a�ima especificada; via g=ns com qualquer autoridade de tonelagem.
A ;�, ,

....;. ..,

'

_

,Z Ê L o E R A PlD E Z NOS S E lJ S S E R V ! ç O S, " �:.
- �"'-":4t ,...•.._1....�-�, � � ,.. � .":4_ � A. �_ •• -<4Il *. � :+ � �'� � � � � � � � � � � � :+ � • :+ ,.. :+ ' '" � �

�. � ,., •• "..,��" �.- � +' " � � ".�f " #�.-.� .-.+ � �.- � .- .- .,

• "I
-_••-.-_-..r-r �-_...-.- ..,. �.� .

� CLUBE DOZE DE AGOSTO :�l
� _ Dia 13 de julho :; \
"

Lenita Lehmkuhl (�mais Elegante de 56), �'
Feita a justificação foi pro -

I � Claudete Vieira, lelva Castro, -Ada Vieira, Ernes- �
fel:lda �,s.�guint�e senten- I" � tina Bruggemam, Leda Lino, :!\lariza Nattioli

>,'ça. - Vl.,tos, "'tt ... Jul· � Dinea Maia e Marlene Barros em
..

go por E,entença a justifi-:' b GRANDE DESFILE DE MODAS A MODELAR �
I.' Belissímos 'modêlos com o refinado bom gôs- ,

cação retr,), procedida nes_· 1','. ",' E b dOA. E t t t
.. , .

to da moda de inverno, desfilandc dentro de uma
! m <) e JenCla aos s a u os cortV()';O os SOCIOS qUI-

teressados ausentes, incel': verão se,r ouv'idas, as teste· tes autos de Ação de Usu- ,J .. •

d d t '1' ': les das categorias de beneméritos, remidos, proprietá-
I agradavel nOlta a' ançan e,. para auxI IM' a no- ,

tos e desconhecidos. .nurlI1as _Manoel Peixer " capião requerida por Antô· I � br� Sociedad'e de Amparo à Velhice.
' ': 'iOS, contribuintes para, 110 dia 7 de Jll�ho próximo, as

i .
"

• �9 30 1- d CI b t't '.
nio Francisc Bati ta a _ i .: Reservas de mesas com as damas da dita � J te.. ,no sa ao o u e se cons 1 uu em em assem-

dOS , p. i � Sociedade .: I bléia, _e degerem o Conselhu' DeJiberat1,0 que adminis-
ca Que. p�J. uza s(:�s_ devI-

I·.,._,�._••••••••••�._•••••_•••_•••.- _••• ••.;0. ..:. frará o C:ube de' 1957 à 1961. •

segundo operário, residen - dos e Jun;:hcos efeitos. Ci- Par;: esclarecimentó dos associados ,lembro que se-

tem-se, pm? lnand�do, 0<: P A R T 'I C, I P A ( A- O rá exig:t:J, no ato da votação, a carteir� social acompa-

confrontantes' conhecido::. ,"
nhada de talão do mês anterior ou de anllidade corrente�

do imóvel; por editais, co� �diho Bertoncini e 'Zélia _Luz Bertor:cini partici- 10- Conselho Deliberativo é constituido tão somente

t
. . l1am as J�ssoaf5 de 8�las relaçoes o nascimento de seu de dez .:,ócios-proprietários e 'dez contribuintes. Os be-

de cita"ão Requer mai� o prazo de rmta dias n!.1 . ,
'. . .

, -';' ,_ •

. I pl'lIr., gelUto,�dl'lgOJOI:gg_._oCOl't:ldo
Df! M,Ü<U:!ll.id�.l!-

/ que, depoÍ3 forma do � 10, do artIgo . _- �. ))ois elegiveis.

FAZ ';1\BEl'I. n WdOS__9J,Í('_ ...s_eja.-fe!.ta.-.. eitaçã..i dÓ=-cu -

-

.�Igo oe roces- F-pól;s:;- 5/6157:' .
.

� J.,

o presente edital de citajão frontallte Norberto so.Civil, os intel:essados in-
-

2S:21}'�.�

�:cei:t:�eS��d,:::co::�::::, '�;��:l�'e:II�ne� nc:�:cal d�: ��;:��o pe:;o;l::::�ro :�.� es'CO Iha pe I'�aêt-
�

'111q:Ut�.com o prazo ge trinta dias, interessados incertos e des- blico da Comarca, em exer-

� '-CI
virem ou

.

dele -conhecimen- conhecido,>, por editais cr cício; e, p()r precatórIa, [.

to t:verem, . que por parte' tl'inta dias, - do Sr. Dire· ser expedida para' o Juizo

de Antônio Francisco Ba- tor do Patrimônio da União, de Direito da la_Jara dn

tista, lhe foi dirigida a pe- por precatória, em :Floria

tiçf.o do '.teor 'seguinte: - nópoJis,. - e do Dr. fepre'

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- sentante do Ministério PÚ- do Patrimônio da Uniãl\.

reito da Comarca. - AN- bJico nesta Cidade, - afim Sem custac;. P.R.I.. Tijucas,

TôNIO ]<�RANCISCO BA- de contesh).·em a presente 28 de maio de 1957. (as)

TISTA, DNtsileiro, solteiro, ação dentr i do prazo de dez Manoel Carmona Gallego

lavrador, residente no lugar dias, de conformidade com
-. Juiz de Direito." E parl:t

"Campinhô", do distrito de o disposto 1'0 artigo 455 ci qu� chegue ao 20nhecime,n-'
Boiteuxburgo, desta Comar- tado, _ s<!ndo" afinal, re- to dos inb!'essados e nin-,

guem poss.! alegar ignorân .

cià :mandou expedir o pre
sente edital que será afixa-

"0 Estado'" o mais antigo Diário de Santa Catarina Florianópolis, 'Sábado,
.

29 de Junho de 1957 ��- ":;"..l����::'�' '!�" --.-.<.",,:
---------------'-.---- ---,_._-_.__._- _ .. _

"PÓRTO A L E G R E

,

MATRIZ fiLIAIS
-,

LAGUNA - Rua Gustavo Richal'd, 514 - Fone 131
,FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, 'i0 -, Fon(\ 280�.

PORTO ALEGRE - Rua 7 de Setembro ,619 - Fone 7818
TUBARÃO -- Rua LaUI'o MUller. �'lo - Fone 117

O que define uma roupa, bem feita é um comple•
xo grande de fatores, A escolha dos tecidos, o pa

. drão, o corte e a confecçãn, são alguns dos principaill
que intervem Dl1l1Ui roupa bem feita Imperial Extra.

_ Magazine Hoepeke, únicos dístrtbuldores
JUIZO DE DIREITO DA fim reque� a designação
COMARCA DE TlJUCAS. do dia e hora para a jus

tificação exigida . pelo ar

Edital de Citação, com o tigo 455, dr) Código de Pro

prazo ide trinta dias, de in· cesso Civil" - na qual de�

José Manoei de Souza, - o

primeiro proprietário e ('

Clube Doze de Agosto
ASSEMBLEIA PARCIAl.'

na forma .ea lei, etc ...

tp,s no lugar Joaia, dt:sb

Cidade, - os quais comp�.-.

recerão independentemente

O Cidadao Lar'lo;; Teme'!,
Juiz de Paz no exercício do

cargo de Juiz de 'Direito

da Comarca de Tijucas, do

Estado de Santa. Catariná

Vieira da Rosa
Presidente

Comárca ele Florianópolis,
o Sn�. Del�gadJ do Serviço

'

..

::!a, que.r mover a presente ,�onhecido ,) domínio do su

ação de u,'lucapião em que nlicante sobre o referido
expõe e requer a V. Eli-cia. imóvel, cuja sentença ser

do na sede dêste Juizo, nl)
o sElguinte: - 1 - O supli - virá de título hábil para ii

cante é posseiro, há m.is ínscri�ão no Registro d.e

de vinte e oito anos, de um Imóv,eis. Dá-se a presente,
no DiáÍ'io da Justiça e TR:fl:S

terreno s;tuado no lugar o valor de Cr$ 3.000,00 para
.

VEZES, no jornal "O Esta-
"Campinho", distrito de os efeitos legais. Protesta-

do", de Florianóp()!is. 'Da
Boiteuxblli'go, dest� Coma1'- se provar o alegado. com

do e passarlo nesta cidade I
ea, com :?63.660· m�trog' depoimentu de testemunhas

lugar do costume e, por

cópia, publicado UMA VEZ su� nova rouoa .anat8mica
.

,

para O' homem m.oderno!

dmp&ri�r
'�

de Tijucas, aos sete dias

do mês de junho do "ano dI'

Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não
nem demo�adas provas.

EXTRA - clt'
há longas esperai

quadrados. - extremando - e vistoriá se necessário
ao L&Ste em terl'as d� Nor- O solicitact,lr_ que esta ae;

berto João Laus e a Oeste' sina tem sua residência

com quem de direito, - ao nesta Cidade, onde recebe

citação. Nestes têrmos p.
. grafei, conferí e' subscreví.

deferimento. Tijucas, 12 de

f
.'

d 1957 PP ( )
- Isento de selo pOr se tra-

everelro . e . as

Claudio C�u amuru de Cam-
'tal' de ASSIST�NCIA JU

"E 'j·t t'
-

f'
DICIARIA. (as) Carlos Ter-

poso m .e I a pe lç,ao OI

exarado o seguinte' despa-
nes - J. de Paz" no exer

cício do cargo de J. �e Di
cho: - "Desígne o ,Snr.

mil novec�;1tos e cincoenta

� sete. Eu, (as) Gercy. dos

Anjos, Escrivão, o datilo-
Norte em terras de Nucleo

Esteves Junior e ao Sul

c.om quem de direito.

11 - O ·l'eferido imóvel foi

• é confeccionadà em. quatro talhes
e em 32,tamanhos. Seus tecidos e niamentos
de alta qualidàde e pré-em.:olhidos.

comprr.do,· LeIo suplicante,
de José Germano G� Melo',
bá vinte e oito anos, -

• Você se seutirá bem,. pois o corte IMPERIAl
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortánl
e muito màis elegante.reito. Está conforme o ori

onde o sU;llicante tem sua' Escrivão dia e hora, no 10-

morada e <,utras benfeito- cal' do costume, para a jus
rias, - c'lja posse semprp tificação, f?itás as devidas
pacífica. contínua, initel�;: intimações. Tijucas, 16-2·

rupta e exercida com "ani· 1957. (as) Carlos' Ternes -
mus domini'. - III - Ehl J. de Paz, 110 exercício 'd,o Data supra.' O Escrivão:

vista d·) exposto quer o su- cargo' de J. de Direito." Gercy dos Anjos.

•

ginal afixado na sede dêste '

Juizo, no lllgar-
.
do costll-I'me, sobre .) qual me repor-

to e dou f�.

•

Garartida. por
TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER SIA

,

Rua Prates, 374 - São Paulo

35 anos especializada no ramo do vestu4Í;;o
plicante r��'ularizar a sua

posse �obre o referido imó

vel de covformidade com
,

o disposto na Lei Federal

no 2.437, d� 7 de março de

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

VENDE-SE'
Um 1 erreno, medindo 37 de frente por 30 de fundos, Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Santa CatarÍl"O

s

SM

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·1N6Ic�.��� �PR�F I����o�!� �@fMü;riarffii#J=príiTÃ7,ê�i
ou. ,CONSTANTINO DR. !; LOBATO

1
GARCIA.�: ',. ,,' W

DIMATOS FILHO" Olplomado pela Faculdade N�· I ID � I
. clonai de lIIediclna da U ui vf;r I

IMÉDICO CIRURGIÃO 'oertç..� do ..pa�etbo relip�rAtor!o .Idadé do Braáll
hoen�"8 de �eLlhoras - P.artoa TUIH';ltCtlLOi>h i

.

d'"
1

O·
• '_ Vi

.

