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Ganhá corpo no PTB, ara a reforma de seu

programa, a corrente que se bate pelas seguintes
teses:

. 1) - Nacionalização do comércio. interno;
2) - Nacionalização das emprêsas de serviços 'pú
blicos; 3) -:- Nacionalização dos bancos de depó
,sito; 4) - Nacionalização das emprêsas de seguro
e de capitalização; 5) - Nacionalização das indús
trias moageiras de trigo e de industrialização de
carnes, leite e seus derivados, organizando-as em
forma -cooperatíva, '/

O Dr. Rafael Cruz Lima, presidente da Com
panhia Nacional de Seguro Agrícoja, que levou a

efeito eficientes contactos com as autoridades, en

tidades classistas, líderes da lavoura e jornalistas,
nêste Estado, aquiesceu no alvitre que lhe fôra fei
to, em forma de apêlo, para que retorne à FI;ria
nópolis, a fim de influir, com a ação de sua pre
sença, na implantação definitiva do seguro agrí-
cola, velha aspiração das classes rurais.

'

Membros da Bancada do PTB, na Câmara Fe
deral, após ,le,rem,.;para registro' .na' ata, um' rrrense-.
rial dirigido por juízes do Distrito Federal sôbre
os· ·vencimentos que recebe�'e que consideram
muito baixo, passaram a defender a magistratu
ra dos Estados, cujos vencimentos' já não se com

patibilizam com uma vida de austeridade irrepre
énsível e .de trabalho. silencioso. à revelia do conhe
cimento <lo gran� público.

Foi eleito o Diretório Municipal do PTB de
Herval d'Oeste, que tem como presidente e secretá
rio geral, respectivamente, os líderes _terroviários
Waldemar Lopes de Souza e Nivaldo Fernandes
Braga. ,I:-

-,-xXx--"
Na Convenção Municipal do PTB, em Herval

d'Oeste, o Sr. Agostinho Mignoni, Secretário ne'
ral do Diretório de, Joaçaba, teceu considerações
sôbre a sistemática "onda" de arbitrariedades, in'
clusive espancamentos praticados por elementos
da Polícia Militar, desde 11 de setembro de 1956,
no mais flagrante e ostensivo desrespeito à digni
dade humana e às prerrogativas constitucionais.

'--xXx--'
,

A propósito do projeto de --emenda constitu
, cional qe sua autoria, o Deputado, Olice Caldas,
um dos mais operosos membros da Assembléia Le
gislativa, na atual}egislatura, vem recebendo apóio
de vereadores, prefeitos e.líderes de partidos, que
d'Oeste, o Sr. Agostinho Mignoni, suplente de de
entendem ser indispensável o cargo' de Vlce,'Pre'
feito;"'� rbsr�pe�,�n�e �o-P�'

'o,
'

- YJfJ1Ç.�' ,I,

PrepàrJ'se s :t;(çã�n:l"P�xim ,,'o'fllven'
-

ção acional dó' TB, dos seguintes po s no no'

v.o ;programa: 1) - ano profissional -e progres
siSfuo; 2), - salário mínimo em escala móvel; ,3)
'de salário, dentro de cada. um dêsses tipos, para
Unicidade de salária, dentro de cada um dêsses ti

'PO!), para todo o território nacional.
'O Diretório. ( Municipal do PTB, em Herval

d'Oeste, ficou cÕ�ituido dos seguintes 30 mem

bros: _Walde�r Lopes d� Souza, wassil Tratzk,
Oswaldo V. de Lima, Júlio Jacob, ,PorcelinQ Viei',
ra MartÍns, Nivaldo F. Braga, Wa]te:' Possobon,
Waldemar Menegotto, Paris Zanlni, .José Carvalho
Santana, José Biolchi, Gllberb Plissari, André

GJsparetto, Dionisio Burato, Emíiio W,olff,' Josê

Hermógenes Santana, Adão elos'Santos' F�ôres,
Tertuliano Meireles de Carvalho, Edllardo Stecins

ki. João Wíppych, Naylor Ribeiro, Affonso. Pas

qualin, João Cabr�l da Luz, Eleshão Salcedo, Jor-
I M jou no Sõ::U reg:mento ',Im

ge Palos�i, Augusto Strapassola, Jú io artins,
francês quarJ,Ql), devido a

Gervásiq Ghiggi, José Emílio da Silva e I,.uiz R&1ti.
guerra de sete anos, mm-

� --x X x--, to tinham clareadas as H
,

Na l'ndia, o Primeiro Ministdo NEHRL, aten- nhas pru:;üaülls, Para que
dendo a uma recomendação do <;bngresso no sen-

o novo s,;":-1wlo soube;w
tido de. uma política' de austerjd,ade, está apren'- responder Ct'rto as c.:>sl:.t-
dendo a guiar "lambreta", para seu uso pessoal. meiras pC'rgunta:; dc, mo-
E na Suiça, país que desfruta de uma das moedas

narca, !oa!:::dhe em:;l adas
mais fortes em todo o mundo, () Presidente da Re'

-

as resp03tc\S devidas '!;)IU o

pública cobre de bonde o percurso de sua .resldên maior cuvlad.}. A primeirh
cia ao' Palácio. Mas em Flor�anópolis, atúalmen-

pergunta seri., co o de
te, há tanto cal' o oficial; que se notam PO!' várias costume: Que idade �m;'I"
,dezenas, durante o dia, transitando em' demora- E ii resposta devia se

. "?4
dos passeios e conduzindo atê "babás" � crianças anos"; A' segunda'" pergun'
para as es�olas, Sinais �os te�pos. . .

ta: "Quanto tempo estás
'Dentre as inovações a serem' introduzidas nos servindo?", deverl;} 1'es-,

Estatutos do PTB, na ,J>róxima Conven9ão Na- ponder:, ,"U'n trimestre";
cional, constam: },) - A ganização de Juntas e á teroêira: "Recebes com

Executivas, ao invés das atuàis comissões; 2.) - pontu8!lidade () sôldo e as

Conselhos Políticos ele.ito.s e destinados a opinar p. as de filé'c1amento .?" C01,'1

nos assu�ti)S políticos e jurídüos, tais Cdrri6 acôr' a resposta.
..Ambos, S.ua'

dos, intervençies, disciplina, 'etc.; 3.) - Assesso- Majestad'?' - De fat.:> o

ria Política para �stu�o de técniéas de a 'eiamen' velho ' rei se c1iriglU_ a? I
'to e de propaganda, para ministrar cu_rsos in'cen" I guapo s.oldad,} na prmlel- IRomeu sivos para a formação de líderes e "ca15Qs" eleíto- I

ra parada, mas ir. ve'rteu as

rais. duas primeira�; perguntas;
Infw,mam-nos de Belém' (Capital do E�tado assim fuquiriu primeiro: I

do Pará) que em, Macapá, i Capital do T.,erritól'io "Quanto tempo está�;, ser'
do Amapá, uma visita dorfüciliar..

'

médica C'lsta vindo?". 'O ,oldado que
400 cru�os e o aluguel de uma barraca, por cHc�da en,tendia, leu pn,nia'

, j'os buracQS a lua penetra, é 'de, 2.50_q__��'F%-JIP" I m-ent.ea resposta eríslnâl1a:
- sr. Nt'Y Carvalho- mê . Mas .9 salário mínimo fbLk�ado em 2.300 cru "Há 24, anos". Estupefato
,- sr Plíni.o Co�n..L�.""_' """;.,:-e��Q_s'L.e�r't;OY�:':2.l1§tm!{�es de 1946 -houv�s�e�l _o M�Rárea , P:l:7i.t�t�u:,'
\" sra. lti?Fãi'ias alIVIado a conSCIenCla (art. +57, n. I, da ConshtuI' "Que iaade �,eps: , � 1-;:':-..

_..
.-

,,. ção Federal) com esta recomendação: "O SALA' posta veio: HUm trnnes.'
numerosas ,1-,- sra. Cena Laus

RIO MI,NIMO CAPAZ DE' SATISFAZER, CON- tre.'J 0 velho rei E'l�dp.ri-:
de regozijo. �""", - Sra. Adelina Fari3s -

FORME AS COr-{pIÇÕES DE' CAD� 'REGIAO, co olhou-o C011� severidad�
O ESTADO, do ,qual é - srta, lIenedina Oli- I AS NECESSIDADES NORMAIS DO TRABA' ;e grijo�i?do: "Bôbo, ou

um dos mais assiduos co- veira LHADOR E OE SUA F.�IA", será aasegura-- tu és upl lou()f� ou e'u ü

srta. dQ pela le�.ção de raballio. sou". NaJa çompreendendo
Na Ço�nção Munieipal � PT� eri{ 1:-Ie'cval de ão o .,o>ld4.do respon -

Ptttaa; �$tMúal,' ,e:?Camin()u, os' prejuízos Wa <) de tinh'a sid0 ins'

povo, em a'bril do' corrente�' advindos da fãlta de b.os _sua Ma'

JlUiz � Dkeito, há oito mêse'S em l'i()açaha�

RODOVIA'RIA - Finalmente, ? ealizado o

velho sOfl,ho: a Estação Rodoviá?'ia de Florianópo
lis, segundo afirmamos em nossa última; cro'
niquêta, tornou-se um fato objetivo, reai e certo.

Já.' não há mais dúvida a respeito. Com ai cons

tituição nesta ,capttaL do grande consórcio de érn

pr�sas auto�iárias ,que organizou a Rodov,iária
Florianópolis S. A. desaparecerão os inconvenien'
� aqui nesta colúna muitas »êzes apontàdos e

que tantos aborrecimentos causavam aos que via

jam como tambem ás próprias agências das muitas

,emprêzas que exploram o ramo, que em cas-as

inadequacIas, distanciadas umas das outras apre,
sentavam inconvenientes de tôda a espécie, entre os

quais, o )lrobl(?ma de transito na Capital, que afo:,
gava as ruas nos lugares onde essas agências e!!_tão
localizadas.

Teremos assim um prédio moderno com óti
mas instalações,

-

oferecendo todo o conforto CIO.'I

passageiros que diàriamente 'viajam em tõdas as

dir�ções, do Kstado e lora dele.
F-!orianópolis, embora capital não possuic mna

Estação Rodoviária. Te-la-á agora. merecendo pelo
projeto de sua construçã, o lugar que lhe compe
te - o de se tornar a maior, a mais confortá1,el, e

bonita de todo o Estado.
� 3

"êüa Isj8cial',de Goherlore-s
Os conhecidos' reputados c, renomados

cobertores da Fábrica Rheingantz, conside
rados, com inteira justiça; os de melhor qua
lidade do país, estarão a venda, com preço
rebaixado, durante 3 dias; ou seja dias 10 -

,2 e 3 de Julho, na A Modelar.
_

É uma importante cooperação, dos reíe
ri Estabelecimentos ao eonfôrto e a eco

omía do lar.

'1f cruz de beijos que te 'fiz n� rO��4 -

Diz muito bem o quanto eu te am
•

D� que te .quero e que sinto gôsto I
Quando .me mbro e que teu nome chamo ...

"-'eijo a, simplesmen e' postoj
- Amor si géli:> que tamb'é procff,.m&
E a ti beijar me sinile t1'6 dispQsto
Qu-e maí mar de ti sempre J>ieclamo.

Eetjl1.!1do os olhos - da Cruz fiz o:; braços.
Dest:1, o pedestal com beijo na bQ(;a,
Sen�al, comprimido p abraços o • ,

Quat o beijos só. E depois de tê_los
Achd que esta con-.em era. tk pouca

Qu� 1'-altava uma corôa em teus cabeios!
I
a h �_' .- __ � __� --_ -- -----

19-9-55
, I\6Uldull.iho Cunh�

(Publicsclo novamente por ter saido com incorreções). �

AN'IVERSARIOS i F,.'\ZEM A"NOS HOJE: IJOVÉM BRAZ SIL:"A i � '-':e�ente Altamiro Di

Folgamo;;; em regIstrar BernardI,

data que hoje' transeo-r- - sr. Itamar da Costa

re o anive.rsário natalício Xa;vier
"

,

do
.

nosso preza� -amigo e - sr. Tnotônio Fausto

conterrâne'), �ornalista Bràz Nunes

e ei<:mento destaca- I
- st. Ozi'naldo C. de

na saciedade loca,l.,
IMesquit�

Itiuito emprestando' srta. Salvatina Espin-
ncureo valioso, na doIa '�'

' I
nossa Prefritura Munici_ - srta. Hilda Rocha Bit-

paI como' Assessor
-

Técni- tencourt "

..