Urt.nári'.. "'O"l'AFIA E RADIOSCOPIA E'J- nterno por cencursq ....a- .,1
- pençoes 811 .A.... u. ternldade-Eacola .1

Curso ?�. aJ:er:f'eiçoam�n�'J e IJ(I�
•
P\JLMOES" {Serviço do 'Prof. Octávio �o-

16.nga pra�lc� nos Hospltau de
,

Çlrurll.3 ,d� Toru. "., dril(uea' Lima) I
Buenos '�ll'es, .

Formado pela � acuidade Na,,1t -

&x-Interno do Serviço de Clrur-

Sch.mldt, nr. 18 (sobrado). }O�E .t'i8l>oclrurgl�.. do UosIJltal .�e-
,lo nio de J".!"''''l

08&12.
. _

.

reu Ramoa tlédlco do Hospital de> Cartdade IliORAltIO: daa UI á. 18 DO' Curse de
, t!�peclall7.a\:âo pell\. e da Maternidade . Dr. Carl".

raa S. N. T. �.x.tnt"rno e
•.

.t.."-,,....�
Corrêa rnRepiMuia: Avenida Rio Br..n- tente tie, Cnur�la do. t r ....C. I;�, fJOENÇAS DE SENHO�AR

.c:ó. r- t2. GUlmaraea't-RIO).. PARTO!': - O:FERA': �E� WAtende 'obra.doa Con�:: Ifelipe �cllml(11.. as .

PARTO '. S:{!:M 'DOR pelo .'relefone: - 1296. "(lhe "I>U1 .
•

f'l'
.

m' .

- - -
.
"-Le:)(j(l em !lo!a marcad..l. . método PS1CQ-prO 1 abc.o.
l'�B. -- i<. lU. "h"�Il. Jul>h, Cons: Rua João Pinto n..

<O -, .Fon .. : !UI"".

16, d�8. 61,00 às rs.oo horas. m'�DR. ·EWALDO SCHAEFER Atallde com horas marca- .

elinJea Médica de 'Adultos das..,...' Telefone 3035,
e Griança8 . ltesidência;

.: I
Consultório _ Rua Vic�' Rua: (;e-n·.fal Bittencourt r,. .

'

'.
.

.

..�.
.

.. M' 11 26
lOlo Moto.r .ídeal para barcos de recreio e 'para outros barcos simila-",01' eire es n,. Telefone: 2.693.

Horário das Consultas
"---.-

res, aJém de explendído para mctor auxiliar de barcos á vela.
das 15 às 18 horas (exceto ,IIR.G�E�I G.

�t
Completamente equipado, inclusive painel de' instrumentos.

aos sábados), .[... I

AI�:�di���'���8��110 e

Rua �:ít!Di4���II:;' ,�l:
-'I

.

Dis5P,5ômHops
para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

___...,... �''()N�:: 2.'16(, .
.

I 80 HP D 1DR.,ANTONIO MONIZ Floridnópúli. .. m gaso ina " iese

r.mu.Ku�. �::U���OLOGIA '

o ESTADO' JMl 11 HP -:: 81] HP í:' . (direita e esquerda)

urtopedid -

Redaçio e. !)f}cinaa. à r ua Coa n!, 35 HP 103 HP " "

'Cr-:BúltóllO: João Pinto, 18.
..uaelro Mafra, n. 160 Tei. SUt lm�.1

.-

1;.0 HP" 13,2·.HP ". " "
ü&I' 16 b 11 dràrfamente. I 1.'" u- ex. Poata ... J i

Menos 608 Sábados
. Diretor: RUBENS A. R:AMOS •

I

84 HP' ".

Res: Bccaíuve ias, G t DOMINGOS F ul! P.illlIL H:::=PRISCO ·'·"�;:�ON-IL;�';:=::::"·�· L". t!lI QUaisqúer�=��:=�:�díat&"��C�m�I!�s Com
.:..�:açG�lhd���::Ç':ul::a.se. CIRURGIA GERA·I. Rt;.3 Senador J)antu 41' - �

motôres DIESEL "PENTA", partida elétrica _._. radiator _._
Curso de Especialização n6 Doençlis dO) í::lenhoral _. 'l'rocto aildar. I. .

,

.

dJ. logia - E!etricidade ,Méclka -

. Tel.: 22-6924 - Rio d� Jan .."· r f1'ltros -. taJ"'que de oleo e demat's pertences', aAoplados d1're-1:i"�Ílit�l' doa 'Servidor@s o a-
Conc'lltÓorio:. Rua Vituf 'Mei. Rua 1õ de Novembro !2��, \,;

tado. . d reles n. 28 - Telelone� 3307. ndar sala 512 _. Sio Paul.. -d'al)1ente CO.m flange elastica á Alt�rnador d'e vo'ltagern _.�I.;:;erviço do Prof. .ar�.no. Consultas: Das 16 't..fat -em A..inaturà. anual .. ''':r,' aOO.Of
•

'o\l'lf:�::?tas _ P.."ela manU no diante. Venda avul••a .•.•.. Crf .,00· trifásicos 220 Volts com excitador _. 4 cabos para
". 't I d Carid-le Residên-:ía: Fone, 3.4212 ',. d' t

�

t át"'��P:iI;de �a9 16,�bll. e� diau- Rua: Blumena'u.�l_.__ t:IÍ:�f:lnr::fs,la�!s:;'°on �áoo·pu t!:! ligação e quadro completo dé corÍtrôle; todos conjuntvs estãú
te no consultório i· Ru� Nu.nes. )�, bl.icados;

nijo serão devolv"io·i111m d' Ab I f
.

1t1acha(io 17 EsquilUl de Tlra-
DR. HÉLIO' BERRETTA A direção não� se responsabiliza assenta os so re . ongariríáS' ptontos para' entrar em: unClOna.-

r,,,"�.:_a':'e,.Tn�;: 2�6R�a. .Pre.ldenta pelos conceitos emitidos nos ilr-
I men'to" M É D I C O tigos assinados.

.

.

'

•

C<>'�ri,:ho 44 .. Tel.: 1120. , Ortopedià e-Traumatolo�la .

'

INF .. lh." •• : .....O.l'::'I r rJ'l<:
, III REVEND�

..
nORES A;U�ORIZADOS PARA O ESTADO D�_,---

CL:ICA'
-

.

Ex-interno por 2 anos do P!lV1' O leitcr ent"ntrll:á. - n,,"�•.,.' '�,
_ _.. .g A N T A C A T A n I NA' l

�.j!..�'')S ,-' OUVIDOS.� NARIZ Santa Casa de São Paulo.. dlàl'lamente e dr lme<hato: .

....

]ii GARGANTA '" (Serviço do Prof. Domingos De· ORNAIS
. T.lefo��

r.�
. MACHADO & Cia. S/A Comércio e·Agenciás ,

mi. GtJEK�E,IRO"U-A 'fine) 7- Es'tagjal'io do Centro le·i�. �st.�o ..

:
......... ,,:. �:�6�1� R S id" h M

.

h 2 E' d "

t I CIp R I M U S" �.. Orto'pedia e' Trauinatolo�ia If do'

D. iárfoZe.:.l� .:r::.:.i�'::: :.:::: lU1711 I II. 11 ' ua

a.·�
ar. a ,arm o,' - ln ereço' e g:. ;' � tll'ONSECA' Pronto SOCOrl'O do HospItal !ias Imprensa OiL.li '.. !.Ii,

f,i Cx"Posfal, 37 - Fone 3362 -,- FLORIANOPOLIS '.' .'Cilefe do Serviço de OTO�I. CÚnicas d« São Paulo. IHOSPITATIf.:·, Caridade:. I�' -_'. .". �
::"0 do Hospital úe Florianópolis.. 'M . ,Provedor) �.1I1. _..;;:J12.r':.;:::::!ElEl�r=Jr=Jr=JF?r;::JEEJr=Jr=Jr=Jr=Jr=lr=Jr=JE.
f·O.5Ile • 'CLINICA 'os APARE- (ServIço doProf. Godoy orelTa Portaria) l.OSS I.

-

/.
'. ::.'____,, -�-------

�.. RRAOTSAn-Mi.AE·�T�O���Ngg��ç!� �édico d� H,osp�tal de CÍI�i lN��êii R,amol :.83� 'MINISTÉRIO. DA AGRlCULTl"l;:RÃ
. �ade de Flonanopohs. " iI}btar .....:..............,1li SERVIÇO FLOR-ESTAL"d. ESPECIAI.IDADE.

_ D'tformidades congílnitas e ael Sao, SebastIa,o (Casa d, . .

,.,..,..._---Q·'��;�su""l�tli,_s_,_",..= pia manha no �

'Qirldal! _ Paralisia Infantil _ I Saúd�.) ; :
3.Hi3 DELEGACIA FLORESTAL

Á TmE -:-' das 2 '1<1 -1i�:::t!!SLe"JIlr..me •. IM��gr:ug��! Doutc:.r Cu
.......:.'1 R.J..(iIONAL .

-

'0 CONSULTORIO,,- Rua dOI, Fraturas.

,C�AM
DOS UI>-.,

. U�"'�� "u.
n,l'UiV''õJ. nO, 2- .

.

. .'1. Consu�tas:. Pela 'manhã no _Ho"
.

GEN ,E8....,
.'

'

....

--""'" iSX$� ('Ai nu'
.

......'f�$._*'=
in._�D�NCI� - Fellp" s�)

pital de Caridade. das 15 às 17 eo . uotn>M-1'Oi! ... �{1 ." � - '!.. .-;J ".�
,

<nidt nO. 113 TeJ,: �a6l).
30 horas no Consultório. � 'êr�içc Lnz

tRaclams.-·"1 (_
A V I S O .

_

_L'l.ft
.... JÚUO." DOIN ÇP"",��r��tlr' Mel . p�W:tl (S;l�' Qo'�i��Ã;i'o�:: �:�u,� '.

A �
..

elegaci:a. �'lorestal �e.i'ional.
.___.......-.. �" IRA

.

'�, .r"l'eJles. n: 2�. PoliCia (Gllb:Fe!egado) .. U,!;P 119 se.ntJ.do de c:llblr, ao maXImo pes-
. -�.�, Resldencla� Av .. Mauro .Ramo COMPANHIAS DE

"

. 'c .' ••

. : &llliD! .

_ 166. - Je·le. 2069. ' i'RANSPORTE� ,I. ve" !S queImadas e derrubadas de mato, afIm de .,lmpe- .

CSP�êIALISTA .. EM LHOS .'
.

"'AC", • 7 (fIr os d ·strosr·s f't .
�,

> "

l'
.'

.•_� __. .0-.. _._

(}liVlfios. N.ÀR1Z E :iARGAN'fA ... ' .L.
•
:: ••••••,;;........
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rr_e.
lam taIs pr,tlc��) ,torna, público e chama a :lttl��ão p�-.1.$. '''.
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e.'O"J
tnfl' Vermeih.o - NebnUzaçilío :Varig Z:12f' <ie, todos os pl'opl'letanos de terras e lav ..ldore; em geri .

I
'

.

.
Ul�rlP-Som , A· flo.resta significa: Lóide Aéreo .. !.4·o: l �. . _. '.

-
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.

fl·f,..tamento de ainu.lt. ..••.
fonte �in<!.ustria:I;. sol6fer. Rebi .. :. - 1.177'

1 a, p .. ra a eXlgenc1a do cumpnmentoo do COdlg0 Flo::es-.� .
, ;.'
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. : 4per�çio) _'''. -'. Sca-ntiinuvà.... �:aOJ t.a'l tDecr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. t/
.'
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. <

'.

AnB'10:r�.tinÚ8C(lPla_ --.
�celta d .. _tIl; ten'eno valOrIzado, pro-

RO.TÉIS
. .QUEIMADAS L' DERRUBADAS D·L' ... • .. TO f
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.

.
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Oculo. "...'Modeln" "qu!pllmeDto -t
• {d anciais defê-L'
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Z 02 � ..D .:CO �U1
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le Ot�ílinc)14r1nioI0l['il (60J.... eçao e man
.
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. u· _.... . 1
Nenhum _;)r.oprietário de_ terras ou 'Iavraaor poderá'" .'

�

.

no Eiitado)" sa contra. a erosão; garan- IMagestic �·.7�' , - ,"'" Dl1IIAI1Tt roco DIA
Horirio 'qas 9 às li! non.. lia de abastécimento do ma_l�et�op�1 ,

i.j� i.roceder,qub lada ou derrubada de mato sem solicitar, / I" no" '"
da. 16 itl( lS boras. -

.

.

.

'I h
' . I fi: "or

li
om antecedencia, a' ner.ess.ária l.icença 'da autoridade'",

.' -j. I.·"A rir - "lO &.
'Cons'ú'ltório: _ Rua Vir r !li •• te,TIal ,eu oso necessano aClque : '.44'

• • _ , .,' .' ."", �nt#<L i..í ..J
�ele 22

..
...:. Fone .2875.. , ao conforto, à economia e-à I

Central r :, 2.t!!I_ flQrestaI compefen1e, COnfOrme dIspoe o COdlgO Flores-
_

I �" _

Reli. -=- Rua' S{ll) Jo� _JI).- 'b . � .

d H
I-.:st.rela

IU;iltUI
em seus artigos 22 e 23, respectivamente, -estando

OS.,1
�

�,Feme !4 21. �o rev1�nC1a' O. omem. . !dpsl 6ull .
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. .....:.� nfratores sujeitos a pen&lidad�s. ',' - , '

G
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, REFLORESTAMENTO �.,_ iii:" � �

r·onJa J...l - e'r a e',
'

, ,

Esta Repartição, pela rêde de vivf:Íros flore�tais, em

-;

�
-

�I l!II'-
A ,AVICULTUltA 11; FÁÇIL E LUCRATIVA ."'1. Olhos que. Seduzem :ooperação, que mantém .no Estado, dispõe-de/mudas.e
NÃO PERCA 'J BMPO. . �" lemQ]1tes de espé�ies florestfl:d e de ornamentação, para

. PARA A PRóXIMA 'fEMPÇ)RAJ1A-A v.iCULA, FA· 'or�ecjmento aos agricultores, em geral, inte!:essaJos no
.

ÇA SEU P�1)IDO PO.R CHJiiQUÉ, VAI,f.' ou .oRflEM DE
. -,; ,.., eylorestamento de suas terras, alêm ãe p'restar todá

'���������������iii��iiiijiiiº�iil,,� . � &V
.
t':::= i! j.PAG I\l\1ENTO:

_ ��" J �.fjelJtaçâo téc�ic_a ne�easárj�•.Lembra, 'aind�, oa possibi- - ......

� .. -' -�

PINTm(DE t DIA ._;, Cr$ lQ,OO.' SAO
. � \ �.1. Idade ds ohtençao 'de emprestlmos pal'� reflOrestamento

FRANCAS E OVOS. ç:>LHOS '�I' ('�1'
:'no ,Banco do Brasil, com juros de 7% � prazo de 15' anos.

KAÇA -:-.NE'A HAN..sPH1RE e RH(lDS -� "'VER- BEM·TRATADOS, �. . Os_ i:Qieress�dos em .ass�ntds f.lorestais, para a
NiS CO'" -.' lbtençao de maIOres esclare-clmentos e requererem auto-

. VACINADAS ( (NTRA A NEW CASTLE .' l'ização. de licença para queimada e derrubadas. de mato,
RUA 24 PR 5..610 111 ou G. A. CARV,ALHO devem .dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou

dil'etamente 11 -esta R'3partição, -situada à rua Sal1to.s
l)umollt nO. 6 em FIl)rianópolis. ,.

-

. T�lefone: 2.47ll - Caixã Postal, 395 .

'. E.;ndet:eço telegráfico: Àgrbilvã
,. C; "

._

\

DR. JOt:.J!j ,MEDEIROS
V!EIRA

- ,YJ)!.IlGADO -
-

JlwXIt1'ostr.1 160 r: Itaja .-::
t:ldnta Catirin...

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

DR. LAURO DAURA
'. C.L1NICA GERAL _-

],;speciàÜsJa. em ",moiéstialÍ d,
Sl'nhoras: ,e._-viaa ·ulinitis.'. .-
Gura raaical. das lnf�cçM.

agudas e crcnieaa, dI! .perelJao
ge.ü.to.urjn"rio em ambo. o.

8e%OS. '

.

ÜOlinçàs: do ap8l'elho ,pie.at1•o
� do -sisbma nervoso. "

Horário: 1016 ás 12 II 2% 'I 5.
Consultório:' R. Tirad6nte., 12

_ l0 Andar - Fone: 3246.
_

Re�'lci'a:, R, Lacerda Cou
I

t.inho, 13 (CháCAra do' i1'p.anha)
- Fone: 3248.

.:

•

�6IItUtJ��11U[1 I'

COMPR<\-SE
'Pianos usados. Tratar pe

lo -telefone 2536,.

Campanl:R de Ij:ducaçáo
4 Flore.staL;

,A lmLúla eru estudo na

tive,
.

e"p�ór�I,.da �rri:' Santa

Catarina,' .,tem :2Qü a '400
anos. Por hl.p 'yíllt i \'0, (O,

j pr.
oble�a t!Ol'es

..

t

....,.ar.
relacio

nado à imbúia,,_ 'em nosso

Estado, só podêrâ ser re-
,., :. .

sol vrdo pela reserva patri �

mental de ímbuía is- e corte
-

con crolado com garantia de

regsneraçãn natu rnl, T�rna <,

se indisgen.savel preservar a

. que ainda resta de' 'imbúi�
e impedir que a colonização
agrícola arraLe com o m!Ítl>
nativo d�!'I'sa espécie nas zo-

,nas de seu "habitàt". Sôhl'e
assuntos florestais, consut·

te .. '"AcôrdQ Florestal".

. ALGIQES ABREU
ADVOGADO

. R EQUiJl CO NTRA A
FA ZE.'NDA PÚBLIC-A
Caii(á Postal 246

F.�ORJA.iíÔPOLlS'-. SANTACliTARINA
. .....

.�

•
Sol!el'ana" Praçll·�. de..,__nov�mbro. -

rua 111elipe Schnii(í't-- _ :"i-..-
esquina

.

.' I .

}t'Uial "A Soberana" DIstrfto, do El'ttJieita - r.;'lnto

0'1 lO ·fc'R I E D'M A N N
.E �N·S I N A�

Matemáticas . e FiSica

DR.

. CLAREIA E HIGIENIZA

;-

Taxas de Viação e de Melhornmento!!
1.0 Semestre de 1957

De ordem do sr. Diretor dô Departamento da Fa
zencta, torno público qU!,. durante. o corrente mês, se

procederá neste Departamento, a' cobrança. das taxas
acilY,a· mencionadas, corresp0ndent�s ao Lo' s'emestre 'do·'

.

corl'(;1t� ano.
-

.

Findo O· pra;_o acima, as aludidas tax.as ser{io cobra�.
dafl acrescidas da, ml)lta de 20%. '.

Depart�melJto da Fazen.da� 2 de m::: io de 1957.
" -'::M. C•. (':JrcJo�o '

Pelo Oficial

Florianópolis .

P.. "Cristovàe Nu"es Pires 2r:�
Esqu. 'Rua H{)epl�e � R.-Cons. Mafra

•_------ ---'�--- o

.

CUIliTlM .

-

"

r-·V�;m tOm segaiaD�a
e 'rapidez -

'

.sO N08 CONFCrrrAVEIS MICRO-ONIBUS'.O

IIPIDO'�,�SOL:BBISILII��
'-FlorianópoHI -, Ifalai - Joinvllle - OuriUba
�, �..,' ""��.'

-

--

:::-�� �'-. ��"

<�.'J '�_�� ,...

�

� ±ttit #si; ..�� _,�.' Q
. Ag4e"o·ela· H.uIi]Deoaoro :elquina:;da':':
.". .

• Rua .TenentelSllyeira: I

EDI'TALSamentes p8I8.' pl,ntio
'fôdo 0- agricultor ou 'pequeno horticultor deve saber como é feito· a

escolha da.semént.e para pl:mta1" A semente tem, 7- antes de tudo, que ser

cómpleta, perfeita, sem defeitos,. - limp:r pura com os melhofes condições
de germinação, comó tambêm de valor germinativo bastante alto. Sem estas

clxigência a semente não dirá aQ lavrador.a recompensa �os seus esfor�os. nos
� períodos de çolheita. Por isso deve ter o agl'icultor< ou hor,t{cu1tOl"0 I'naximo
cuidado. na lIiquisição de semente para p.lantio,

G .. A. Carvalho - Vende sempre as melhores semeNtes .
.

VAREJO MERCADO ,- PORTA,De MEI0
. ,

L A V A N O O C·O M S A B Ã O

Virgem�.' Especialidade
da (ia. WETZEL"INDUSTRIAl �fJóinville-�marta'fegislrada),
-. , .?

economiza-'se ,temAo e dinheiro "'-

'

,

������������
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1 10.0 A N I V E R- S' A R I' O DAS L O J A S
rr E L E l R O - T ,É C. N I (- A rr

1·941 --o i 9 5 7

CO_QraçãO<-� 10 de junho a �O de julho
.

Em comemoração à passagem do seu 10.0 aniversârlo de fundação, as

LOjas. ELETllO-TÉC!'l"ICA elaboraram um vasto programa de vantagens a

sua prezada fraguesia, of'ertando-lhe prazeirosarnente uma �érie de brindes:
além dos '�lescontos 'excepcionais que serão' concedidos no período de 10 de

junho a 1Ó de juhe, -' '.

'1·1.0 _;_;_ Os que .efetuarem qUalq.uer pagamento em CAIXA, referente .a dUPJt.
'-

. cabasç-c./correntea- ou compras a vista, durante o perír do- de 10 de ju-
nho a 10 de julho, receberão um talão numerado que' dará direito ao'
sorteio dos seguintes brindes: -'

.

/

'Ia) u." belíssímo radio·eletrola de mesa, marca' "SEMP", .moi' RVM
431-:8, com 5 válvuias, ,4 faixas de ondas, sendo un-a. ampliada em

.

25 e 3.1 metros, tranElformad.or universal, toca-discos .. ;de 3 vel�cida-
des e duas agulha; (gentil ojerta da firma Semp-Radío e 'Televisão .

S. A., doe Sã.Q paulo).'
...

-

I61 Uma Bicleletavnarca "BRISTOL:', aro 28xl'Y2, pa ra homem. "(Ofer- .

- ta .da firmá Prosdecímo S. A., de Curtiba)..· .

c) Um Rádio "LA 8ALLE", modo AC-12, cinco válvulas, côr marfim;:
transformador universal (ofertado pela firma Rennel S. A., de São:
Paulo).· .•

d) Um aparelho de chá e' café: de finíssima porcelana SCH-MIDT, cOTllI
_42 peças. (Oferta gentil da firma pOrcelana Sehmidt S. A., de ltio:.
do Texto, neste Estado). :

e) Uma batedeira elétrica yara bolos, marca "ARNO-'DUAL SUPER",.
. com duas tijelas (oferta da firma Arno S. A.).