'

.

, J
co, o ilusü'e .niversarian- - srta. :Maria O�vaid'ina

se firmando como Schmidt

valores da nova - sr. ,Fábio Ramos

geração, 'lcnd�' também - sra. Maria Tüssete

,Presi�nte d�la Moça do Dal Soler

Partido Sodal 'Democráti- - sr. ,Antonio

M6reira Filho

",andemente rela�ionado FARÃO ANOS AMANHÃ·
em nossos meios sociais e ,- sr. Arnaldo C. San_
culturais, o aataliciante tiago

... goza de merecidas '_ sr: Al'i Wagner

llaboradores, associando-�e
às homen�gens fo�mula
votos de perenes 'fe1iàida
des.

srta.

Lima

res

-xvx-

Na praça da prefeitura
de Stanford (USA) exis
tem tantas andorinhas, co-

mo há pombos na praça de
S. Marcos de Veneza. Só iJJ., N tlVOS
que as andorinhas têm da', r�

,
,

do muita dor de cabeça ás .�_t�, .

autoridades municipais, por (Cont. da ultima pâg.)
que seguidamente conse-·I r.I�_,_, _

guem sentar-se, em grupe"s, Itá
'

nos ponteiros do relógio da Seãra
prefeitura, parar-do-o. Q 10,a CI ie.iuma
prefeito foi obr'gado a pa- 11,2, Curitibanos
rar o relógio e' "seis ho'

ras") para tirar o habito
dos wa�sarin OS" '13 a Flortanõpolts

14.2. .Iblrama

:P1rs. Gltuüo.

A luta, de comêço velada, entre bornhauseanos
e Iacerdistas, agora já se acirra a descoberto, sem
o menor resguardo de conveniências.

_ Se o sr. J rge Lacerda anuncia o início dás
obras do Instituto de Educação, o semanário do fi,
lho do ex 'governador informa que será

_ levada a

efeito a grande 'obra idealizada por Irineu Bornhau
seno

Na Assembléia, enquanto a oposição se limita
à fiscalização e às críticas construtivas, a bancada
bornhauseana atravanca o atravancado govêrno com

exigências, Indicações e apelos diários.
'E as diretas e indiretas entre os amigos e cor'

religionários do ex e do atual governador são tam
bém cotidianas. '

Ainda há dias, ao verem os srs, Irineu e 'Jorge
deixarem o Palácio sob o mesmo guarda-chuva, (JS

amigos, de per si, dos dois políticos,. assim dialoga
vam, repetindo Pitigrillit
-, Vejam. A chuva cai sôbre todos!
.� 'E' verdade! Sôbre o justo e sôbre o injusto!
- Mas, quase sempre, o injusto está com o

guarda-chuva do justo!
Aí, então, o Engenheiro Lacerda, irmão do go

vernador, disse:
- O que' eu sei é que o guarda-chuva é do

Jorge!l!
.

30 de Junho de 1957

,Eleitores'

12.a Plorlanõpo.i«

223

'306

474

52

271

1260
• 74

ts-
72

?

68

300

9

9

14

5

Aconteoem sim•••
(Colecionado de jornais e

,revistas est:rangeiras' por

Walter' Lange)

15.a- Jnda.a! '.
-

Rodeio

16.a' Itajaí
Camboriú

11.a Jaraguá do

N .. 21

Nas escavações feitas na

Grécia, o cientista espanhol
De la Moncatia achou san
dálias usadas há 2,500 anos.

Na sola-das mesmas encon

tram-se pregos 'colocados
de tal maneira que, ao pi
sar em chão de areia; dei'
xavam desenhada a seguín
te frase: "Siga-me, belo ho
mem." - Como se vê IAS
mulheres antigas usavam

estratagemas que, causa

riam inveja a muito chefe
de propaganda de "estrê
las" de Hollywood, de ho-
je.

, -xvx--

ul

3

Uma testemunha estava
'sendo chamada a compare
cer perante a justiça em

,

Jonkoping (Suécia}. O CC<II,

vite voltou com a seguinte Ianotação da repartição dos
Correios: O destinatário I,faleceu. - Apesar disto foi
expedido novo convite, que
voltou com a seguinte ob- r

servação lacônica: "Desti:
natário continúa morto."

Guaramirim

Joaçaba
Hen'al d'Oeste

Tangará
19.a J'óinvile
�.a Laguna

412

33

3

62

78

22

18.a

2016

,394

24

219
588

649

Ima;. í

,

Lajc,s
Ma-fra

Orleães

L ura Muller

Palhe,ça
'

21.a

22.a
I
23.a

2'W
81

365

99

331

:x:,

Em�otel de Nsbras
ka estav" pendurado t 111 ca

da quarÁo um aviso com os

seguintes c1�res: "l1ã�
'fumem; lembre-se do gran-.
de incêndio do hotel de De
troit." - Um hospede es

creveu em baixo: "Não
batam com as portas; lem
,bre-se do grande tf!rremota
de São Francisco da C é:!Ji'

fôrnia. ('Os av�sos foram
etirados dos quartc-s do

ho�l.
-xvx

Conta ·se que um dl)s (;O'

mandante_.; de' exército àe

Frederieo, o Grande. (!nga"

24.a

: 25.a Pôrt;'_(I Un.ião
26.a Rio 'do Sul.

Taió

27.a, S. Frc. do Sul.

Araquari "

o Joaquim 18

92

162

5

5

55

3

38

3688

721

178

1515

1p3
�

� ,,151

'511

85

28.8.

29.a São eTosé

30.a S. BF:nto do Sul

Campo Alegre
Rio ,Negrinho

31.a Tijuras
Pôrto Belo

Timbó

Tubarão

Braç'> do Norte

Jagu?rurla
Urus·3anga
Chapecó

3Z.a

33.a

3�.a
35.a

36.a Videi,ra

37.a Cap:nzaI
Piratuba

38.a Itaiópolis 107

2

6

9

��8 !11truV!{..c.--·
-�."' .��,.-

39.a Ituporanga_
40.a Moncaí

Des(;anso

64

138

17

Itapi.rang·a
S. Miguel ,d'Oeste

,

,

Dion�do CerqtleÍ'l'a
41.a, Pltlmitos 10

São Carlos

42�a 'TuT\1o

43.a Xar.xerê

Xaxim

TO T,A L

89
6

2ltm3
-

, 2423

2

72

. 22�
308

546

52

339

1560

83

52

�6
7

3

2428

427
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281

666

671

21
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1
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291

94

419

100

353

4
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98

287

6

6
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4
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776
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1555

153

151
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Í44
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"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina
,

Florianópolis, Domingo, 30' de Junho de 1957 a
--_ --------------------,---_,.._--

\ .

. EM. TODOS -OS TEM·POS'" '"

A MELHOR APLlCACÃO DE DIN'HEIRO FOI NA (O M PRA. DE
•

'

,

i :�'
li

• y �
�

4
"

/ ./

tf•a a -8 ..OS,
;;

I '

.
.... '

-

) ·[nquanlo o dinheiro desvah,riza de dia para dja

.'
"

OS TBRaERO:S
VALORlZAM de dia para dia! ,

,

.
.

,

I

\ \ -
\

.

Terrena) há que valorizaram 10 e 20 vêz s mais·
E M P 'O U

�
c ,0 SAN OS

.

.
'

'

Milhares de pesso�s enriq�eceram se com'a valorização de terreDOS

Compre boje DO Bairro dé maior fuluro d� amanhã

,UM LOTE DE TERREN,O '

. i

(UJO VALOR SERA BREVEMENTE
M U L li P L I C A D O

U M L O T E D E ,T E R R E N O
\ .! , .•

'ONDE :PODEREI�, CONSTRUIR,
'

U M M A G N I' F �(O lAR.
'

: - Água encanada atravessa o lotea
mento/

: - Luz alravessa o loteamento.
_: - Praia maravilhosa.
': - Amplas ruas - urbanização perfeita

�

: ,- Só-para boas residências
: - Proximidade do (enlro.
: - Clima salubérrimo.

.
: - 5.000 lijolos gralis para os que ini

ciarem, a construção -: dentro de
60 dias. -

. \

: - Loteamento aprovado pela Prefei-
lura �a Capital.

: ., Regislro conforme Lei Federal REG
58. - i ' ,I ..

�

: - Documentàção tõda trinfenária
"

Registrada no Tabelião
'.' .;

�
. João Machado Pacheco Junior.," ; .r.

" "', 'JARDIM ATLÃNTICO: - o maior e mel'hor 10teamenlo'ide:�lorianópolis•. ,. ,,'

� B A 'R IR E I R O S: a lona de terras ínêÍiS planás.· .. '· r··""
;"".

•••
"

•

r

�

'B A R � ri R O S: a única lona que "pemite u"" ampl� desenvolv(m.ento .��, n�ssa (apitai, d' ,

".
", ,

"".
. .

',:' "
,

enlro de u_" plano urban(stico mod erno. �
.

,1
.. ;.. ', :

.: : '

'

, ,�,' 'B,',',R R E I,R Q S: ligado ao c�ntro pela única vi_,,�etn ç,rvas e sem montanhas. - i ' , ",' ... ,:
. '.' ., .. B A R R E I R O S: sera n·um frlluro próximo a zo�a"res'i dençiar 'e por excelência tal'qualo"

'

...
" '.

, : I I •• ,", ' -. Jardim Amêrica, -Jardim Paulislà 'e ia'rdim EurOpa de'São PiulÓ. t .

" "

"

:.
,

. .' B A 'R 'R. E I� R O S: cuja valoljzaão causará assom6ro 'd e�trô,de u� futuro próximo. ':';.:" '
.. '

I'

- : J

�

,

- .' � :
. '-'. . :

.::.:�.. ,., . '� �

".
.

:,: , :'
.

" \
! ;J:

,:. ,. '-

" .

rÓ,.Ó, t ,',. "

\
l,

1
'

"

,

r

• cc .--

,
.

" •

" � ", ". i
" ..

'

" ;'
l\;:" .

-
I'

•
.

l,

.
,

�,

Tenente Sjlveira, esquina da Rua Tra·jano, .cargo do Sr.luil..Sch�ldsolL" ','
. �

,

-

ele ' f-O â i' o no próprio o eamei o�
-��.....,....,'-

;'

. ,

•

/
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Florianópolis, Domingo, 30 de Junho '�® 1957 "O ESTA,DO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARI
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�
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..�.

..�.

..�.
�F
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,

.:.
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..�.

..�.
,:l: "

,

'

_
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r •

- Z Ê L (1 E R A PID.� Z N"Ó S S E l.J ti 's E i� V ! GOS'
,,' �':!:

..t. r&,�-A: -�.."'\.� -._ .;., Í! '* 8 • �,� � 1<'l ..
'

t.++_" � � ��!++!++�•. f! .. � ,,�. � � � '" ,.
'

,.,_ �'�4.-"'�� ,.�."..w.� � w••�..".".". ,.".M.".��� � � 1I "••••'+! f."."."."."."." " " � � � � � .,

� -

-

8D'''.A'·1&."
.

<:,:'.: J'J!'>.·····.-···.··�·-(
..

·L···U
...

·B··_-DE··i·a·.D··-10·3-·-�·
..

e-E··J·.-Du·-I-hE·-o:.-A
..

·MG···O·wSTO
..