I :
? o - Tôdas as compras P Vista gozarão um abatimentQ 'de 10%'

.. :
3.,0 -;_. "'!I julho haverá distribuição à freguesia, de um original' paliteiro de:

porcelana comemorativo à data.. :
,

.
.

,

NOTA: - Os talões numerados deverão ser colocados nas urnas, que ficarãol,
perto dos CAlXAS, as quais serão abertas, no dia 10 de julho, no �
auditó.ria da liádio Diário da Manhã,: em horário préviamente:anunciado. _

. .

-

-
. �'\ -

.� ,'APROVEITE A�OPORIUNIDADE!

•.!tiA 1)'v�rx.A! .' , .'
. ,

,

� !f\.
'

. ,

. �.. .

�.
�

r
'

. -'

.'
. . ..qn�-.

. •. -

... '

. -' -
'. / -"

0•••"1.
1. a O REFRIGERA'DOR�é FRIGlDAIRE

,
'í ,;'

�

\

2.a PRESTAÇÕES SUAVES P�RA_- r
IQUAlQUER ORÇAMENTO'A PARnR Dl

"

r

..

- �

*A MODÊlOS
*4PRECOS

,

::< 3� GARANTIAS

E .ASSISTÊNCIA
·TÉCNICA
DOMICltl�R
GRATUITA

l\fyDELO STANDARD 7,4 pó

. "PERGUNTE A QUEM TEM UMA.
E ADQUIRA A SUA

l\:IOD.I!.LO' MASTER 9,7 pés

, ..

l\IOD.i"LO DE Luto 9,5 pés
I

'

f'

-

'8,1. . lioiMAS,7'9P"
-

.....��.
..�Ye·-{.:._ o.aDJM.�

EDIFICIO IPASE
O"

*; MARCA REGISTRADA

..

- "

U habito não faz O monge, mas o custume ne .

. �." �ecillo �erto e. é�e perfeito ae,fjne o cidadão práti-
_

J ,co e elegante. -'. '

. As roupas Imaería! E�tra lh� as�ul'a�ã. dura-
:; j \bilidade e eaimento·perfeito....-.·-earté" elegante.

-

.

1'1 '" �'_::-_1 1;

'G,1{eo vende peto Cl'ed,iádó s·

--::--

Compre nas Lojas '"ELE1RO-TÉCNICA",'no período' de 10 de junho a 10 dt
julho, tudo o qUe ser lar necessitar

Móveis - Tapetes --Pianos - Aparelhos elétricos -=-' )Udi{is "Semp�' e ·"La
Sa�le" � Eletrolas "Semp", "Standard Electrfc" ou "R.C.A.' Victor" - Má
qUlD.a.s de lavar roupas - Aparelhos de porce�ana/- Cristais - Faqueiros _

- Fogões a Gás Paulista - a'rtigos de utilidade doméfltica - etc. etc. etc.

, _A __�._,! ._. ��,

LOJAS rr ELETRO - TÉCNICA "
.

pma organizaç'ã,o as suas ordens
�O anos trab.alhando par.·o progressos de

'\,:/�_-- .

,
.

•

/.

i
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.JUIZO DE DIR�lTO DA._ fiçação, sejam citados I)'l

COMARCA UE TIJUCAS. atuais ... confrontantes �do

" .

Floríanópollsr Sábado, 29 de Junho. de 1957
,.

"O EST.-\DO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

noveeentos e

sete. Eu, (as)

EDITAL
De ordem do Snr, Prefeito, torno público, para co

nhecimento dos interessados, que, a partir do 1° de Ju'
.lho próximo, esta Prefeitura iniciará o pagamento dos

juros de apólices e títulos da dh,ida consolidada, refe-
rentes ao exercício de 1956. �

.

Contador-ia Municipàl, 25 de Junho de 1957
Contador'

Aleída 'F. Kowalski

ressados incertos e desco

nhecidos por edital de trín- T�'nes:'_ J. de Paz, no

"O Cidadão Carlos Ter- ta dias;
/
do Sr. Diretor do exercício do cargo de J.' de

nes, Juiz de Paz n� exer- Patrimônio da União, por Direito. Está conforme o

cício dó cargo de Juiz de precatória, em, Floríanõpe original afixado na sede

Direito da Comarca de Ti- lis, � e du representante dê�te Juizo. no lugar do

[ucas, do Estado de Santa do M. Público nesta, Cida-
I costume, sobre o qual me

, , I
Catarina; na forma .da lei, ';a Cidade; todos para con- reporto e dou fé.

,

etc. .. testarem a presente ação,
____

"
' ;/ Data surra. O Escrivão:

d,entro do prazo de dez dias,
FÁZSABER ao qua o de conformidade com o ar- Gercy dos Anjos.

Livre é o sócio de aceita-los ou não; impõe-se po
rém " lealdade dessa recomendação que só visa o de
s,envo!virr ento do nosso tradicioanl clube.

Assim, apresentamos a seguinte chapa para a, elei

ção cio proximo dia 7 de julho. .

MEMBROS PROPRIETÁRIOS -' Efetivos! José
Eiias - Paulo, Gonçalves 'feber Vieira da Rosa -'- Eu-

xxnra EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ANIMAIS E
elides 'lolentino Lopes - Jayme Abraham -:- Mario

� PRODUTOS DERIVADOS Marques Garcia - Alfredo Cherem __: João Alves Ma-
Em Outubro do corrente ano, a cidade de Salvador, inho - Arnaldo Dutra"_ Lauro Luiz Linhares _

capital baiana, servirá de .local para á realização da Newton D,Avila. Suplentes: Jauro Dentice Linhares _
XXIva Exposição Nacional de Animais e Produtos De- Jubel Sampaio Cardoso - .Híran Livramento � Celso
rivados, que anualmente é levada 'a �fe:to sob os auspí- Ramo!'>' Pilho � 4u.gl,lsto Wolf.'

presente edital, com o pra- tigo 455, citado, - sendo, . dos do Govêrno Federal, �

-

Ml,?MBROS CONTRIBUINTES - .Efetívos: � Eu

zo de tr inta dias, virem ou afinal, reconhecido o do-
.....0.-.0....0....0....0..

'

/ No referido certame poderão; concorrer todos os' gênio 'lrompowsky 'I'aulois
,

Filho '-. Luiz Osvaldo

I criadores nacionais, bem como as diversas indústrias Ir'Acampora '-- Armando Valério de Assis - Emanueldele conhecimento tiverem, mínio da suplicante sobre '

ligadas ii pecuária. dá Silva Fontes - Joel Vieira de Souza � Emanuel
que por parte de Adair Jo .. o- referido imóvel, cuja, seno Em Ele tratando de um certame de· excepcional ím- Campos _ Alvaro Millen da Silveira ._ Mareio Luiz
sé de Andrade lhé foi apre- tença lhe servirá de título portâncin promete o mesmo se revestir de grande brí- Guimarães Collaço __: Norberto Brand - Francisco

lhantismo e pará o qual estão convocados todos os cria- Grillo -,Suplentes: Rubens Lange - Dcmingos Bezerra
dores do Brasil possibilitando um contato mais direto en- Trindade - Antonio N. Grillo - João Batista, Rodrí-
tre os elementos de atividades proflssionais de alta re- iues Jr. - Osvaldo Meira.

.

1evância para a economia do' País. A D1RETORIA
A data da inauguração está fixada para 20 de Outu- I

'. 25-7-7
oro do corrente ano e ficará aberta até o dia 27 do mes-

mo mês. A Diretoria da Produção Animal de Santa Ca.,.
i arína - Caixa Postal, 184 em Florianópo-lis,

.

prestará
(;S esclarecimentos que forem solicitados acêrca do men

cionado certame.

sentada urna petição cujo hábil para a inscrição res-
, .

inteiro teor: é O seguinte: pectiva no registro de ímô-

- "Exmo. Sr. Dr. Juiz de veis. Protesta-se provar r.

Direito da Comarca - Diz alegado com testemunhas - 'o'

Adaír José de Andrade, e vistoria, se necessario,

brasileiro, lavrador, soltei- Dá-se' a presente o valor

'1'0, residente e domiciliado de Cr$ 3.000,00 para os

no lugar CalOPo Novo, dês- 'efeitos legais. O solicita

t':! Primelro Distrito, que dor que esta asstna tem su-i

precisando mover a presen- resldêncía nesta Cidade, (on
te ação de usu�pjáo vem de recebe citação. Nestes

expor e reqnerer a V. Excia. Termos P. deferimento. Ti
o seguinte: - I - O su- [ueas, 3 de junho de 1957

plicante é posseiro, há mais (as) Cláudio Caramurú de

de vinte a'!IOS, por sÍ e seu Campos - Assistente Ju

antecessor, de um terreno diciário." Em dita petição
situado no lugar Campo "foi'exarado o seguinte des-

Novo, dêiÍ;e Primeiro Dis

trito, com 188 ,metros, de

frentes e J .320 ditos. dE'

pacho: - 'A. á conclusão,

I'íiucas, 4-l:;-1957. (f8) Car

'los Temes -- J. de Paz, no

fundos - e uma deflexão exercício do cargo de J. de

para o Norte'com 91 metros Direito," Conclusos os au

de frente.s e� 660 ditos de tos foi exarado o seguinte

fundos, - uu seja um to- despaeho: - "Desígne .)

tal de 308.320 metl'os qua- Snr: Es'crivão dia. e hora, I'drados, - fazendo frente� .no local do costume para

em um�· pedreira' com ter,- a justificação, feitas_ �s dfl-

ras de JO'lé

parte tp.ais
Travessão

e na- parte
da deflexão,

to Código. E para o dito Direito." E para que che-

fim requer a designação rio gue ao conhecJmento dos

dia e hora par� a ju-stifi- interess�do<: e ning�em pos

.:açáo exigIda pelo artigo..sa a,legar ignorância, man-

455, do Código de Proceq· dou exped iJ' o presente edi
so Civil, na qual' deverál) tal q.le ser:: afixado na se-

I
ser inquiridas as testemu de dê:\te Juizo, no lugar de
llhas Aveli'lo JO,ão de Bit-, costur�le, e, por cópia, pu·
tencourt e Antônio Estro� bUcado UMA VEZ no Piá-

- gildo Medeiros, residente9 rio da JustIça e TIU.:S VE.

e domiciliados no lo�al dt) ZES no jornal "O Estado",
imóvel, lavradores, os quais de Florianópolis. Dado e

í:omparece.r:ão independen- passado nesta cidade de Ti·

temente de citação. Requer dias, do

I

O INIMIGO MORTAL
DA FERRUGEM

Estas gigantescas máquinas de

terraplanagem o p e r a r
ã

o 'com

menor eficiência e viverio me

nos, se a feX-f-ugem as dominar.

FER-LI-CON é o desoxidante
ideal �ara qualquer tipo de má.

quinas de ferro e aço, QUem co

ntece FER-LI-CON jamaiS tor

nará II usar de processos mecãní-
.

cós para o combate à ferrugem:

Fabrlcant...

BUSCHLE & LEPPER LIDI.

25-27-29

Uma das tendencias mais difícieis dt acompa
nhar, pata o cidadão apressado de hoje é a marcha
d"l moôa masculina.":

A. vendá: 'd,estns excelentes roupas é feita pelo
Crediário. com facilidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine IIoepcke.A ...dustrra oe: roupas terras e unia das prmcí

pais nos paízes adiantados da Europa e. Estados
Unidos.

_

:, JULHO - DIAS 6- E 1
_ no maior, palco auditório da cidade 1
PEDRO BORGO E SUA FAMOSA ORQUESTRA
mais um grande lançamento artístico da RÁD;IO
GUARUJÁ em ondas médias e curtas - a maior

potência radiofônica. do Estado,
(onda .curta - 5.975 klcls'-- 49 metros)

.'

Rua dos /'. ndradas, 13'
JOINVILE • sta, Catarina

nam

-------

--------

Sindicato do, Operarl08, e CalDln
telrol Navais dê Sa_t,a Catarina

EDITAL N° 3
Pele presente edital e, em cumprimento ao díspos

co no art igo 9° da Portaria nO 11, de 11�2-54, .,ficam con

vocados (;S associados deste Sindicato para as eleições

l"
ca Diretoria, Conselho Fiscal Representantes no Con
selho da Federação o_s reª'-Pectivos suplentes que serão
realizadas no dia' 30 do corrente, em sua séde social, a

rua Pedl'o Soares nO' 15 onde funcioll_ará a única mesa

coletora, inicialldo-se a votação às 9,00 horas e encer

rando-se. às 15 horas.
SÓll1(llte terfí.o direito a voto os associados que ateiI

derem tc,dos os requisitos legai's e estatutários, sendo
condiç50 para validade do pleito o comparecimento de, no
mínimo �/3 dos que preencherem aqueles requisitos, cu
,jo tota, e de 110 sócios.

Ao fe apresentarem para votação ileverão os as;,.

sodaclos, exibir documento hábil de identificação.
Pal'�, outros quaisquer esclarecimentos pod'el'ão os

,'tssociadvs se dirigir à Séde do Sindicato.
Fiol'Ílmópólis, 27 de junho de 1957

Alvaro Maximo de Oliveira
Presidente

Deparlamenln . de Saúde Públici
29 - sábado (tarde) Farmácia Nélson

PLANTõES DE FARMÁCIAS
M:mS DE JUNHO '\

- (

Rua Felipe Scl(midt

'

__
30 - domingo /Farmácia Nélson Rua Felir:e Schmidt

O serviço noturno gerá efetuado pelas Farmácias Santo Antônio e No

tur,na, situa,das às suas Fdipe Schmidt,' 43 e Trajano.
,

E S T R ,E I T O

O serviço noturno ::le,rá efetuado peras Farmácias do Canto e Indiana.
�
N. fi. - 1) 5 dias antês das eleiç€:í('rc afixar em liso'

A pt'esente ta.bel'a PilO pod�rá ser alterada sem prévia autorização dêste tas correspondentes às mesas coletoras

Departamento.
. _.,

a 'relação dos associarlos eleitores.

./ D. S. P., em 25 de maio ,de 1.957. 2) Publicado 3 dias antes das eleições
Luiz Osvaldo d'Acampora, ao menos 1 vez.

Inspetor de Farmácia. ,28/30

.1 ,··
..··!·..···T...�·!.·�···.!..--·.•�

••�.4t•••••••••••••••••�........o.�••: '

� " .' - , .
, \:'.

" aL,., : "
I

t (xpresso flonanopollS ltda'·I-
i I
I Tnins,l..irtes de C�rgas em Geral entre Florianópolis .. _ Curitih::t I
•• •

•
- Port() Alegre -. São Paulo - Rio e Belo .Horizonte . :

I " ---- I
·1. Agências no Rio Belo Horizonte cóm tráfego mútuo até São iI 'PaQlo com o Rodoviário Rápido Riomar .•

•
•

•
•

-I MATRIZ: FLORIANÓPOLIS - Escritório e Depó.sito: Rua i
I Padre Roma, 43 - Térreo -Fone: 2534 e 258,)

,

.'

I 'End. Telegr.: SANDRADE � I
• •

: .

I FILIAL: CURITIBA -Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936 i
: . EsclÍtório'e Qepósito: Fone: 1230 _. End. Telegr,: SANTIDRA •

: I
:.1 AFG'ÊNCIA: .

PORTO ALEGRE _

..

Rua Com. Azevédo, 6cf '-. I,
•

one: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL _.
II· Atende: "RIOMAB." -. End. Telegr.: RIOM��RLI '.

t

.1I
• FILIAL: SÃO PAULO�. AvenicÍa do Estado 1666·- 76

I'"I
.

forre- �70650 _- End, Telegr,: SANDMnE
.

"

: RIO DE JANEIRO - Rua D�. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-3;1 I

i _e 32-17-37 -,Atende: "RIqMAR" - End. Telegr.: nL01\rfARLI J

I�
.

I'- BELO HORlz.ONTE - Avenida Contorno 571'
',. ,- ,

FONE': 4-75-58 _ Atende:, "RI0MAR"

2, 16 e 30 {domingo), Farmácia Indiana

Hon,ório nfl vidas intimações.. Tijucas,
larga' com ',/ 5-6-57: (as), Carlos Tetnes '

do Amorim, ,_
- J. de Paz, no exercício

mais/ estreita. I do cargo d3 J. de Dit'eito."

em um pânt.1" I Feita a justificaçã.o foi pro-
d· :t I

f 'd
.

t tn.o com quem de trel '.o; ,en fi e .'tgUHl e H�n el.ça

extremando ao Sul em tet'· - "Vistos. : ety. . . Julgo
ras de h�rdeiros de Fr�m, por septença a justificação
cisco Honório Furtado e retro, procedida nestes au

Dr. Bayer e ao Norte em. tos 'de Açã" �e Usucapião
terras de José Honório 0 requerida POl: Adair José

Dr. João Bayer - II - A de Andrade. para que pro:,
referida posse foi compra'- duza seus devidos e ,.ju,rídi·
da, pelo suplicant.e; há dois cos efeitos. Citlm1-se,' por

meses, de_ Silvério ,João mandado" �)S confrontante�

Soares,' - e êste, por SU'l conhecido,;' do inióvel; por

vez, o comprou de Justml) editltis, com o prazo de

Prudêncio de Amorim enl trinta dias, os interessado�
setembro de. 1924, - e, ta'Í- ausentes,' incertos e desco·

to- a posse do suplicante, nhecidos, 'na forma do § 10,

como as de seu antecessor. do artigo' .155, do Código'
sempre foram pacíficas. de Procéssv' Civil; pessoal
.contínuas e ininterruptas. mente, o Dr. representante

-

'Ie exercida'3 com ,"animu� I
do M. PúhEco, nesta Cida-I

domini", - sem embargo I
te do M. Ptíàlico, nesta Ci- '-.-------�-

ou oposição de quem quer.j de; e, por ,Precatória, a s'er.

que seja. - III - Em vis· p.xpedida p[,ra o. Juizo dI,
ta do exp�sto, quer o 'supli-_ Direito da la V8,ra da Co
cante re,!?nlarizar a su� marca ,de Florianópolis, o

posse sobr�· o referido imó- Sr. 'Deleraco do Servjço do

vel, de conformidàde com () Patrimólllo' da União. Sem

artigo 550, do Código Civil �ustas. P.R.I... 'fijucas, 14

e a Lei Fe(leral 2..437, de 7 de junho d� 1957. a(s) Car

de março dé 1955, que m')- los Ternes - J. ª-e Paz., no
dificou O :;1rtigo 550 do di- exercício dn cargo de J. dt>

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

SERVIÇO . FLORESTAL -

O Acôrdo FlorestaLem Santa Catarina qvisa que
fica terminantemente proibida a fabricação. vem
da e soltura de balões por ocasião dos festejos.
juninos, na forma do art. 22, parágrafo 1. do Có

digo Florestal.
Os contraventores ficarão sujeiJos às penali

dades' previstas em lei, compreendendo detenção
até 15 dias e multa até Cr$ 500,00 conforme es

tabelece o art. 86, órdem' 3·a do citado Código.
Ácôrdo Florestal em FloJ'ianópolis,'.lunho de 1957

'.
. \

"

�'l,' 21/30 ,

TURIS.TA
PARA A' EUROPA

,�ão espere mais poro fazer à Europa
aquela viagem há tonto tempo soo

nhodo, a CLASSE TURISTA no Atlôn·
tico Sul oferec·e·lhe um desconto de
cêrca de, 30% nas tarifas de pas'
sagens, E note que o aparelho é o

mesmo SUPfR G CONSTELLATION
com duas partid'as semanais do Rio
de Jan-eiro: terças e sóbados, às
cinco e meia da tarde.

_ CONSUL.TE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

AIR FRANCE
VANGUARDAA MAIO•• '0 •."•••" DO NJIINDO

lifl!=:::"'1fI'"Av, Rio Branca, 257·A • Rio. de Janeiro "II

Telefones "2.8838 • 32·3392
DO rlOGlISSO

<-I .. �'"
.... '

-,

Rua 24 de Maio, 895

NA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sábado, de 1957

.. Para o "lnítlum" de JoinviUe
�

I

.

COlcorrentes: ·8vaí,1 oocaiava,· Figueirelse�e Paula Ramls· .�
'@êêêr#J@r#lr#lêêr#lêr#Jt#Jr#lêrélr#Jrélr3êêêlêélêêlêêêê@iêêª iF-lêt#Jê@iêél@t#têêtêi#lêij#li#Jj#Ji#l@í:'

TORNEIO DE (LA,S·S I Fl (A ç Ã o
REGULj.M:E'NIO

.:>

Art. 10 :_ Cada jôgo te- máximas, os quais só pode
rá a duraçã., de 40 minutos, rão ser escolhidos dentro
divididos em dois liImpos osr que hav'am participado
de 20 minutos cada um, do mesmo ,j.ôgo.
com mudança de lado e com -Art, 4° - Na cobrança
o descanso de 10 minutos, das penalidades máximas,
o último j(\gO cuja dura- mencionadas acima, não

ção será
/

de 60 minutos, são válidos os goals con

tamhém -dividído em dois quistados nas arrebatidas.

tempos de 30 minutos, com § 10 - No caso de em

mudança de
\
lado e com pate no jí)go final, o tempo

descan-::,o de 10 minutos. será prorrogad., pon mais
Art. 2° .. - Será conslde- 20 minutos, divididos em

rada vencedora, em 'cada dois tempos de 10 minutos,
jôgo, a associação que con- com. mudança de Iado e

,[lI:•

-
c:a
...

.

IASOUETEIDL ',VELA

E:A,ªêj#§#Jí#JE#í#I1'#Iêj#lj#!@IZJt#Jêt=J@t#Jj#Jf� ::Jo#Jr#J�êjE:Tr#Jêr#lr#Jr'#Is$lsêer#lr#lrê

Final· do Turno· dt· CertalDl ADladorisla, Esta Tarde
o São Pàulo, líd,er.ab olulo, eo·:freolará�o Vendaval_'e o Poslal medi rá forças com o

M

.

Tamandaré
'

o Caml)QOnato·Amado- n� tarde r!:� hoje, no está-' rodada. Ambas eÜão des- der absoluto com dois .pau-I em campo os times do ·Pos-
I . t

rista de Futéhol terá seu

I
dia da rua Bocaiuva. tinadas a empolgar a assís- tos de diferença sôbre o

I t�l T�legI�-1l'iCO � Tamand�-. pr-imeiro
-

turno 'encerrado ,São duas as partidas . da tência I 'I'amandaré e o' Treze de re, campeao ê vice-campeao

Na prime,ira luta da tar- : Maio, enquanto que o 'se-I do ano pa>lsado, respecti�
de que terá começo às 13,30 I gundo ocupa o terceiro lu'- vamente.· .

horas, serão p�otagonistas gUr com seis pontos perdi-I Não de'h.em de pressen-

os conjuntos do São· Paulo dos, '. ,
ciar- I} final do turno.