···.-····:.::,:' xo �r:�:ed��nf:t�7.eas.r�Pe�:o��af��: :e�i�O��:P�:-
drão, o corte e a confecção, são alguns dos prfncipais

, ,

que intervemnuma roupa bem feita Imperial Extra.'
,- I � Lenita Lehmkuhl (a mais Elegante de 56),

...1 C I uMbagaez�.ne
lIoepcke, únicos distribuidores

JUIZd DE DIREITO DA fim, requer
.

a designação Feit� a justificação -foi pro:.: -c.;iaud�te Vieira, lelva Castro, Ada Vieira, Ernes-

O
-

dCOMARCA DE TIjUCAS, I
do' dia ft hora para a jus- ferida a seguinte senten-

J
� "

tina Bruggemam, .Leda Lin'o,' Martza Nattioli oz'e
.

e Ig'os lo"tificaçãov exigida pelo ar- ça : _ "Vistos, etc.,. Jul , �� Dinea Maia e Marlene Barroa.em I N
Edital de cita ...ao, com o tigo 455, dr) Código de Pro- go po{ E,enj..,en�gt' a justifi,- �:" �O GRA:NDE DESFILE DE MODAS A MODELAR

'l('"
• �

, Belissímos modêlos com o refinado bom gôs- i ASSEMBLEIA PARCIAL
prazo de trinta dias, de in- cesl10 Civil, _ na qual de- cação retr,), procedida nes- � to da moda de inverno, desfilando dentro de

uma!
Em

-

obediência aos Estatutos convóco os sócios qui.
teressados ausentes, íncer- verão 'ser ouvidas as teste- tes autos de Ação de Usu- agradável noitada dançante, para auxiliar a no- tes das categorias de beneméritos, remidos, -propríetá-

tos desconhecidos. -

munnas _ .Manoel Peixei e capião' requerida por �ntô·· � brf Sociedade de Amparo à Velhice. 1 lOS, contribuintes para, 110 dia 7 de Jll�ho, próximo, as

,

nio, Francisco Batista, pa- � Reservas de. mesas com as damas da dita' (,\9.30, no salão do Clube se-constituirem em assem-José Manol:'i de ,Souza, _ o � bI" I C Ih D l"b t' d
' .

O Ci.dadão L�r.l0(j Terne�,
"

proprietário e' o l'a que prJdu;a seus devi- :O' Sociedade. � ela, e E: egerem o onse o E! I era '\'0 que a mInls-
prImeIro

. .1IIY'rI"i ..�••••••••••;.••••••••••••�.-••••_._•••_.....................,.. ...._•.._�__..... irará o C:ube de 1957' à 19-61.
Juiz d!! Paz no exercício do segundo operário, residen- dos. e jurídicos efeitos. Ci- Par,-: 'esclarecimento dos associados ,lembro que se-

cargo, qe Juiz de Direito tp,s no lugM Joaia, desh tem-se, . pm:: mandado, os P A R T I ( I P A. ( A- O l'á exig;,:a, no ato da votação, a carteir� social acompa-
���---�-_-:.:.__---..'.._:jI-='-'-'.....1-_��----'---.-�Lc.a.n.fm.nta.n_te_s n c'd J nhada de talão do mês anterior ou de anuidade corrente.

Estado 'de Santa Catarina, re-éer.ão ,independentemente do imóve-l; por Eiditais,"cóm 'n...�"'i' .

rz p..... nClL/'Der "QnelII! Gon,selhKJ Deliberativo é constituído tão somente
f "1'" Q pI'a'zo de trl"nta' dl'.,.,S, 'n'" pa.m às pessoas d.e suas reláções o nascimento de seu de dt'!z .;��cios-pro-prietários e dez contribuintes, Os be-.! Ina' orma ua ;el, etc,..• ," , d,e ,êitaçã-o. R�qu.er mai!:. .. '"

l
'

.
. prmh gelllto Rodngo Jorge, ocorrido na Maternidade Dr._ neméritos são membi'os natos do Conselho não sendo" que, depói:; da justificação, ,forma do � 1°" do artIgo Carks C-:wrêa. pois elegiveis.

'

FAZ dABEI\; ... cod�� que sej-à feita a citaçãü do con- 455, 'do CóJigo de Proces-
'

FpoJl�, 25/6/57. Vieira da Rosa
o presente edital de citação' frontante Norberto João so Civil, os interessadosln- 2�-29-30 Pi'esidente
de interes<Jados ausentes, Laus, resi,J�nte no local do certos; peJsoalmente, o Sr.

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

incertos e desco�lhecidôs, imóve-l, -::- bem como dos Adjünto ele Promotor Eú-

esCO Ih a'
._

pe' Ia· et·q tcom o prazo 'de trinta dias, interessados incertos e des- blico' da Coma�"ca, emexer-' I ue' a-

:!r:�e::m�el:u:o:�;C:;:� ;l�i:�:c��:::, pordOe�:�a�ir�� :!:"iO�XP�di�:r �::,:a�l;:'iZ:'
.

'.' .

-

'/ '...
.

de ,Ant9nio Francisco Ba- tor do PatrImônio da União, de Direito da la Vara da

.' tista, lhe foi dirigida a pe- por' precatória, em Floria'- Comarca ce Florianópol.is,
tição do teor seguinte: -- Jiõpoliíl, _ e do Dr. ,repre, o Snr. Del-:gado d.) Serviço
"Exmo. Sr, Vr., Juiz de Di- senta,nte do Ministério PÚ- do Patrimônio da Uniãl\.

reito da Comarca. _- AN- 'blico nesta Cidade, -'- afim Sem' custa'!. P.R,I.. Tijucas,
TôNIO ]!�RANCISCO BA- de conteshuem a presente 28 de maio de 1957. (as)
TISTA, brê:-,sileiro, solteiro, ação oentn do prazo de dez Manoel Carmona Gallego

i J' d D' 't "Edias, de conformidade com
- - UlZ e� H"e} o. para

o disposto 1'0 'artigo 455 cio r que che.gue ao �Olihecime.n
tado, -'- s<!ndo, afinal, te-

. to dos lllb�'essados e nm

.;6nh�cido :) domínio do su-! guem pOSSJ alesrar ignorân -

olicante sobre o referido cia mandou' exp�dir ..
o pre

sente �dital que será afixa-
d'o na sede dêste Juizo, no

� SERViÇOS -OE (ARGAS E ENCOM ENDAS ENTRE SÃO PAU�O .; SANTA CATARINA PORTO A L E G R E
"

.\

- FI1JAlS -
- MATRIZ - FILIAIS

. -

LAGUNA - Rua Gustavo Richard, 514 - Fone J31 FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, 50 - Fone 280::

TUBARAO - Rija Lauro MUller. �10 - Fone 11'7

.. .

,C,RE S (,1 UM·A PORTO ALEGRE - Rua '7 de Setembro ,6\9 - Fone '7818

-;

lttr.s' 6 DE J _A N'E I R O, 153

CURITIBA - Rua Silva ,Jardim, 984 - Fone 2188 ..

\
SÃO PAULO - Rua João reod�ro, 6'7� - Fone 36-4,421

ITAJAI' - Travl',.sa 24 de ))."'0, 6 - Fone 448

JOINVILE - Ru� Marechal Deodoro, 1'75 ..- Fone 41)1
,.

'

FONE', 1'7 - SANTA CAT�RIN.\ " "
- Rua da Moóca, 1044 - Fone 37-'709,7

ARARI uaLEANS - BRAÇO DO NORTE
- \

.'

. Ender�ço Telegráfico: ."GOMES" RIO DE JA.N E I,R O
�

Rua Sik- Orístévâu, 212
,

Endereço Telegráfico
>::"Y'

'::� �. -
-

.

...dispõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 30 caminhões próprios "F. N. M." dirigidos por profissionais competentes,
=lém do que .capacitada a atende)' o comérci o e indústria na zona acima especificada; via g=ns com qualquer autoridade de tonelagem..

das' Filiais: "C R E S C I U M E N S E"

'_
! ,

lugar do costume, e, por,
cópia, publicado UMA VEZ

'su� nova, roupa anatômica
para o homem .moderno!_

dmpsria-r
�-

lavrador, resiqente �o lugar
"Campinho", d6 distrito de

BoiteuxbUl'go, desta'CO.Q1ar-
ca, quer mover a presente
ação de ú"ucapião em que

expõe e requer a V. Excia.

Norte ·em tena's de N1:l(�eo citação. Nestes têrmos P
.

�

Esteves Junior e ao Sul 'defel'Ímento. Tijucas: 12 de

com quem· de direito." fevereiró de 1957. PP (as)
11 _ O .referido imóvel foi Claudio Cal amuru de Cam-

imóvel, cuja sentença ser

o seguinte: _ I - O supli - virá de título hábil para ii

inscnçao
.

no Registro d.e

t'móveis. Dú-se a presente
o valor de Cr$ 3:000,00 para

no D-iário da Justiça e 'fR�S

os efeitos. legais. Pro.testa-
VEZES no jornal "O' Esta,. .,I

d" d F'" ,

I' ID "',

B 't' b' d 't C o a.legado o, e .onanopo· UI. a-', ""_ 'I}OI 'eux Ui'gO, es a omar-· se provar com
�do .e passado nes. ta cidade I

.

'. ,�,;;:
ca. com 2'53.660 metro� depoiment,) de testemunhas'

.

d' á' de. Tijucas, aos sete dias :. / '"quadrados. _ extreman o - e -VIstoria se necess 1'10, r..'
I

ao Leste em terras de Nor;" O sçlicitan'll' que esta' a� d� mês de junho. do ano de

bel'to João Laus e a Oeste mil novect!.1tos e cincoentasina tem sua residência
, � se�e, Eu, (as) Gercy dos

com quem de direito, _ ao. nesta Ci@de, onde receb�
Anjos" Escrivão, o datilo-

grafei, conferí e subscreví.
_ !sento de selo' Por se tra
tar -de .A.S8IST1l:NCIA JU�
DICIARIA. (as) Carlos Ter-

cante é posseiro_, hã mlis

de vinte e oito anos, de um

terreno- s�tuado no lugar

"Campinho", distrito de

\!om_pndo, 'l:;elo suplicante,
de José Germ.ano c�. Melo,
há vinte e oito anos, -

onde o suplicante tem sua

morada e 0utras benfeito-

pos." Enf'{lita .petição foi
"-

exarado o seguinte despa-
cho: _ "Desígne o Snr.

reito. Estã conforme o oriEscrivão dia e hora, no 10-

nes _ J.. c1_e Paz, nQ. exer
cício do cal'go de J. de Di-

• ,l confeccionada em quatro talhes
e ern 32 tamanhos. Seus tecicl�s e aviamento·s
de 'al,ta qualidade e pré-e�t.:olhidos.

são

plicante re.gularizar a sua

posse 'Sobre o referido imó

vel, de conformidade com

o disposto na Lei Federal

no 2.437, d� 7 de março dI:'

1955, _ que modificou a

• -Su� nova roupa - Il\1PERIAL
prontinha para você vestir. Não
nem demo�adas provas.

EXTRA est'

• Você se s�lltirá hem. pois o' corte. IMPERIAL
EXTRA é 100% anat&mico, muito mais conforclvcl
e. tllujto mais elegante.

cal do costüme, para a jus- ginãl afixado na sede dêste ,

Juizo, no 111gar do. costu-Ime, sobre ,) qual'me repor-
- !

to e dou fé.

ha' Iongas espera.
rias, _ c'lja, posse semprp tificação, f.2itas as devida�

pacífica •

.1

contínua, initer- intimaçQes, Tij�cas, 16-2-

rupta e exercidã com "ani- 1957. (atJ) Carlos Ternes -

mus domini'. __,.. III _ Em J. de Paz, 110 exercício dI)' Data' supra. O Escri:vão:
. vista d,) exposto quer o su- c�rgo de J. de Direito.'" Gercy dos Anjos. \.

Garaf'ltida por
,

.....

':;:ECIDOS E ARTEFATOS a-SCHER S/A
Rua Prales, 374 - São Paulo

35 anos especializ.ada. no ramo do vestudrio
UM PRESENTE BEM CURIOSO FOI FEITO AO

PRESIDENrE JK
RIO 28 (V A) _ Du-

'

rioso presente.
-

rante � visita que recenJe-1 Tr'ata�se de uma bengala
mente acaba de fazer o sr. feita com a espinha de um

Presidente da República a tubarão, presente êss�, que
Fer,riando Noronha, foi fei- por intermédio daquele pc� I
ta a S. 1l;xcia. por um pew

. cador, o hom�m1gwuia p()'
cador ali residente, 'um cu' p'�áç�o

Distribuidor exclusivo:

.-
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__________

L-
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Por John Kerigan, do IPS
,
este castigo por meio de jul o propóait i legítimo das au

Washington - Fazer de- gamento' legítimo quer- atra diêncías públicas.
dução corno as qUe recente- vás de exposição. O 'I'ri- Esta decisão, indubitável

mente fizeram alguns obser- bunal preveniu contra a fal mente a de maior transcen

v�dores",- _de que �s deci- ta de proteção aos direitos dência entre tôdas tomadas

sões tomadas últimamen- constitucionais
-

dos funcio- nestas últimas semanas, ex

te pela Côrte Suprema da nários do igovêrno e contra pressa, claramente; a ideia

nação .das liberdades indi-, a 'possibÜitiE,de de abuso dos fundamental da maioria

viduais provocaram uma cri di-reitos de investigação da dos juizes da Côrte Supre-
se no domínio das Leis, pa- dos-ao Congresso.
.raltsando as investigações De acôrdo com uma sen

no .Corigress., e, com efeito; 'nç'a pronunciada ,hª aâ
confirmando que, durante gumas semanas, no senti

anos as liberdades civis não do de que o BureauFederal

estão sendo respeitadas nês de Investigações (F.B.I.)
te país - é comenter o gra cem de dar à pessoa acusa

vissimo êrro, de não se anà da, a oportunidade de exa

lisar em seu verdadeiro va- minar o que há contra ela

101' e alcar« e das decisões em .seus arquívos, a Côrte

do mais alto tribunal dos Suprema limitou o alcance
Estados Unidos. .das investigações do Con-

C0!D0 tôds s as sentenças gresso- e' a interpretação da

da .Côrte Suprema, _as qua- Lei S�ith, contra os eõns

'i;l'C' t�ecisões recentemente Piradores. Revogou a sen

tomadas por êsse órgão da tença ísposta a um líder ope

Justiça se derivam de ca- -�'ário da região central-oes
ses especiais. te dos Estados Unidos, acu

Compreendem diferentes sado de ter d�tacado o

questões de Direi,to e f'ra- Congresso, por negar-se a

seología algumas tão sutis- I divulgar ante a Comi'�são
,

,

que, segundo �eclarou um de Investigações de Ativi

juiz, difícil é compreendê- dades Subversivas da Câ-
las.

ma. Essa declsão diz, em

parte: "O� abusos do pro

cedimento de investigação
podem, imperceptivelmen
te, dar margem a uma dimi

nuição das Iiberdades pro-I
tegidas",

.

IA Côrte SUPrema, por I\m�4tJf�a:' J�dB ri.lfzes, de-T""
,_

cretou que a simples defê-

sa de uma doutrina abstra I,ta ("crer em algo"), sem

que ° individuo esteja, real Imente, instigando alguém
"a fazer algo" QU a empreen I
der uma ação, não é causa

suficiente de agravo -à Lei

Smith! 9ue proíbe a conspí
ração para induzir alguém ;:.I

derrocar o govêrno Por meio

da violência.

Em todos os casos, a Côr

te Suprema -reafirmou suá

,/

Pelo Gaúcho
mara dos Deputados; os no- missão de protetora dos di

Todavia, ::áo é difícil de- mes das pessoasrqu� conhe reitos individuais, mesmo

ctdir o sig,pificado corren- "cera como comunlstas, O li nos casos de simples Infra

te das decisões. Numa épo- der operário admitira ter ção de procedimento.
ca em-que se debate o pro- contrtbuidc com dinheiro Em meio da grande bata-
blerna da liberdade indivi- para causas comunistas. lha do século, entre fortes
dual versus segurança na- O Tribunal ordenou que correntes ideológicas, a Côr

cional, a Itberdade de opi- se faça UU"" defiriição mais te Suprema dos Estados Uni
nar versus o perigo da sub- clara do propósito das in- dos resolve proteger o di

versão, as decisões do Su- vestigações e de .sua rela- reito do indivíduo, mesmo
-pr�mo Trihltnal contém pa- ção com o processo - de ela nos casos de pequenas in

rágraf'os bastante, fortes e boração de leis, o qual, se- frações e ainda �ustandó
I'claros em dsfêsa dos di- gun do a Côrte Suprema, é um preço desproporcional.

reitós dos indivíduos. "

A Côrte Suprema consí-
-

derou questão primordial
dar proteção a, estas líber-.

dades 'e a-dvertiu contra tô

da tendência para castigar
os homens por suas ideias
'ou associ!)�,ões, quel' seja

-�p'er-Convair
, I

d.a Real

-,

Rua FeHpe Schmidt, 34 - TeL 2377

JMM - 37,119·1

« -.

3
A

vezes por semana •• �

Rumo p
,- ,S ..

- Paulo" '. , __.. ..;:-
,'--'

Rio e Pôrto Alegre I

A REAL lhe ofêrece, agora, mais ;'arrtagens do que
nunca, em suas viagens a São' Paulo, RiQ e Pôrto

Alegre! Veja só:

Confôrtó Extra - _você viaja .nos moderníssimos e

luxuosos Super-Convair 340 e 440, com 'cabina pres·
surizada, ar condicionado, grandes poltronas recliná
veis .. , e um servíço de hotel de luxo!

Novo herérle - mais conveniente para você! Pro

porciona mais tempo para negócios e passeios. Você
ganha um dia de trabalho em São Paulo, Rio ou

Pôrto Alegre."
Para São Paulo e Rio: às 3as., fias. e domingos.
Para Pôrto Alegre: às 2as" 5as. e sábados.

No Rio - o Gaúcho pousa no Santos-Dumont, para
sua maior comodidade!

,
,

(

A .: Megera Domada ch��tt���_s��r�!;a������e�tavos
Tud� ,começ.a\ chocarreí- za como o .l'eu dote... Drescten a construçã., da I poj- kw-hora,

- , '

ramente : Sly, um mísero Em vão o previnem das maior usina termo-nuclear. Atualmente, mais de oi-

caldeÍl�eiro embriagado, dor suas cóleras - êle resp0l!- dos
-

Estadols' Unidos, com tenta comp;;mhias estão par
me estira�3:do no chão frio; de confiante aos amigos: capacidade para' produzir ticipando da construção de
um nobre r;ue passa acom- "Pensais <lue um J;uido- 180.000 kw de energia" sufi- ,14 usina:s termo-nuClleaoos
panhado de vasta criada- zinho me ensurdeée? Já não ciente para atender às ne- para a produção de ener

gem, resolve' aproveitá-iLo ouvi rugi·_.cm leões há tem cessi,da-des de força elétrica gia elétrica nos Estados Uni
para uma farsa. pos, para -;irdes da lingua e iluminação de uma cida- dos, ilivert':!l!do grandes so

,
O bêbedv- será aspergido me falar de uma donzela!'? de de 250 rr,:il habitantes. A mas nessas obras.

A vibração e rapidez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo e� todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, eví
pertal Extra, gozam do previlégio d-e possuir entre
;-(15: tecnícos (i? paiz.

Estas.famesas roupas, são de venda exclusiva
do Magaz�ne Hoepc,k.

•

\

Nomoonabalho..• ·

Para maior. :segurança,
exija o çar.itt'bo ARGOS na

ourela, ao comprar cáquisl,/ ,

ÂprovadQ_s r:lO uso' Cliário, porque duram
muito mais e têm côres' firmes, os cáquis
que trazem a etiqueta ARGOS, como o

"Cáqui_ Dragão�', são sempre os preferidos.
Motoristas-e trocadores' de õnibus, encarre
gados de -edífícios, para o trabalho e para
passeio, todos preferem os cáq.uisda_ARGOS
- e há uma boà razão para essa preferência.

ARGOS x

""" ..�;-,," ....�

O'

de perfumes e deitado num E após :�dstas peripécias nova - usina 'Será ligada à
l'êde das imhas de trans-

missão, qUe servem à parte IEs'a�ão ·de altasetentl'lona1 do Estado d'e - Y

s:s. Está_ i),ituada na zon� I IrequeDciaçao come,rclal ter comeco I '

ant 'd lQ"O
"

I
Enh:ará E'm funci,onamenes e .,Q.

quentemen',I:!' aos ,dó'ces de� A 't -

d
. . /

to em janeiro pr'óximo a es
, cons rucao a USll1a e

'

veres conhoais,... _ d
...

t'
J

• 'I tacão de a,lta frequênciau ...
•

e Il1ICIa Iva pnvada e uma
.

,

"A MEGERA DOMADA;;- '".",
-

. \ oni"direcioral, p�Ha facili-
vez co'nC1U!Ua fornecerá.

'

historia singularmente di- � comédia de WillÍam shã- enel'gl'a-'em I'
'

'A
tal' a-s op')rações de vôos

.Ivre concorren ..' ...

t'd
.

f '1' /l-esl e
-,

t d
- comerCIalS e mIlItares na-

ver I à: uma nca amI la 1\J,) ,are, _em ra uçao doe - cia com as demais empre- ", '

d P· t d f'lh Carlos AIl t N f" . '.
I area do Distrito Federal'e lsa e.rn, uas r

_
as ca- - ',,)('1' () unes, 01 central de tl"strlto carboni- I

.

'

sadoiràs, uma, linda e afá- presentefld!l. à Biblioteca f . I Instalada no alto de uma
, ero, o que ::ngnifica que a. . .

veI, Bianca, e outra igual- Municipal do ESi;reito, pe� p d
-

d'
-

. colma nas J;roxlmldades de
_

1'0 uçao .) ..energia elétri -.
mellte bel.l mas de gênio lo Senado�·. Francisco Ben- '

b'
Caxias. E a prim�ira' deca, a �se de hulha e ener-

'

explosivo}
,

Catarina. jamin Gal1otti� .'
A �inco a sérem instaladas pe,.gIa atomiç�), custará apro- ,-

Dois moçús, ambos apai- 'til Mi.ssãO-d 1 Operações dos

xonados pOi:' Bianca, tentaml ;-------------,-�..--=::.------, -Est�,dos Unidas no Brasil

convencer o p�i a dá-la em INSTITUTO BRASIL _ ESTADOS UNIDOS
(Ponto IV)., nos .iermos do.

casamento e um dêles, mas ,
De FLORIANO'POLIS

• acord'o com o Ministerió d�
o pai é hdiexivel: Bianca - Aeronauticil. Quatro 'serão

, . CURSO ESPECIAL PARA PROFESSORES l'nstaladas ue 'D' t't F 'dsó se casar[t depois que Ca ' fS rl ° e e-
DE INGbP:S I d S- Ptarina, a m8is-' velha, encon T f3f" uas {·m ao ,aulo _

e
emas o prazer de convidar todos os professô .

trar marl'do 1
-

re d '

l'A dI'
outra ém Porto Alegre.-s e

__lllg es os co egios públicos e particulares
Os dois moços, numa brin do -Estado para assistirem ao Curso Intensivo &_ _

A estaçã'J' de alta frequên
cadeira digna de nossos dias p;cial (Seminário), que será ministrado no pe-

cia emite uma onda que os

convencem Petrucchio, um
nodo de 17 e 31 de Julho próximo nêste Instituto pilotos, em vôo na área,
à rua Fehpe Schm.it, n. 2." 'I '

l'
'

amigo, a casar-se com Ca- oca Izam pelo rádio, orien-O CUrso será inteiramente gratuito e os can- t d T
/.

tarina, galnndo-Ihe o dote didatos receberão um certificado de frequência
an o sê':!. 1 meral'lO c� Il�

e a b'elez�. e aproveitamento. .' gurança.
As a�las t -...] ., !L1'lstailacões semeI'hantesEste sente�se tentElldo a

"

es ara0 a cargo uos professores D!:': f l •• , , _

tal façanha e cantlidata- Joseph Satterwite e Joseph_Sandel. foram feita::: em outros pai
As inscrições· poderão ser feitas na Secreta- ses latino americanosse, .. Mas Catarina, a bela ria do Instituto até dia Í5 de julho.

-, , ,em

moça de gênio violento, é
sua maiOr parte por em-

22/30. iilldocil aos apê�os de Petruc ,as part culares. As q)1'
chio, o úni::o homem que pa p

tão sendo montadas n'o Bra
OI,que não deixar este cui«!ado aos expeciali,tasrece obstÍl:ado em domesti'· dáS famoslf,S .rm:lp'�s Imperial Extra? Si_', sell �orte

e e, estara bem vestido e Ita moda.
.

upa Imperial Extra é produto da principal1ltstr,Jll dO;.,;ll.enero em nosso paiz.
.