.e Vendaval, o primeiro Ií- Às 15,30 horas entrarão
I Preço único: Cr$ 5,00. ,

qu istar maior número de
tentos,

§ 1° _. Se dentro do tem-

sem descanso, procedendo
se na form't-dos artigos 20
e· RQ' no caso de empate,

torneio inicio são conside

rados uma Só' competição.
Art. 7° _' Para efeito de

1 A. (. E. S. (. E M�M·A .R. ( H A· po regulamentar de cada uma vez tcimínada.ja 'p:ror
jôgo, os dois quadros não, rogação.·ENTREVISTA: ACESC - Catarina realizou, quarta-

FIUZA LIMA feiJra última, a segunda
A Associação dos .Cro- reunião mensal de sua di

nistas Esportivos de Santa retoria.

o encontro entre Figuei- -tentos,

consignarem goal, ou tive

rem, conquistado igual nú
mero, cada um desses qua

-dros terá direito de bater

Art. 50 � Neste torneio

poderão ton:ar parte dois

atletas sem inscriçãoTraosferido O jogo
Paula Ramos x Fi·

Compareceu o dr. Gen

til" Borges, do Departa
.mento Médico," que, após
apresentac., a todos os

membros da executiva da

ACESr" fe:'. uma exposição'

hoje,manterá,Catarina Federação, pela associaçãotrês penalidades máximas, .

d 'd d
.

I
disputante, com prévia li-

;{en o consl era a vence- . .

.

cença da Federação Cata-
dora a associação que con-

de' rinense de Futebol, podenqnistar rmaior número
do sar feitas, no maximo,

o

três substituições em todo

'Por ZANBRI ,. Bola de Ouro e Túlia. -

RIO:
-,

Os t?rfistas p�.- I
Outra estréia : foram às

ruanos ate o momento nao ; selas encomendadas pelo
solicítàram a inscrição de Jóquei Clnht'_Santa Catari-, ,

animais para participarem na, em número de 6 e vín-
,

rense e Paula Ramos, pelo § 20 - No caso de ainda
do Grande Prêmio Brasil. das do Paraná, Ffualmente

Torneio Triangular "Osni permanecer o empate se-
O Jóquei Clube Bra!3ileiro, a apresentação, .

de OURO
M 11-;' I

rão batidas novamente três
reservou Iugaupara o cra-' BALA, animal desconheci- e o , quo estava marca-

do para a noite de ante- penfllidat'E'f máximas, para
que peruano, ,GRANADEI- do dos no�:sos, turfistas. _ "

En:lt,em·,.. ,eJ�r e·():Rseftuencia dó cade> quadro, . stiêessíva- :
R.0, ;'llrn. dos ,ab801u-tOJ'.r. d-es-., t;dm reteiâlJ.ci�êet-e 'il'I1i<- ,�

.
. .

mau estado da cancha do vamente, c, alternativa-
hoje, às 16 horas nas ime- os associados, que serão l se. país. -Dizem os entendi- mal, temos d dizer que sua transferência os jogos do

. estádio da rua Bocaiuva, mente, tantas séries quan-
d.uçóes da Praça XV,· de- af ix-irios na sede da ACESC. dos que GRANADEIRO saída foi péssima, ficando torneio ini�io não são con-

foi transferido para a se- tas forem necessár.ias, até
fronte ao "ROSA". l)t.g'�riu, também, com não está convenientemente muito atrâz mas, .a medida siderados oficiais.

mana vindoura, p.ossiveI- que um dos quadros con-
xxx alll'OVr,ção geral, que' o ·De- preparado parra enfrentar o que se aproximava da reta '

mente tej'ç<J,-feirá, 'à Hoi- quiste meu!)!' número de
SOCIAl, DA ACESC pHl�tamenlo Médico fosse G. P. Bras:!. final passou a fazer parte

Aniversariou, ontem, o acrés-cido l�e colegas seus,· xX'x integranfe do grupo e no
te.
......._ _- _.•._�

cronista, p,:;portivo Luiz é,s.peciatist?s em outrõs

I
. SÃO PAULO: O ca-

I
disco final <l,presentou uma na para a !8a reunião ex-

Osnildo MartineH, brilhan- ramos da M�dicina. ,
valo Rosen:al foi adquirido I

diferênça �e �penas três tra oficial r, realizal'-se em

te 'redator do Departamen- Nesse sentIdo, a ACESC ' pelo Sr. JUt�0 de Castro Go-
.

corpos do p!'jmelro coloca- 30 do 'corrente no -hipódro
to de Esportes da' Rádio tomará as providências ne-

I doy, de São Vicente. O re-
I do. - Trat2.-se de animal mo da Res�acada.

Gual'ujá, onde se tem re- cessárias: I ferido ,animal passará a
I
que necessita de mais trei- 1 ° Páreo: Silvanesca, Gu

velado pela imparcialidade

I
'Na próxima quarta-feira,_' chamar-se' VELHO BRAN-I,. namEmto,· princiPalme.

nte ri Saíra, Ouro Bala e Zan-
,

I '
,

dos eonceitos e pelo desejo os dirigent.es da .ACES.C) CO, devendc participar a para ,ir s� aCostumando a gado.

I· I .. , - dois anetas encarreg.ad·os - Vençedol' do 1° x Ven-
·honf'�to e permanente de voltarão a reunir-se. partir da plóxima semana I' correr em hipódromos e 20 Páre,,: Gran· Duque,

. de baterem as pellalidádes cedor do 20 jôgo.
servir � c-aüsa do esporte . xx_x nos pi'og,ramas do Jóquei não em ucancha reta confór-I ElegâncâiJ., Cruzado, Se- ..... ih' 5fu__
catarinense. CAIXA POSTiAL Clu�e São Vicente.' I me vinh� corre�(to. Oui'o

I
rêno e :eabirú ,

' �..����::::.__._-----------..,..__
Na A!?sociação dos Cro- Graças a uma deferên- xxx Bala esta aos CUIdados de 30 Pareo: Rapld, Urubi- Os jogos Paoa'mericanos em

nistas Esportivos, ocupa o cia di Fel1eraçã:o Aquá- SÃO .PAULO: - O JÓ-' Rômulo AJ'!àrez, que pro- ci, Loluan'l. Bola de Ouro,
-

.

S- PI'cargo de 1° secretário, lica rl� Santa
."

Catarina, a! <Íuei. Club') de São Paulo I mete para dentro em breve Garôto e-E,lterlina. ao au o
eleito paI: E'xpressiva vota- ACESC tarr.bém se

utiliza-!
adquiriu mais dois animai�, dar uma surpresa ao grupo 40 Páreo: Rossinante, SÃO PAULO, 28 (V. A.) Netto. presiden_te do Can-

ção, g'raças à eficiência de- ri! da' Ca:xa Posta! 471. que se destinam, por doa- do primeir-e páreo,.. Gato Preto. Adesivo, Paris - Ao ,contrario do.' qut! selho Municipal de Espor-
mon��rHda em gestões 'an- Portanto, qualquer cor- . ção, a um 40s hipódromos xxx e Túlia. muitos possam pensar, não tes, 1ratandp com o dr.

�eri()rfl'!. A êle, muito deve ,respondência à A"'ilo.ciação
I do Interior do Estado. Os Programa oficial do Jó- Garôto Vl'l: estrear no 30 arrefeceu o entlisiasmo em

I Adhfrr�ar PE'reira. de Bar-
.

a nossa ACESC, principal-· {}os Cl'onistas Espo,rtivos animais Sãl: Lindote, ven- quei Çlubt'� Santa Catari-
I páreo. .. c.uidado! torno da realização em São 1'0;;, Prefeitc Municipal, de

mente no que diz respeito de Sanb Catarina poderá c·�dor de diversos l?áreos .�__C�A� Paulo, no auo de 1959, dos deta·h<.s atinentes ao tõr-
à excelente organização ser endere��ada à Caixa Pos- ·em São Viculte e Vil!gadvol�'_' (ampeeo·ato gaucho- .de'" Fulebol

III Jogos. Panamericanós. neio de 1959. O sr. Prefei-
imprimida aos trabalhos de tal 471. outro vencedor em São

.

O Comitê Olimpico Brasi- 1to recebeu os dirigentes
.

secr,�taria. xxx eente e ,CidJ1de Jardim. PORTO ALEGRE, 28 (V.I equipe l'ubril". Quando lc,iTO vem tomando todas as
I olimpicos !'\Fionais e man":Ao M�,rtineli, o nosso A ACESC NÃO PATROCI- . 'xxx A.) - Os resultados veri- cansou a equipe caiu um medidas neressarias a· fim

. .' I .. teve com o� mesmo"9 pr{l-jábraço fl:lternal; com vo- NARÁ O no CONGRESSO
. O

. apl',endiz de �óque.i'''1 ficad�s nest� f.im de sema-
! pouco .. �o,de-se dizer, pois, de que nos�a cidade ganhe

-

. ,.. ,. .. ,
. !ol_lgada p';1.!estra., i.nteiran-tos de que permaneça por Conforme já foi ampla- Joao Soalt'�G" que paI mUI- na nao alteIalam a elas- que fOI ele que forneceu a o direito de realizar o cer-

I I do-se de Ítlameros detalhest:',litos e muitos anos em mente divulgado, a ACESC :0 tempo '�iri...giu no H. ipó- sificação ,dos
.

primeiros nota mais curiosa· da roda- táme. A deêisão final virá
. � .

. sobre á revlização Idos III
nl::li'a tritlcheira esportiva, não promoverá, êste ano, dromo da .�essacada, de. postos da tabela do certa- ela, tendo função decisiva proximamente, quando da .::" ,

I
Jo�'os Panamericanos. Ra-

na qual é dos soldados. ti BO Congresso da Crôni- propriedade -do Jóquei Clu- me oficiaL O Grêmio yen- na vitóría do Internacio- leunião da ODEPA; no Pa-

mais vigih,;ntes em defesa �a Esportiva de Santa Ca- be Santa Catarina, segun- ceu com tranquilidade no naI em plagas ,caxien�es, namá. EstHemos represen-:
tificou o dr. Adhemar, en-

. tão, ·mais uma vez, 'a candi-do nosso pavilhão. ',adna. Detatend()-se ainda do infol"m::lções aqui rece- Olímpico, 1.\0 Flamengo de aonde [IS ccisas costumam tados nessa ocasião bus- ,

datura de nossa cid'ade.
xxx na crise que a ,tólheu por bidas, estrt começa�do a Caxias. e:lquanto que os se complicar .. '. tando a· palavra final e de-

CARTEIRAS_.DA ACESO muitos anos, a ACESC cui- treinar no colosso do Taru- ;.:olorados, inesp.el·adamente, eisiva dos demais paísesMas, com os últimos. re-O coleg:l Naldi' Silvei:ra da de regu�arizar inteira- má, do. Fiquei Clube do ilquidl1ram ,o Juventude, daS trêe_ Americas. ra Santos para solicitar de
sultados; a· class-ificaçãoestá providenciado a con- mente suv situação, antes Paraná. quando se �sperava que Se[vnda-feira, à tarde, o S. Exci�. sua intervenção·