,,':-'"

X

leito luxuo��o, terá uma mu- e I in.'3ll'cess0s, num Idia de
, ,lher que o ?calente - uma de,licio.so, �entido cômico,
mulher que não -

passa de Shakespear0 acaba casando
um pagem travestido e ,que
adoça a vo� para melhor dis

farce, ..

Esta a cena introdutória.
Depois, co:n�ça· própriamen
te

.

a MEGERA DOM-ADA,

Petrücchio e Catarina, esta
fina�mel1te submissa .ren-

, ,

dendo-s-e ao amor e, conse-

--_ todos dizem sim para
, • dos caquls a

_,,_..�.rgOS

mais extensa.

'r
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I
Rá quase-um l1}ês �ar_ tênis, do futebol, do volei,

I periênc!a
e ensinamentos ESCOLAS DE SAMBA E Ilha e Ter.entes do Diabp

dando o leito, o 'incansâvel do basque+, trazendo para hauridos nos centros técni- SOCIEDADES CARNÁVA- ficariam aptos a apresen-
Luiz Lima, . presidente ;I-da o Estado maior sôma de ex- camente mais preparados. LESCAS ,tal' um espetáculo ainda
FAC e titular da ' Trans- �' Luiz Fiuza Lima ajei-: mais deslumbrante, mais

portes Aéreos Catarinense N O T I' ( I A S D O T' U R F E teu-se melhor no traves- .bonito e fascinante por RIO, 29 (V. A.)" - Rea- continente.
não, se descura dos interes-

'," ""
I seiro e concluíu :' - Os I;le- ocasião do carnaval já tão lizará a C, B. D. a primei- Â segunda competição-

, .

I d Po:r ZANBRI Adesivo - 45 quilos -

nefícios dessa taxa pode- conhecido em tôdo o país. ra competição preparatór ia preparatória será realiza- -ses a que esta vmcu a o, e
- -

seu quarto, de 'manhã à Para hoje, 30 de junho, Jóquei: Alceu.Vaz riam ser extensivos às' es- E aqui fiea esta sugestão (setor Rio), visando o Cam- da também em julho, no

noite, permanece repleto organizou o JóQUEI CLU- Tulia ..:_ 4�7 quilos - Jó- colas de samba e socieda- ao governador Lacerda, que peonato Sul-Americano no dia 31 no mesmo, local, is-
de tôdas as BE SANTA CATARINA quei: Arno Morítz des-ccarnavalescas, e assim espero con+e com o apôio dia 21 de julho, na raia to é, nas águas da Lagoade elementos

camadas, . que, vão visitá-lo, um animado programa tur- Paris - 45 qu ilos - Jó- as entidades atuantes,' Co- da imprensa escrita e fa- olímpica da Lagoa Rodrigo Rodrigo de, Freitas.
'1 bê t fístico, composto', de 4 pá- quei: Arní Sema.

pa Lorde Protegidos da Iada, todos meus velhos de Freitas.
'

TR1l:S PÁREOS (AGORA)conforta- o e tarn �em ra-
, , /

tú de assuntos os mais va-
reos que estão assim dis- Nossas indicações: Pr inceza, Granadeiros da I amigos." Es� pr .vídêncía, agora, Para a primeira prepa;
tríbuidos : Ouro Bale e Guri restrita apenas ao Rio, se- ratória o Conselho Técnico I

-
- ------ ,10 Páreo 1.000 metros Gran Duque e Serêno rá, conhldo ampliada aos da C. B. D., programou a-

A ,PERCENTAGEM NA Sil�ané�:!a ��. quilos
-

Gãi·ô1õ e Rap,fil Estados da União com ins_ penas três páreos dando
LOTERIA - J'óqueí ; Milton Souza Gato e Rossínante'

truções especiais dentro com isso um trabalho de
E do simnático bate.jia- Guri - 53 quilos - Jó:" xxx da época própria para com- base, pois não .adianta exi-

fê
-' Alc Va RIO:, ___:_ À 'Comissão de ti

-

t t SI' d d
" ' ,po com o en ermo, que nao quei : eu z

E' a segu:nte a relação ranaense, com 9 e o Britâ- pe içoes, :),1', o no u co- gll', es e ,1/1 numa so �om-b' Oh S
'

50 UI'los Jo' CorridáSs do Jóquei Clube I N d t d t se ti
-

t t'" dperde nunca. o om umor arra -, q - -
'

dos campeões, paranaenses nia, com sete. A maior fa-, mo no 01'. es e, en ro es- pe içao, os se e IpOS e
e o grande calôr humano e quei Heldes F'igueira Brasileiro, tendo em vista de futebol, desde a insti- çanha, sem dúvida, foi a I se plano bem elaborado barcos, �ro('urando, antes"
o mais vivo interêsse pela Ouro Bala - 50 quilos os motivos apresentados tuição, do campeonato, em dest� últhr.o que levantou I pelo 'Conselho Técnico da cuidar de parte por parte
atualidade catarinense e - Jóquei: Orlando Paulino

I
pelo 'tratador : Francisco

1915: '-, o titulo seis vezes segui- C. B. D., sob a presidência do programa do certame.
florianopoliiana, Luiz Fiu- Zangado - 48 quilos - Madalena, resolveu deferir

d de Arnaldo Costa. São os seguintes_ os� trêsas.
za Lima, em dado monlene Jóquei'.Amo Mo"t,· Ó. ,equ."""nto e

00°"1",11915
_ Int�rnacional 'S. C. * * * OUTUBRO_DE 58 O páreos: "double" de se-

to, corta a conversa com I ,2'0 Pareo 1.100 metros, a mul�a de. C1;$ 5.000,�� �ue 1916 -Córitiça F. C. O Fluminense F. C., dó; CERTAME niors; "out.-riggers" a 8
aquele jeit:) tôdo seu: Gran - Duqqe - 56 qUl- lhe f01 aplIcada no dIa_' 17 1917- _ Arnl:rica F .. C. Rio, fui fun�ado no dia 271 Embora o Campeonato com remadores até junior e
- Olhey;� esta idéia no los, - :óq,llei Aleeu :az . ld� ,correnk d�vido a indo- ; 19,18 -Britania ,S. C. de julho .,1E' 1902.

- ,

Sul-Amerieano, de . Remo "out_rigge:'s" a 8 da clas-
lIlleu cérehro há tempos. ,Ele:anc�",� 52, qUl!OS -I cllIdade de anImal

IRONy.,1919 - Br!tania S. C. * �. * 1 esteja programado para se de senicrs.
Mas eu preciso de tôdos JoqueI: HeInes F�u�Ira I _

T

xxx
1920 - Britlmia S. C. O jogador que mais ten- outubro de 1958, a. p�dido 'Nas pre!Jp.ratól'Ías seguill-

vocês, jornalistas e radia- ,Cru�ado ,�:-
53 qUIlos - ,SA� �A,)LO: - O po- 11921- Br-itania S. C. tos' assinalou para a sele-

I
do Brasil Que palrocinará__ tes, então entrarão em ação

listas, homen,s do esporte e Joque�: ,Ml.ton So�za --

i
tI'O BlChao (ex-Hobal), que ,1922 _ Brl�rillia

.

s., c. ção brasileira foi Ademir,! o certame' nas águas da La- os outros t;pos de
/

barcos"
prei:iidente'3 de federações Sereno -- 45 qUIl9s - esteve �m t:.�ta�:nto e re-1192� _ Brib'.nia S. C. com iÚ gols, seguido por

I
goa, coritudo desde já ati_ fazendo-se aos poucos um

e clubes: sugerir ao gover- Jóquei: Orlando PauÍino pouso Ieap',lecera breve-
I 1924 _ Palestra Italia Zizinho, cord 30; Jair, com rou-se o 6rgão técnico. nos bom trabl'l.lho, com segu-

nador JOl:'ge Lacerda a Peabirú - 50 quilos - mente no hipódromo de Ci- I

1925 _ C. Ao Paranaense 23; Leonidás com 19';' Bal-
J preparativo,:: para. a luta rança e efiCiência, que sóI " '

Icriação d'e um' tributo- na Jóquei: Arni Sema dade Jardim" 1926 _ Palpstra Italia tqzar, com 16 e Heleno. com o� argcntinos os nos- benefício trará ao remo
loteria esbr1ual, que rever- 30 PáreQ 1'.20'0 metros xxx, 1927 _ Coritiba F. C. (om 11.

'

; sos mais fortes �'ivais no brasi,leiro.
tesse em benefício do es- Rapíd - 48 qui-los SÃO PAULO: Adil� 1928 _ Britania S, C. f•.tl{)'�...�::,� �: Na últini.a reunião do
por�e amad<'l'. Jóquei: Hcldes, Figueira para se apTE-Sentar em ple- 1929 __ C. P_. Parallaense ' órgão técnico foi yentiladâ
,E conti!1uLLu, vendo o in.. Urubici _.: 48 quilos na forma no Grande rrê": 193Q _ C. A. Paranaense Fundada a Associacão dos cronistas a hipótese ·Je ser féita guar-

terêsse qu� a' idéia desper- Jóquei: Arni Serna �io Brasil, em agôsto pró-l 1931- Coritiba F. C.

Esportl.vos d'e' Tubara-o' nição mista, com remadores
tava em tôdos: - Uma P8- Loluana - 56 quilos xlmo, conla;ua s,eus exer-. 1932 _ Palpstra Italia de vários. clubes" mas as

. quena taxa.,... que pó.deria Jóquei: A!r,eu Vaz cícios em Cidade Jardirri,:l1U33 _ Coritiba F. C. '.Recebem.'),> e

agradece-I
Comissão Fiscal - An_ direções tfp,nicRs c!0 Vasco

ser criada agora, por oca- Bola de Ouro - 50, qui- Em seu últ:mo treino fêz a � 1:)34 _ C. 1\, Paranaense \ :�os o,Seg'�tB ofício:
,

tonio lVL Brrtolli; Ivan Nu- e do' Flamengo; acharam
sião da renovação do coh- los - Jóqv€-i: Arno Moritz volta (1.991 metros) em

_ U)35 _ Codiba F. C. i Tubarão, 20/6/57 nes e Edgar Nunes prude�te ri�o utili-zar, ago_
trato com 08· exploradores .

Garôto --:: 45 quilos - 13'4 se�un(20�. ".1 Ü)36 _ c. ,A, Paranaense' I Ilmo. Sr. Diret(i)r de Es- Colocando os préstimos ra, êsse in ocesso. Contu-
da loteria do Estado seria Jóquei: O�'l{lndo .Paulino ,A DIretorIa d.o Joq�eI I Hi37

_ C. ,A. !"erroviário I portes de "O ESTADO" desta Associação ao inteiro do ficou salientado que
coisa tão pouco onerosa e Ester-lina - 56 quilos - Clube San�ta Ca.tarma aVIsa

,1938 _ C. A, Ferroviario Florianópolis dispôr de V. S" no que ne- Vasco e Flr,mengo, PQste-
de tão ,grande efeito para Jóquei: Milton Souza que mantem tres postos de 1939 _ Cori-::iba F. C. 'Prezado Senhor. cessário :.. 'lP tornar a bem riormente, é!1trarão em en-,

,

' I
o desenvolyjmento' de nosso 4'0 Páre:> 1.200 metros venda de poules: CHARU-

,1940 _ C. A. Paranaense É com a máxima sati-s- dos esport'.is, apresento-lhe tendimentoe, apresentando
esporte amadorístico. Rossinant", - 55 quilos � TARIA ADELPHI, EN-, 1941'- Co,-,itiba F. C. fação que levo ao conbeci_ os meus protestos de alta conjuntos com remadores
DESAFÔGO NAS FEDE'- Jóquei MEton Souza GRAXATARlA GAúCHA E 1942 _ Corrt.iba F. C. mento de V,S: haver sidó estima e distinta conside- dos dois clubes numa só

RAÇõES Gato Prdo - 65 quilos Salão D?-��-MÍ. ,

'

. 11943 _ C.- A. P�ranaense fundl'l,da, e':"!1 data de 30 de ração. guarnição, se o resultado
- Assim, continuou Luiz Jóquei: Orlando Pauli- Havera ')\1lbus a partIr 1944 _ C. A, Ferrvviario maio próxirr,o passado, nes- Walmor Oi.ávio·,de Oliveira técnico fô': Eficiente.

/

Fiuza Lir!la, poderíamos
I
no das 13,00 horas. 1945 _ C .. � Ferroviario ta cidade, a Associação dos 10 8ecretário

BOM '!:RÁBALHOmandar, tôdas as Federa-! -

. 1946 - bodtiba F. C. Cronistas Esportivos de
Com. essn providênciações, aliás, caravanas �a_

I Pla u I a R a'mos Esporte Clube 1947 - CoritIba 'F. C. Tubarão, ocàsião em que Peixada da Vitória continua r,a boa trilha ora �am�eon[ltos.e�taduals e
I

EDITAL DE CONVO-·

I
gestão anterior. 1948.-C, A. Ferr\yiario foi eleita a seguinte Di- O nosso confrade j'orna_1 Conselho T6cnico do RemonaCIOnaIS, .:l(lq�ll'l.r e r�no-I CAÇÃO Estudo para reforma

dos'I1949
-�C. A. Parana�ns.e retoria: lista Jairo Oallado, presi-I da C. B. D", já que deba-var materl�.! mdlspensavell De orden' desta Presi- I Estatutos, ,1950 - C. ,!\ FerroVlano Presidentp. Walmor dente do C. N. Martinelli, tendo desde já o assunto,à prat�ca d0 esporte e ma- . dên!!ia fica!1� convocados os I - Discussão sôbre as q�S-1 JHõl::__ CorÍtiha F. C.

.

Silva, ;,�1_ em regozijo pelo uri,lhante organizando treinamento,teria I de ey.pediente, manu- : membros dêste Conselho I
vantagens financeiras com' 1952 - CçrLba F. C. Vice-Pre'Cidente Dr. triunfo all!ançado em mais estará dando ao, remo bl'a_tenção da;;; ,quadra�, can- I para uma r€.união a reali_ a participaç:ão no campeo_[1953 - C. A. Ferroviario Nelson A. Martins uma compet.ição da FASC,

1

sileiro o amparo devido pa-
,J
chas, �etc. I�,to trarIa um' zar-se no próximo dia 1° nato. da Divisão Es,pecial. 11954,-

COl';tiba F. C. 10 Secrel.:ário - Walmor oferecerá, h.oje, às 12. ho- ; ra uma rf'presenta�ão das

f
desãfogo as ecléticas, j.u- de julho, s81;(unda feira, às AssuntOB de interêsse 1955 - C. �". Monte Alegre Otávio de 'Oliveira ras, no V�lelros da Ilha, melhores no próximo cer-.i�-' ,guIadas . em seus anSeIOs. 19,30 hpras, em sua sede Geral. " 1956 - Cormba F. C. . 20 Secretário, Hugo uma pei'xad:'t aos remadores

i
tame.,

em virtude da preca.riedade provisória, à rua Conse- Florianórolis, 27 de ju": Como Se '.'erifica pela re- Schneider rubro-negros, tendo sidoec'onómica permanente. Sa'n- -lheiro Mafra nO 58, afim nho de 19�7 lação ac!ma, o Coritiba é o 10 Tesonreiro - Oswal- convidado "O ESTADO"
--- .-----�----... -

LEAta Catariná apareceria de tratar dos assuntos abai- asso João Andrflde da Silva clube que maior númeró de do de Freibs que compar€cel'á represen-mais no cenário nacional xo: Presidente do Conselho Diretor de Relações PÚ-
I
tado pelo jornalista Pedro

atletismo; do TomaJia de contas da Méclici I p'�ulo' Mac'lJ'h(1o. -1-_"""','
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E,S.TA TARDE:

I
�

Três prometedores choques A,aí, Boca�uva, Figueirense e Pau la Ramos, os proiagonistas ·da mais a Iraenle farde fute
bolística do ano - Escalados os juíze s e auxiliares.

J

• �em irá a Join:v-ille no 1", hoje, à tarde, lJO está- juntos do Avaí, .Bocaíuva, pelos melhores "ases" do jogos que deverão emocío- empenhados Bocaíuva e. A luta. pois!....

prõxiniõ domingo para dís- I dio da' Praia de Fóra, pre; Eigueirense .e Paula Ra- I
"soécer" metropolítatano. nar a legião de aficionados

I

Figueirense.' findo o qual ARBrrRAGEM
putái' o "Inítlum", do' Cam;�� senciando o Torneio de mos.

. I Quat;o .equipes �tarão na' que acorrerá à praça de I medirão forças Avaí e pau-: Para os jogos do Torneio
peonato da Segunda--Zona?

.

Classíficaçâc, em que se- São quatro conjuntes de liça em busca dos louros.: esportes da rua. Bocaiuva. la Ramos. Os vencedores
I
de. classificação, o Depar-

A resposta o. público te-
I
rão prot�gonistas os, êon- valor, todos constítuídos � São em número de três os: No jogo ínaugurual estarão das partidas acima dispu; tamento de Árbitros desig-

�ê@@_@r:;:JêrÊlêt:l@r#Jr#Jêr#lêr#l@rê( tE:ri=rêr#lt#lr#lêrélrélêê@@@l@ Jêr#Js1r; tarão a batalha final e de-
I
nou os seguintes árbitros e

FUrE.DL.TEMIS '

.

.. -.
.'

"" CI�::m vencer"? ·1 aU;!ii;:;:' 14 ho;a.
� ': . / " � ,-==,. f: O esquadrão "azzurra"? i Árbitros: -- Gerson Demaría;

� � • O time da 'farinha? O "De-I'auxiliares Nelson e Choco
cano"? O campeão da cí- late

..-'- 'd;.de?� .- 2° jogo - 14,55 horas -

Deverá vencer, "espeta- Arbitro:: Euclides Pereira;
se, ó 'que melhor conduta auxiliares; Nelson e De_
tiver na cancha, I marta
Que joguem .

com ardor, I 3'0 jogo �.- 16,05 horas -

denodo, cavalheirismo, ,t.éc_ I Árbitro: Osmar de Olíveí
nica e discipÍina, é o que o

I
ra (Chocolate}; auxilia--

público espera e confia. !
res: :Euclides e. Demaría.

ê@@í#Jêêêêêêêêêt=l@t=Jt=Iêêrêr=;r#lr#fr3êêêêêrél@e@Jr#le$§lr#JSE
Sugestão ao sr. Governador:

:
Percen tagem da Loteria para o esporle ama dor, I-declara Lui� ;' �

Fiuza 'Lima Em julho a (. B. D,I promoverá a p.ri�.
meira regala preparatória para o

-Sul�lmericano

,I

--\'\
-�
"-
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. Florianópolis, Domingo, 30 de Junho de 1957
------�---------------------------=------�-----------

Fábríca de 'Tecidos Carlos Reaaux S·A
.BALANÇO GERAL LI'QUiDO, ENCERRADO EM ao DE ABRil.. de 1957

.

A T l V o= '.
Imobilizado

Bens de Raiz, Maquinismos, Móveis e Vei-
culos �. .. -:.; .. .:- '. . . !

Disponível
/ Caixa e Bancos .. '.. . .. . ...

Realizavel a curto e longo prazo
Contas Correntes, Duplicatas a cobrar,
Partlc ípações é Apólices .. .: .. ., .:

. Matéria prima, manufaturas prontas eem
vias de. fabrfcaçãõ-, . . �. .. .. .'- .. �.
Secção Navegação e despachos, Lojas,
Serraria, FecuÍarias e Açougue .,

Filiais. Blumenau e Porto Alegre .. ..

Almoxarifado .. .. .' .' ..

Diversos " .. .. .. .. ',' . ; ..

125.053.277;10

1.248.531,30

159.143.190;30

71.478.468,00

30.394.343,10'
27.960.747,10
8.584.445,70
572.141,90 298.133.3'3'6,10

200.000,00Contas de Conpensacão

Ações em caução . c-s 424.635.144,50

PASSIVO
Não exigível

Capital, fundos de reserva e provisões
Exigivel a curto e longo prazo

Contas Correntes - Credores,
Contas Be Conpensação

Caução da Diretoria

295 ',706. 864�60

128.728.279,90

200.000,00
_. 1 '�.!!. �:.j

t.J..:. __ �,_ 1\

'�,�.f
Brusque, 11 de junho de 1957

Otto Renaux . Diretor - Superintendente'
Guilherme Renaux • Diretor Presidente
Dr. Erich W. Búeckmann - Diretor
>

Carlos Cid Renaux
_ Diretor

Henrique Hoffmann- - Guarda - livros
reg. C. R. C. S.C. N.o 259

'.,. ,1"iJ!\ ��� , ,

DEMONSTRA'ÇÃO DÀ CONTA "LUCROS E, PERDAS" em 30 de
ABRIL de 1957

.-1
'

Cr$ 424.635.144,50

Concertos' e provisões .. .. .. .. .• •.

Despesas gerais, giratificações, juros, e

descontos, dividendos. fundos d-iversos, ..
Rendimento de participações, filiais, sec

ção Lojas, e Navegação e Despachos
Fabricação '

..

DE'BITO
3. 7,5Z, 314,80

CRE'DlTO

29 . 066 . 860,90

',Cr$

11.646.828,60 .

21.172.347,10

32; 819 .175,70Cr$ 32.819.175,70
Brusque, 11 de [unho de 1957

Otto Renaux - Diretor - Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente
Dr. Erich W. Bueekmann - Diretor

Carlos Cid Renaux •
Diretor

Henrique Hoffmann - Guarda � livros

reg. C. R. C. S.C. N.(\ 259
__

FA'BRICA DE (l'E,CIDOS CARLOS RENAUX S.' A.
RELATO'RIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas s

, 'Cumprindo as determinações legais e estatutá1:ias; é-nos grato oferecer

para vosso exame e apreciação, o Balanço Geral, com a respectiva demonstra

ção da conta de "Lucros e Perdas" e parecer do Conselho .Fiscal afluente ao

exercício findo em 3() de Abril de 1957. As 'contas, esplanadas como estão

dispensam maiores detalhes, entretanto, colocamo-nos ao inteiro dispôr dos

Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejem.
'

. Brusque, 11 de junho' de 1957

Otto Renaux - Diretor - Superintendent.e
Guilherme Renaux - Diretor Presidente,
DJ:! Erich W. Bueekmann - Diretór

Carlos' Cid Renaux _
Diretor

PARECEH DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da _t<'ábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A., tendo

examinado a escrituração; fena com clareza e nitidez, e tendo verff icado que

a mesma confere cem o balanço e a demonstração da conta de iucros e perdas,
que são apresentados pela digna diretoria, vos propõe e é dé parecer que se_

jam aprovados os atos e conu.s relativos ao exercício findo em 30 de abril de

1957. ,

Brusque, 11 de [unl.o de 1957
Arno Schaefer
Oswaldo Gleich
Luiz Strecl.ker

:!i. ..

@EMAS�+··
SÃO JOSÉ

' 1
A's -=-- 10hs. I.MATINADA

Shorts, Jornais," DESE-
,

NHOS COI.ORII)OS
FRIO SIBERIANO

Com- o G01'do e o Magro.
Censura até 5 anos.

A's 1% -;- n 3/4 - 7 - 9hs.

O ALFORGE DO DIABO

"Cin,jmaScope"
Censura até 5 anos.

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

Clu�e DOZ8 �e Agosto B�c�o��a c�e� mi���'����;
.

'

MANIFESTO AOS.:, SÓCIOS Outubro. I

, ••.•1
A's 2 --,_t - ri - 9hs. I'A NAS T,,Á C I A .1

A PRINCEZA ESQUECIDA!

I
I
I
,

"Çin�maScope"
Censura até 5 anos.

9'12hs.
TEMPOS MO,DERNOS

�ensura até 5 anos.

A's - 2hs.

1) - UMA ESPANHOLA
NO MÉXICO

2) .; O CAVALEIRO
MISTERWSO

3) - DEMôNIOS
LUTA --"- 70 e 80 Eps.

EM

A'�, --' 7%hs.
1) - HORA VIOLENTA

2) � O CóDIGO DO
DIABO

A's - 2hs.

Shorts, Jornais,
NHOS COLORIDOS

FRIO SIBERIANO

DESE-

Censura até 5 anos.

A's 4 - 7 - 9hs ..

EM CADA CORAÇÃO UM

PECADO
. ,

1)

A'� - 2hs,
� O CAVALEIRO

MISTERIOSO

2) - DEMôNIOS EM

LUTA - 7'') e 80 Eps.
3; - UMA ESPANHO·

LA' NO MÉXICO
Censura até 10 anos.