. ficou sendo a seguinte:fe.cção das cadeirinhas do's de. á�sumir e�ncargo. de ' xxx sua sorte ·fosse outra. Mas, dr. J .. Fernlra Santos, pre- par.a pagamento de verba
.
associados da ACESC, que maior regpo;lsabilidad�. Por. Confórm� haviamos anun- o fato é que com "isso man- I}> lugar 'Grêmio, knter.. sidente do éomitê Olimpi- de Cr$ 500.000,00 ao COB,
uma .firma' especia.Iizada d:a ,'deliberação unânime da' di- ciad�, domiJ,go passad·o ti- tiveram-se os líderes, uma nacional e Ãimoré, com O co BraRileil'o e membro ,do referente ao auxílio de São·
Capita! da República ofe- retoria, a Associação "'dos vemos diver;;as estreias na vez que o terceiro do Gru- p. p.; 2.0 -- Renner; com Comitê Olin;pico Interna- Paulo à delegação do Bra
recç:rá à Lassa Associação Cronistas Esportivos de: Ressacada, Do-is jóqueis: po, o G.. E, Aimoré, não 2. p.' p.; 3.0 - Floriano, caional, est€.ve no Ibira- sil que pai·qcipou, em Mel-
de Classe. Santa Catarina houve por: Arno Moritz, q,ue dir,igiu participou da rodada. com 4 p. p.; 4.° - Juventu- puera, em companhia do :bourna" dos JogoS Olimpi_-
REUNIÃO DE DmE� bem {,i!der sua vez a outra' Peabirú no 2° pltreo e Pa- Julio Perez, reapareceu 1

de e' Fll}mengoJ com 6 p. p.; n, Cai'l?s .Toel Nelli, nosso coso Ess-e atlxílio éo resul-
TORIA êntid"c:!e, {:,mbora lamen-I,ris no último e, Arni Sema, inesperadame?te com Ca-. 5.0 - Força. e �uz, com 8

I
c:?ireto!" e membro do Comi- tado do· projeto tto dz:. Eias

A Assoc:ação dos cro-!
tUltlio q:lE' tivesse .sid� for�

j
o p.opular Capitão, que di-

I xias, e foi enquanto jogou
I

p. p.; 6.0 - Cruzeiro e Na- tê Olímpico, Brasileiro e

01
Shammas, aprovado pela

Esportiv9!' de Santa çada II IBse. I rigiu 'Silvanêsca, Serênp, I b!m, o "cronômetro da
I
danaI. com 9- p�.fJ>. I dr. Thomaz Aqui�o Maciel Camara.

uma (j(ltrevista com o sr.

Luiz Fiuza Lima, em sua

gueirenseresidência ocasião ·em que

o dirigente da FAC fará

importante pronunciamen
to a respeito dos problemas de seus planos à frente da-

. ,

ligados aos esportes supe- quele importante setor.

rintendidos pela "eclética". O dr. Genril Borges deu a

O ponto de reunião. dos conhecer os horários e Io

cronistas ésportivos será, cais onde poderá atender

D torneio.

Art, 6° _. Os jogos

TABELA _t .

��oals, sendo então· o outro

considerado vencedor.'

Art. go - Durante a co-

hrança das pena.Iidades

Data: 30 de junho
1957..

10 jôogO - às 14,00 ho-

ras
.

- Figue.irense
�

x Bo-

máximas, só permanecerão caiuva.
em campo. além do árbi- 2° jôgo '-, às 14,55 horas
tro e seus auxiliares, o go- - Avaí x Paula Ramos'
leiro de cada quadro e os 30 jôgo _. às 16,05 h"oras

Aproveitoü o dr. Ferrei-

,

I'"
!

';;" "

na

do

de

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



iii lNOVA IORQUI:, 28 (U. P�) �'T�d'ifMs;{;.ib E�TAIr8DA LOÜSIrbA QeJ1� GRÜP��c;RR,II��dtmlrn� nOC'%�IDlDE DE COM
RON, ISOLADA PELO PRIMEIRO FURACÃO DEsrrE AN O, E ONDE SE ACREnrJ'A SER GRANDE O NUMERO DE MORTOS VA'RIAS EMB1\RCA ..

ÇÕES ESTÃO A CAMINHO DE CAMERON, LEVANDO VIV ERES, SUPRIMENTOSiME'DICOS, ALE'M DE ENF'ER.MEIRAS. ÉNQUANTO ISSO, A ·GUAR..

DA COSTEIRA EM NOVA.ORLEÃS PREPARA UM HELICO'PTERO, PARA TENTAR O SALVAMENTO DE CI�O HOMENS, AVISTADOS NUMA. JAN.
GADA NO GOLFO DO -ME'XICO. AO TODO, SABE-SE QUE O FURACÃO CHAMADO AUDREY SEFOI DESSETE VID AS, ALEM CAUSAR PREJUIZOS
DE MILHÕES DE DOtARES. UMA COMUNICAÇÃO, QUE ,ACABA DE SER TRANSMITIDA POR ÚM REBOCADOR, ENCALHADO PERTO DE CAME.
RON, DIZ QUE A' OITENTA' E SETE MORTOS JA" éONHE CIDOS MAS QUE EN IRE CEM E TRESENTAS PESSOAS AINDA 'ESTÃO· DESAPARECI-,

DAS. ALE'M DISSO, MAIS DE TRES�NTOS FERIDOS E DOENTES FORAM EV"CUADOS EM LANCHAS
.
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-

Prossegue em rllmo acelerado o cal- RIO, 28 (VA) - o sr.

I'
A visita ao l�caL de lns-

I d ·d d d C
.

.

N
Presidente da República, talações de teleguiados em

çamen O a CI a e e am.pos ovos �eclaroti depois ,de sua .vi- Fernando Noronha foi fei-
Toma nova feição a cída

,
t d-entro em breve, o que virá sita a F�m�ndo NO�'onl1a, I ta pelo Presidente Jusce

de de Campos Novos, 'sob a beneficiar grandemente a I onde passou ��guns -dias em lino Kubitschek, do gene
*oficua 'administração do população do município, ao rep?us?, q�e r.a .noss� sobe- ral Teixeira Lott, brigadeí
-sr. ,�\.lgust,o Bresola, que mesmo tempo que servirá Aranla jamais aiO! atlll�glda, ro Henrique Fleiuss, o Gec
_'1 • presença .e nu itares

nao vem medindo esforços, de meio de escoamento das te-ameri 1 neral.Nelson de Melo e do
batalhando sempre pelo em- riquezas: ��r e-amerrcanos t na�u�a

Governador da Ilha, major
belezamento daquela cida- sr.

I a, Pbara ad contSlruç�;)d e

I Alvarenga Mafra.
d

.
O deputa d., federal, uma ase e e eguia os, '

'e serrana- . At'l' F t
.

t '

'f' .

1 10 on ana, emmen e sigm ica, apenas, o cumpri-Ainda agora, quando ain representante catarinense menta de acordos de defesq' COLAJWRE cex A CAMPA_
da não decorríêomuíto tem mútua que convém aos IId

.

P na Câmára. Alta, declarou, NHA DE COMBATE AOpo , e sua posse como re- dois países - Estados Uni-jfeito da cidade, eleito por que-assim que esteja termi
dos e Brasil. '. CÂNCER

uma Iarga margem de votos, nada as obras do aeroporto, , -'- _'

já se constituiu como um fará com qus a SADIA, da
grrunide administrador, ten qual

é

Presidente Propríe
do calçado já quase toda a tário, faça escala em ·eam
cidade, aberto novas ruas.· pos Novos, aliás, o que virá

Prossegue em francos atender as justas aspira1 -

trabalhos, a construção do ções do povo Camponoven-
aeroperto, que segundo se se.

presume �erá in�vgurado Florianópolis, Sábado, 29 de Junho de 1957
.

(Cont, da 1.a pág.)
Casa.

VOTAÇÃO NOMINAL
Por proposta do deputado E&·

tivalet Pires, que solicitou, a pa
lavra para levantar uma ques;
tão de ordem, foi (1 requerimen
to outra vêz submetido .l ..zotação
nominal, apresentando então o

seguinte resultado:
FAVORAVEL AO

·REQUERIMENTO:
Antônio Gomes de Almeida '

Orlando BértoIli
Ivo Silveira
Estivalet Pires
Paulo Preiss
Lauro Locks
Osní Regis ,

Bahia Bitencourt-
Heitor Guimarães
José de Miranda Ramos
à lice Caldas

Braz Alves

--- ----------------�

Hoje A Expqsiç_o,_ D.e
O Mulato

.�� -- -- . -�-��-

Henrique Ramos da Luz
Livadârto

t
Nobrega

BarrOS�·1"�-=��::�id 5@,':;�",...,__��,_ ,

------------��----------------*�------.-------------

Em nossa Redação, dan
do-nos o prazer de sua amá
vel visita, esteve ontem o

senhor Barrof' - O Mulato,
como é mais conhecido em

nossas rodas artisticas e do

exteeícr, f'smoso por suas

invejáveis pinturas, as

quais já' tiveram oportuni
df,ade de .ser apresentadas
em vários países, merecendo
por 'parte da crítica espe
cializada as mais elogiosas
referências.
Recetemente expôs

Buenos Aiees e Nova
que, e a crttíca da primeira
pe�Q periodico "Noticias Gra
ficas", a ele Se referindo
assim se expressou:-" ...
pintor de vigoroso traço, de
:ooncepq;ãio artística illloder

na, t�m já um lugar pre�
tpondlerante dentro da ar

te".
.

A exposição, que ao que

parece atrairá grande nu

mero de /amantes da pintu
ra, realizal'-·se-á ,no prédio
.do IAPC. andar térreo, gen
tilm.ente cedido pelo sr. Teo

,doro Bruggmann, e terá'l
abertura odi[l 29, sábado às

.

'

I15,30 horas
Abaixo dr.mos a �relação

dos quadros que provavel
mente serãc expostos.

1 - Jangada
2 - Imigrante
3 - Amanhecer -;-
4 - Primeiro raio de

SÓll5 � Bananeiras '

6 - Horizonte longincuo
7 Nev·') ao longe

Np clichê "Painel em Flor" ,de Barr.os - .o Mulato

38 - Coqueiros
39 - Luar

40 - Noüe tropical
41 - Liri<;Ino
42 - Sól tropical
43 Palmeira
44 Casi!'lha gaúcha
45 Caminho que se per-

de

,8 - Infinitp azul
9 ->-1)..1' rampesh<e
10 -'Notuno
11 - Cidade colonial
12 - Velha igreja
13 - Armosféra andína
14 - Nú
15 - Abandono
16 - Mullier despida
17 - Mor:1idez
i8 - Fim de dia
19 -- Ref:exo-s
20 - Cordilheira
21 - Flôns
22 -- Orq�ideas
23 -- Andes
24 - Ari'ependimento
25 -- Pôr do sól
26 -- Esh:do

27 - Ingenuidade

'I28 - Ponta de praia
29 -- Paisagem horizontal
30 - Nostalgia /

31 -- PJ:"eto velho
32 -- Flamboyant
33 - Irupê
34 -- Atmos1'éra grís
35 � �aisagem ilUlbin:;_da
36 - Personagem
'37 :- Paisagem andina"

.