A'� ___: 8hs.

EM CADA CORAÇÃO UM
PECADO

c.abe à atual diretorta pela autoridade de sua expe-
Prepare-se para êste importante concurso com

riência na administração do Clube, o Indeclinável dever
pontos 'organízados por eméritos professôres especiade recomendar aos associados nomes {_lue servirão, ne

. lizados.
novo CO'lselhó Deliberativo, de perihor a:.; prosseguimen-
to daR gl andes tarefas iniciadas de que a construção da, Peça por Reembol�o Postal a coleção completa dos

nova sédt é a mais importante.
mesmos (Port., Matem., Conto Bancária, Fran.-Ingl.),

Livre é O s6cio' dé aceita-los ou não; impÕe-se, po- que o habilitará a um sucesso garantido.
, '- Id- d d"

.

d
- s' 'sa o de Preço da coleção completa Cr$ 400,00

rem ú !E;a a e . essa recomen açao que o VI ' -
-

senvolvirrento do nosSO tradicioanl clube.
'

- Com, porte aéreo, mais , ; .Cr$ 100,00

��ES;rri, apresentamos a seguinte ch",pa para a elei- Pedidos á Editora INCA - AV,. -Rio Branco, 185
,__: s/1708 - Tet· 52.9865 -- RIO.

-

ção elC! proximo dia 7 de julho.
lY,IE1\{BROS PROPRIETÁRIOS __:_ Efetivos: José

Elias -, Paulo Goncalves Weber Vieira da Rosa - Eu

clides '}o!entino L'opes - Jayme Abraham - Mario

Marque" Garcia '___, Alfredo Cherem - João Alves Ma:;.
,inho - Arnaldo Dutra � Lauro Lniz Linhares -

=·.J'ewton [I,Avila. Suplentes:' Jauro DenUce Unhares --'

Jobel ::3ampaio Càrdoso - Hiran LivrHmento - Celso
Ramos P,ílho - Au,gusto Wolf.

l\'lTMBROS CONTRIBUINTES - Efeti�os: -- Eu

gên'io 1 rompowsky Tanlois Filho - Luiz Osvalqo
IJ'Acalr,r�lr� - Armando Valério de Assis - Emanuel

ãa Si] va Fontes - Joel 'Vieira de Souza - Emanuel De ordem do Snr. Prefeito, torno público, para co

Campor, ,__:_ Alvar'o Millen da Silveira - Marcio Luiz nhecim'ellto dos interessados, que, a parti'r do 1°- de Ju

Guimarars CoBaço - Norberto Brand ;- Fraricisco lho próximo, esta Prefeitura iniciará 'o pagamento dos

Grillo ,- Suplentes: Rubens Lange --'- Domingos Bezerrl:). juros de apóliées � títulos,da, d;'lida consolidada, refe
Trinoade' - Antonio N. Grillo -- 'J'oão Batista Rlidri- rentes ao exercício de 1956.

'. - O, Contadoria Municipal, 25

E D I T -,A L

dt;! 1957

Comece -c,

'1 '.

.pelo te1hÇIdo...
"

.
- .....

;

Por porad';xal que pareça ... começar pelo telhado,
es colhe'ndo as chapas onduladas ETE'RNIT é afast,?r de inicio uma série d.

problemas As chopos ondule dcs. ETERNIT representam uma considerével

economia de mõo de obra e madeiramento ...

reduzindo 00 minimo o trabalho de cobertura de usinas, armazens,
ginásios, residências, gara�ens -conferindo-lhes um aspecto mode rno e agradável.'
Portanto. coméce bem - comece pelo telhado, exigindo •

•

"' ',\ "

CHAPAS ONDULADAS

TOM T. WILDI & CIA.
Av.' Rio Branco.

Distribuidores 'locais:
RUY SOARES

R. 14 de' Julho, 220
DORIVAL. DA S. LINO

R. Trajano, 39
----------:;;------------------.--_.__._---

nconn:ClmenTOS
C.ONCURSO MISS BRASIL

Mais de cinco mil pessoas compareceram aos suntuosos salões do
Quitagdinha, para asaístirem. ao final Miss 'Brasil. Grande 'foi a expectatí
va que para mim não foi surpresa 'I'erezinha Morango Miss Brasfl 195'1.
"Canada de Modas" "Leir= re Rosas" e muito dinheiro do Amazonas fize-
ram da Morango lima verdadeira uva.

.

Quanto as finalista nào estou de acordo, mais como tudo gira em

tom? da publicidade ganhou a que' menos merecia. Miss Ceará só por
fotografia, Miss Paraná graciosa porém desfilou com vestido branc� e lu
vas de ren da preta .. " "Miss Minas Gerais moça muito chie" Sandra, Mis's
Rio Grande do Sul, uma belíSsima catarinense perfeita de corpo e muito ,

chico Talvez' sirva de lição para nosso Estado o que aconteceu com Tere- f
z.inha Dutra, si Miss : Santa Catar-ina, tivesse levado para o Rio a quantia X J

para' a santa publicidade, saia sem dúvida uma das primeiras finalista.s
mais o que interessa é que ela -eonsagrou-aa, representando coridignamen
te o nosso Estado, amedrontando as mais serias candidatas ao titulo.'

Dizem os cariocas: Tcrezfnha hão venceu perante
das finalistas 'pára quem assistiu o grandioso certame.

.

Na última 2a feira o colunista foi homenageado no luxuoso aparta
mento do sr. e sra, general Gentil Barbato, com um elegante jantai.. Entre
outros casais notava-se o sr. e sra, José Lemos.
\

Vila Rica' é uma belíssima e. bem montada casa, de objetos antigos e

decorativos. .Tern como proprietaría Srta. R-uth Laus - Barata Ribeiro
,
467 - aconselho as pessoas de bom .gosto ir ao Rio e visitar Vila Rica.

Em a noite de õ.a-f'ei.ca, o colunista jantou na "Boite Sacha's", e

companhia de amigos. Muita elegancia .e animação, Sacha's 110 piano toca
o samba do momento "Ah. que saudades tenho da Bahia". A elegante sra.

Tereza Souza Campos é realmente bonita.
O sr. Edmar Medeiros ot'ereceu ao colunista um 'almoco na "CI�urra.sca-

ria Gaúcha.
.

Teatro: assisti a peça Gata em Teto de Zinco Quente Cacilda
'

Backe
'e Walmor-Chagas merecem os melhores elogios.

O sr, e sra. Major Jur l Mattos Guilherme ofereceu 30 colunista um

janta1� em seu luxuoso. apartamento ém ·'Larangeiras". Estiveram presente,
o sr. e sra. Mapar Hermes 'Gonç:alves e sra. Norma Veigas.

No' 6.a -andar do E_Uficjo onde, fica a "Boite Sacha's" ,reside em pe",
quep.o, mais, confortavel é!-partamento, o sr. e sra. PaulQ Mf�deiro$. O casaJ
'em questão homenajearam o colunista e tambem Miss Santa

-

CatarÍna.
Quarta-feira última, foi a l\oite de despedida de Miss 'S3nta Catarina e o

colunista, nãQ podia deixar de ser no Sacha's muitó uísque e "Ahi que Sam
dades Tenhe da Bahia ...

Miss Santa Catarina fqi homenajeada pelo Centro Cabrinense no Rio
Na encalo�ada tarde de 4.a-feira, movimentava-se a sociedade ca�

dnense srta. Terezinha Dut:'.1. representante" da beieza Cat,rinense. Dep
.

ríense a srta. Terezinha Dutra, representante da beleza C,atarinense. Dep
de muito esperar-IY!0s chegou a mais bela, usando vestido, preto chapéu azu

e uma bejissim� estola e_m peje cinza. Todos gostar·am e/aplaudiram. Sergi
,::"--Na;poli o cantor catarín.en::e de-u i!'iicio aos numeros ,de a1:te que constava

programa dos fe,;tejos ofelecido a mais bela catarinense. Dilce Melo canto

tocou e finalmente a sra. Ivarti 13. Leal com sua bonità vóz encerrou o progra
ma com dois beli.ssimo� l#Ul'ueros de seu repertório. O sr. Osvaldo Libero Mi
randa, Presidente do -Centro, l:�cepcionou os convidados. Ministro Nereu RI'

I

mos,-sr. e sra. Deputado Wanderl'eY Junior, dr. Max Amaral dr. Osmar r

nha, S�nador Cados Gomes de DÍiveira, sr. e sra. Vidàl Dutra Deputa
berto Leal, General Gentil Barbato, sra. Olga Ramos Paula,

s;:s.-.
�tl'em J

Medeiros, sr. e sra. dr, MarLns Pereira, sra. Ondina Simone G as colet�r�,
Bauer sr. e sra, Rubens Ramos, "sra. Ligia elegantissima" �', 'eleitores.
'gusto Fontes,' sra. N'orma Viégas, srta. Ruth Laus, s-r. e �as eleições

'

Escritor catarinense Arnaldo Brándão_, srta. Gisela CWlim, tyl
iUencastro d'1\vila. Depuf:!td, . aldemál' Ru 1:39
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. 2.i <PRESTAÇÕEHUAVES PARA

OI'••.,. QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR Dl

�� 4 M0DELOS'
':- 4 P R E ç O S __

;;:·1 GARANTIAS·

E ASSISTENCIAt
TÉCNICA
DOMICIUAR,
GRATUITA I

-------�.�----�------

Florianópolis,

. .

•

/
- ..... ._.::" � -_'"

MODELO STANDARO 7;lt péS' ,.

"

� -,
.).

"" ,

'.

1, 9 4 7 - 1 9 5 7 •

Com!�!���ãOdàe"a!!g�)��o. .�iV�'�á';��. !����ãO' "'I�LOjas ELETRO-TÉCNICA elaboraram um vasto programa de vantagens a �

sua prezada ,frag'uesia, ofertando-lhe prazeirósarnentr, uma aérie de br-indes, li
além dos descontos excepcionais que serão concedidos no período de 10 de.:
junho a 10 de juho, .

.

.

I .

.

. ..:. 8;:
1.0 - Os que efetuarem qualquer pagamento em CAIXA, referente a dupli-f

. catas, e/col�ren.tes ou compras a .vísta, durante o perír do de 10 de ju-I
'nho a '10 de julho, receberão um talão numerado que dará direitó ao:
sorteio dos seguintes .brindes :

.

-
\ I

a) Ul,11 belíssimo rádiv-eletrola- de mesa, marca "SEMP", .mod, RVM:
43l-S, com 5 válvuias, 4 faixas de ondas, sendo un�à ampliada em:

'

25 e 31 metros, transformador 'unlversal; toca-disccs de 3 velocida-I'des e duas agu.ha ; (gentil oferta-da firma SeJUP-Rá�io e Televisão:S. A., de São PaNlo). .'.

b) Uma Bicicleta marca "BRISTOL", aro 28xl%, para homem. (Of�r-itia. da firm� Prosdocímo S.' A., de Curtiba). ,

..

"

'.
c) Um Rádio "LA SALLE", modo AC-12, cinco' válvutas, côr marfim,:,. ..transformador universal (ofestado pela firma Hennel S. 'A., .de São.

Paulo)_,
_.

- ."..... .' i'�l) Um. aparelho de- chá e café, de finíssima- porcelana. SClIMIDT,. com e
42 peças.__ (Oferta gentil da firma pOrcelana Schmidt S. A., de Rio: .

do Texto, neste Estado). '.' .' I
e) Uma bat.edeiràelétrica para bolos, marca. "ARNO-DUAL SUPER",:

com qu'as .tijelas (oferta 'da ffrma Arno-S. A.). I.'
.

'? o
-: Tôdaszas compras i> Vista. gozarão "um abatimento {}� 10%; ""'13.° �. ",n julho haverá distribuição à f'regués ia, de um origiual palitetro dei

,-

, porcelana comemorat.ivo à data.. - -

1 _. _......:. •

-

.
- Os t�IÕes numerados deverão ser êolocados nas urnas, qüe- ficarão'

. perto dos C�lXAS, as qllais"serão abertas n� dia 10 de.julho, no f
auditó_ria da �ád'io Diário da �anhã, .em horárfn .

p.réviamentelanunciado . ".

.