46 -- Paiueira
·47 - Contra luz

Comemora hoje 24 anos de Decreto 22,872 de 29 de Junho

existência, o INSTITUTO DE :de 1933, pelo gra"c1e e ÍlI.,squ(!(·í
APOSENTADORIA E PENSõES vel Presiâente da República que

DOS MARI'TIMOS, criado pelo; foi Q' Exmo. Sr. Dr. GETULIO

'. JUS (.E L I N O:
•

. RECIFE, 28 (V A) - Na ternacional,: ao genéral' Cravei_'

recepção oferecida pela socieda- 1'0 'Lopes e espôsa, '0 sr. Kubi

de pllrnambucana, no Clube In- tschek pronunciou um discur

,�()�()....()�().. SQ do qual destacamos o seguin

O que se dl·Z 'te trêcho: - "Foi-lhe oferecj;
da nessa viagem, senhor presi_

R dente Craveiro Lopes, a quem
, .. QUE O sr. Nereu a-

desejo saudar também com o tí
mos prepara-se para ir pas tulo de amigo, e tanto amigo do

sar quatro dias. em ..Santa meu país, quanto meu amigo
C a t a r ina, perfeitamente 'pessoál -a oportunidade de

. tranquilo que está com' a percorrer o nosso ter·ritório em

zonas as mais diversas, de cor-

situação política. "

. tar os nossos céus nas ,mais vá
...QUE quanto aos boa rias direções e coordenadas.

tos de reforma ministerial, Fêz vossa excelência o que pou .- ,

. �e:�t�u�e::� !::;�s l!;:t� ��: b:sas����r::s�\!�zçeor:,mn:n\.:� .Congralulaç,ões com a·lgreja Calólica
tos da falta de acuidade de, teiro do aviã:o, uma linha de 'RIO,- 27 (1J. P.) - O sr. assinado pelo sr. Carlos La

'certos reporteres, que habi viagens do extremo Sul ao €Y Amando Fonseca' pediu vo- cerda.
tremo �orte do Brasil, indo di·

tação nom'inaI para reque O requerimento de vota-
tualmente comem gato por retamente de Pôrto Alegre a Ma

. . -'. 1 f' . d
lebre e que. na-o observam I

.

t' d 'com nmento de sua autona .de çao nomm�, 01 apIova 0,
naus, pe o ln erl(lr o paIS, . _' .

._

dev1damente OS aconteci- pletando o simbolismo de� jor congratulaçoes com a Igre- por 20 a 4 mas na decl�ao
mentos ê os fatos que es- nada com a permanência de um t ja Católica e com o é�rdeal do pedido de congratulaçoes

, !lia e de uma n,oite em Brasíliá, I dom Carlos Carmelo pela.' deixou de haver número,tão .correndo.. . E nada \�e poderia ser m�lis. gra resposta dada ao lider da
I

ficando a votação adiada
(Do Diário Carioca de to, o maIS grato aos braSI elros"

• !
.

t t"d d
.

) do que o seu desejo e o seu gôs UDN, a respeito do artigo pa,ra ou ra apor U�.l a e.
ontem "

-----------------------

Pilolo Comercial

VARGAS,

,O Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Maritimos, pl'es· 1ta aos seus associados -e benE�
ficiarlos inestimá�eis serviç.)s,

I

como sejam Aposentadoria, !'(\ll
�ões, Assistência Médica e Hos
pitalar, Auxílio Pecuniario �Se
guro Doença) em qualquer 'Çla�"
te do Brasil, desde que seja !IJl�e
sentada a ficha de inscrição, t� n

to para 'os associad�s Cbmo para
os seus beneficiarios,
Presta também, os Serviços t,e

Acidente de Trabalho, aos, sena
associados,

O Instituto dos Marítimos, te"l
Hospitais e Maternidades, em

div�rsos Estados do País e on_

de não tem hó'spitais e materni
dades própriós, fl\z, contr(ttos
com os melhores hospitais e :\'Ia

ternidades, .

para a internação
em caso de intervenções eÍl'urgi
cas de seus associados e !lan·:

ficiários.
Tem também o Instituto, ll1é

dicos especializados para ,ca:la
caso, dei'xan'do sem pra.ocupa
ções os associados quando Ct11

viagens, com referência ali\. �u!\s

famiIias, visto saber que, no mo

mento preciso, o lilst.i ;uto eos

MarítimOS, atende com tqda pr'lS
.

teza; os serviços' que neces3ita-,
rem os seus familiares,

,Esta grande obra de assis-
tência social e outras de gr,\I1-, ,

de'!; ben�fícios ao povo Brasilei·

1'0: deve-se ao gn,nde e il1esQII.l
cível Presidente d'a Repúlt�íéa,
que fQi o Exmo. Sr, Dr. Getulio

Vargas,

líder da�UDN, propôs o envio de
um despacho telegráfico ao Sr.
Governador do Estado), so lie itan
do de Sua Excelência, que con,

ceda imediato cumprtmento à Lei
que concede aposentadoria no,

vinte e cinco anos de serviço �

várias categorias de funcionil
rios públicos.
Esclareceu o deputado) u denis

ta' que. tem recebido :n úl;l�ras
reclamaçôes contra o Chef .., do
Poder Executivo por não ter o'
mesmo dado' andamento aos re-I querimentos feitos com base na

citada lei. bs deputados pesse
distas Estivalet Pires, G ornes 'de
Almeida, Paulo Preiss e Osní
Regis apartearam o orador pura
se solid'arizarem com a medida
proposta e tambem pum cse lare,
cerem que tambem haviam rece

bido inúmeras n�lal1laç(ies ao

referido assunto. J<:seIareceram
os deputados pessedlntas. atra
vés de apartes, que não estranha
vam tal procedimcuto, pOl:qUe' o
não cumprimento de leis tem-se
tornado uma praxe no Estado,
desde que a União j)'JlllOer'tli.'1l
Nacional assumiu o GO'f�rno do
Estado de Santa Cãtarina. Decla.,
raram ainda; os refe�idos depu
tados pessedistas, que muito em

bora ao apêlo formulado, não

acreditavam viessem o (; ove:',):!
dor do Estado 'dar �ul""ll'l'im(-nto
� referida lei, que rnu ito b('ne_
ficia a laboriosa classe dos SeJ'_
vidorés públicos do Estn.l-i, <'Ge
por muitas vezes deixou .'e aten
der os apêlos dos deputad ).3 da
oposição, venha atender ao ue,
nos agora, quando pur+a de um
deputado que o vem apoian.d o in
transigentemente na Assembléia
Legislativa do Estado
ORDEM DO DIA:

.

PAUTA - 27-6�57
Projeto de Lei n.o 22·57 - Au

toriza a aquisição de uma área
de terra, no município de Braço
do Norte, 'destlnada a construção
de Escolas Reunidas,
Projeto de Lei 11,0 66.i\7

Aprova convênio firniado entle
os Governos dos EstadG,; de �:
Catarina e Rio Gl'and', do :)ul:
para a instalação do, equ iou ,

mentes eletro-mecâni�()s do 'po
tencial do "Estreito", do Hil)
Uruguai. "

Projeto de Lei ,I.'" 67;;7 -

Cria os' d istritos de Glla]'uJ3,
Pessegueiro, Cedro, P:'i1lcesá e

Palma-Sola, no município de Dio.
nísio Cerqueira.
Prazo a Contar 'de , :.3.6-;;7
Termina em , ,.. 2-7.57
Ordem do Dia ,""7-h7

.����----�----�--

�jMPINBj
.

EtEfTIJ8n

Gilberto Silva. Pereira
Gilberto Silva Pereira, fi

lho do senhor Oscar Peréi-
ra, Comissário de Polícia

11111111111111111111
nesta Capital, vem após bri-
lhante carreira na Escola
'VARIG de Aeronáutica
'(EVAER). de Porto Ale-

'.gre, conseguir Licença de

r::i » ....•.••.•.••..•••••• ; .•....•.. : ••; Piloto Comercial,
Nosso jovem conterrâneo,

vem de há muito se distin
guindo, desde 'seu tempo. de
estudante nesta cidade, co
mo também na Escola da

VARIG tendo, quando do
I exame que prestou pára
pode� ingressar foi, dos 16

,

candidatos' aqui da Ilha, o

único que conseguiu passar,
com uma das melhores clas
sificações.
Nos recentes exames fi�'

nais que prestou obteve
para gáudio-de seus genito-
res, as seguintes notas: 1
Eletricidade 85 .

Metalurgia 82,5 iIngles

70'1Regulamentos 73
Teoria de \'ÔO 83

Manutenção 90 I

Motl'q de Hélice 63
Metorologia 82

Navegação Aér�a 81
Exame Pratico de vôo 75
Média final 77..
Ao jovem Gilbefto e seus

dignos genitores, as felici

tações de O ESTADO.

I---���------��---------
Não é mais possível esconder li. »erdtuie

mes"!,,o porque, a verdade. não é coisa que! pe;:
maneça eternam_ente oculta, amedrontad(L pela
maldade humana. Pode du,!ar escondida por al
gum tempo, porém dia há em qt:e 00111,0 o azeite,
sobrenada e fica à tona para. ser bem, l'isíueb e

patente.'
Faz-se agora uma campanh({, de desperta

menta popular, no sentido tio alistal1l.ento elei
toral.

Que. os cidadãos se olisiem, que cumpram
seus deveres de bons bmsEdros, que exerçam'
livremente seu sagrado dever de eleitoree, que
concorram às urnas pata ele�/erem os homens
que devam ser guindado:; aos podére« de bem
servirem a pátria com honestidade e: competên-•

cia, para que pel�naneça11'l, a ordem., o 1'espeito á
Constituiçãó e o ?'egime da justic;a.

Pergunta-se: não exatamente isso que os'

eleitores têm teit,)� /I' (i'o s,mí para a outeneiío de
todos es.ft!s i!ireitof e vantagens que I] po';o C01'

re ás urn(ts.!'fl,o C�;:l em que' é chcmado (lO c',nn
primento des:ws sagrado.·; del'eres'l

E depo\'s:' QUr? llcontece Cjwmdo o c:idadiiu
depositandd �eu vota na urna, sai da sua seção
eleitoral com a consciencia tranquila? Os que
sobem, os qúe se impole(rlLm, os que tomam pos
se dos 'cargos, cumprem tambenr seus deveres?

. Gosam da satisfação de ve;' praticadas as pTO·
rnessas f? até juramentos feitos nos comicios, pe-

_

los jornais g pelas Estações dei Rádio?
Não. Pelo contrário. Quase sempre se de-

, cepcionam e niio veem realizados seus desejos
seus sonhos e sua vontade. Ou 'porque não' sou
beram votar ou porqp.e se enganal'am cóm. a ver

borragia demagógic:cr de seu8.candidv-tos, de pre
ferência ou seja lá porque jQr.

O fato é. que as "tais circunstâncias" proma
nadas disto ou daquilo, oriundas de "tais" ou

"quais" compromissos anteriores, (mpedem os

eleitos a cu.mprirem seus tambem (Jsagrados
deveres".

'

,
Não quer9 com isso, aconselhar qUe" o cida

dão não se aliste. Isso seTia levadb; a conta de

impatriotismo. Tambem sou, dos que pensam
,que o voto deve ser praticado por todos. O que
eu quero dizer é que se os homens fossem mais

probo$, má:is honestos, mais sérios·e· co�edidos'
no.s seus atos públicos, quando eleitos, não te

riam necessidade de se valerem dessa campa-'
nha -- convite para que o cidadão se aliste, O
'llOVO está cansado e desiludido por muito 6onga
nádo e decepcionado que tem sido.

Cumpram os eleitos seus deveres' de ho
mens honestos e não de enganadores e o ci4a�
dão cheio de confiança se alistará de bom gosto
sem sér para'tanto solicitado. /'

Todo o cidadão tem o direilo e mais que
isto - tem o dever dé se alistar. 'Deve mesmo

faze-lo sem relutância;
.

mas 9S que são eleitos
qu.e saibam corresponder pelos seus atos no go
vêrno de maneira a ganharem a confiança e o

respeito' do eleitorado.
-

.

� Ésta é que é a verdade que não pode ser

contradita.
. .

"Cidadãos, alistaFvos,J é o "slong".
Muito bem e acrescentemos: alistai-vos e

votai com a consciência sem macula, par.a que
também não aconteça. que tenhais culpa nos

maus governos.
'

M.
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