.' ftP�OVElTE. ,rOPORTUNIDÁDE ,-:
.

..·.1
Compre nas Lojas "ELE1RO-TÉCNIC�"� no período' de 10. d� junho a 10 dei

.

'

.: julho, tudo .0' qUe ser Íl!r necessita: _ .' I
'f

"'7

..• ; ;4"·"'�",.-
.

LD'-��IMóveis - 'I'apetes - Pianos - Aparelhos elétricos - Rádios "Semp" e "La:.SaIle" - Eletrolas "Semp", "Standard.' Electric" ou "R.C.A. Victor" - Mã-
..

qUinas� de lav�r'l'oup�S - Apar�lh�s de po.r��lana - �ri�tais - Faqu:lros _IIFogoes a; (tas Paulista ::- arfígos de utílídado -doméstica - etc. etC;êtc.
.

-

LOJAS r;ELETRO IÉCNICA 11
"..'

·1
'I

..

.
•

I
te ii:

_. _�

Uma, orgàniza,ção-. iS suas ord�n5
:'i' fo ano� .trabalhando l)ara D progreSSQS, de· -

,,)\_
,

.

'

" FlorianóPolis�""'."."•••".""'�••".'•••••""I��'�====���l

de Junho "d,e 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

\
.

•

·mensals
•

.
.

"

"

MoiH!.LO MASTER 9,7 pés

MODii�LO DE LUXO 9,5 pés

PERGUNTE A QUEM TEM UMA .�

. E ADQUIRA A SUA

* 'MARCA REGISTRADA
.. _- .__.---' ',.�--,-_ .

•
'� ,' s-�*:.:,,;�* .�, �". �

t

.. � "�-:_:--..._� __
-1,$---..;..._·_---.,

-"

/ .;

/

. ,

! .

o habito não faz o monge, mas o cu'stume ne "', ,I
cectdo certo é corte perfeito define o cidadão prátí-, I

.

-

co e elegante. ,

. Um ierreno, medindo 3J de frente por 30 ôe fundos,
;

As roupas Imneríal Extra lhe" assegurarãs dura- I :-

bílídade-e-calmento perfeito e corte elegante, . ;
eituado na caixa d'água de Cõqueiros."

I �.���������O Magazine Hoepcke vende. peJo Cred.jário ...
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"'() ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. OATARINA
f

Florianópolis, Domingo,' 30' de Junho
---'------'-,--------�- -.._.;----. ------------------

)

,
,.

Tas do espólio de João de, ção no Ofírio do Registro dade; e; por precatõría, s,
"

Souza, perfazendo a área I de Imó�eis desta Com�rca. ser -expedida para o Juizo/ �
de 495.000 metros qUadra-: Protesta-se prova�' o alega- de Direito da la Vara da �,

dos. - tr - Que 'os supli., do -com . o depoimento pes- Comarca de Florianópolis,

��\�cantes vêm mantendo a p�s- Mal de quem porventura o Snr, Delegado do Serviço
se do imóvel acima descri- 'I cont .- tar sação, inquirição do Patrimônio da União.

to, de. r maneira pacífica. de testemunhas, vistoria e Sem custas. P.R.I.. Tijucas, t
continuada, com "animus

I'
demais meios de provas em 14 de Junho de �1957. (as) �,"�\�i,'O Cidadão Carlos TeI"11es, domini" e sem interferên- direito' aumítidos. Dá-se-á Carlos Temes - J. de Paz, �

Juiz de Paz no exercício 'ia ou oposição de, quem' presente o valor de três no' exercício do cargo de J. t�
do cargo rl'! Juiz de Direi-

q�ler que �eja, há mai� de tmil crl!ze�ros para �s. efeí- de Direito." E para que

"to da Comarca de Tijucas; vinte e cinco anos. - III tos legais., O Solicitador chegue ao conhecimento I
do Estado de Santa Catari- � Que: em vist'a do expos..-I que. esta assina recebe in- de todos e nínguem possa

na, na forma da lei, etc. . . to pretendem regularizar, timacões ii Rua Coronel alegar ignorância, mandou

FAZ SABER -que, nos a, 'sua posse sobre I.) imóvel ti Buchelc n.o 4, nesta Cida/de'f expedir o presente edital

autos-de Ação 'de Usuca- em apreço: Para tanto re - Tijl:lcas,9 de junho de 19,57. que será af'ixado na sede

pião requerida pOr Miner- �ue�em, a y. Excia. se !lig-I (as) Claudio Caramurú de dêste Juizo, no lugar do

vino 'Dias ela Costa e s /mu- ne determinar a designa- Campos, - Assistente J'1- costume, .e, por cópia pu

lher, lhe foi apresentada II ção do' dia, hora e local, diciário." Em dita petição blicado UMA VEZ no,Diã

petição do teor seguinte: '_ para justif rcarem ,e prova- foi exarado o seguinte des- rio da Justiça e TR:eS VE

·"Exm{). Snr, Dr. Juiz de rem os fatos alegados, com pachoi - "A. como' pede. ZES no jornal "O Estado",
Direito da Comarca - MI· a notificação prévia do Dr, I Desígno o �;a -12 do correu- de Florianópolis. Dado ie

NERViNO DIAS DA COS- Promotor Público da co-1t =. ,ás dez horas, no l,ocai nassado ne stacidade de Ti,

TÁ e sua mulher VICENÇA marca e a inquirição das do costume, p�ra. a justí- jucas, aos quinze dias do

MARIA D[AS, brasileiros, ,testemunh::ts Luiz Amêríco ficação. Façam-se, as ínti- mês de junho do ano de mil

casados, lavrador e de pren " de Souza � Pedro Capitolo, mações e notificações devi- novecentos e cincoenta e

das domésticas, respectiva. brasileiros, casados, maio- das. 'I'ljucas, 8-6-1957. (as) sete. Eu, (as) Gercy dos

mente, residentes no dís- i
res, lavradores, residentes Carlos 'I'ernes - J. de Paz, Anjos, Escrivão, o datílo

trito de Canellnha,
/ dêste: no l?cal dr) imóvel. Reque- no exercício do cargo de s. grafei, couferí e subscrevi

Município e Comarca, por rem mais que,' realiaada a J. de D-ireito." Feita a jus- I Isento de selos por se tra

seu Assistente
-

Júdiciário, justificação e julgada esta tificação foi proferida á! tal' de AS3IST1l.:NCIA JU

infra-assinado, vêm á pre- tr0r sentença, na forma do seguinte sentença: - "Vis - I DICIÁRIA, (as) Carlos Ter

sença de V. Excia., estriba- parágrafo 1°, do artigo 455, tos, etc... Jul�o por sen-I' nes '- J. de Paz, no exer-

" dos no artigo 550 do Código do-Código de Processo Cio tença a 'just.ificação retro, cícto dO_,cargo de J. de Di- ��,

Givil, com sua redação al, vil, sejam citados..por edí- -procedida nestes '_ autos de reíto, Está conforme 'o ort-
-

térada pela Lei Federal n? tais, os interessados au - Ação ele Usucapião reque- ginal �fixado n_a sede dêste

2.437, de 7/3/19115, intenta)' sentes, incertos e desce- rida por Minervino Dias da Juizo, no lugar do costume,

a presente 'ação de usuca- nhecidos ; pessoalmente, O' Costa e s /rnulher Vicen,ça sobre o qual m , reporto !;.

pião, na qual respeitosa- Dr, Representante do Mi- Maria 'Dias, para que pro- dou fé. "
,

..

mente pedem para expor e nistério Público, nesta Ci- duza seus devidos e juridi- Data supra. O -Ésc:t:,ivão:
afinal requerer o seguinte: dade; e pJr precatória, em é"os efeitos. Citem-.se,\ pOl' Gercy dos Anjos.
- I - Os suplicantes es· Florianópolis, o Sm': Dele· editais, com o prazo dE'

- -_VY./'Y

tão na possê de um terreno gado. do S'3í'viço do Patri- trinta dias, os interessados

-de ausentes, sifb em "T mônio da União; - tod(ls _incertos, al' sentes e desco-
• r

NOVA", P Distrito dêst,e para contestarem, !!O praZ0 nbecidos, na,forma d� § 10,

Município
_

e Comar�a, o da lei, se quiserem" a, pre- do artigo 455, do Código de

qual mede 150 (cento e sente ação e acompanha. Processo Civil; pessoal
cincoenta) 'braças de fren- r,em os seü� demais têrmos, mente, o Dr: Repre'sentan
tes, que as faz a Oeste, enl até final �í'n'tença, '!1 qUal, te do M. Púb-lico, nesta Ci

terras do fospól!o de João deverá julgar procedente u' ,-----------------

de Souza, por 1.560 _ (mil e ação para reconhecer e de-I .Uma das tendl<!ncias mais dificiels dt. acompa-

qiJinhentas) di,tas de pl'O- claral' do, domíniJ �os �u- ilhar, para o cidadão apressado de hoje é a m'archa

fundidade, qúe faz a Le.ste, plicantes LI gleba usuca- d'l moc3 masculina.
A venda destas excelentes roupas é feita pelo

Crediár-io' com facilidades, nesta cidade, exclusiva-
menté pelo Magazine Hoepcke. .

'

.JUIZo. DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS.

Edital de citação, 'com o

l)l"a�O de trrnta dias de in-

teressados ausentes, incer

tos e desconhecidos,

ECZEMA
Não permita que eczemas, erupções,
micoses, lrÍanClias vermelbas, friet·
ras, acne ou "pso�asJa" estraguem
sua pele. Peça Nlxodor.. ao seu t.ar
macêutlco hoje mesmo. Veja como
Nlxociorm acaba com a coceira em .,
minutos e ràpidamente toma sua

pele, macia, clara e aveludada. A
nossa ,garantia é a sua maior
proteçio.

CO,,1 quem ae direito; con- pienda, ao mesmo tempo
fina a-o Sul com quem de servirá de título hábil pa

direito e a') Norte com tel'- ra a necessária tl'anscri-

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

A C'ROTA DO PROGRESSO". • •

AGORA�À DISPOSI(10' DO MI-NEiRO .•••

. i

-

C�R IC I Ú MA

PORTO ALEGRE

As aeronaves da TAC • Transporles Aereos
Catarinense S/A. - a

..
píoneira do turismo e do Plano

de Férias TAC. esca"arão agora na capital do carvão:

CRICIÚMA
I '

É/mais um pQllto na '''ROTA DO-PROGRESSO",

'
. .:.-

/

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.

o melkor ,tinto
para qualquer
mnet{j

PA'RKER QUINK melhora a escrita

�lopgá a viCta de qualquer caneta.

E 6 fáéil,-saber o - motivo. Apenas
� .:'

.

-

�ll " ' )

·q.UlNK �cóntém solo-s, que protege c

limpa' a parte' interna da sua cc.n;�.:,

• medida que escreve, proporéio
aando escrita regular e perfeita, _Se

deseja perman,..ência ao escrever, expe

rimente ParkerQuink Permanente. Para

segurança, use Parker Quink Lavável.

�/"i',1

•

·c A =-±5i__

,I
I
T
�
r
I
I
I

�II ,II

-II

Preços:
. 59 em 3 - Cr$ 20,00
473 em 3 . Cr$ 85,00
946 em3 - Cr$ 130,00

Representqntes exclusivos para todo o Brasil:
.

COSTA, ':>pORTELA & CIA.

Avenida Preso Vargas, 435 .- 8.0 andar • Ri9 de lan Iro
Sub·Agent, em Sto. �tarino - MACHADO & CIA. S/A;

RuC' Soldonho Marinho. 2 • FlorionÓpolis

.,

�ICONSELHOS �DE BELEZA
BRONZE.\MENTO ARTI· �uatro minutos) em caal. dia, enquanto qu�e com os

FlCIAL DA PELE _ vez até atingir- o . to!al de' l�aios ultra violeta a. cO-lo.r"
D�; ':,ir� vinte minutos e' que deve

'I ção é café I":om leite.
A pele b!onzeada� pode ser ent�, mant�6-.., lIma, outra é l:lativa as

ser obtida por meio do sol ,Os ofho'.:_ do pacIente oe aspectu economico pois urW
oú, então com o U'SO dos do profissional <levem ser banho. sol pode ser oh
raios ultra, violeta. Com o protegidos por oculps es

primeiro dos metodps ob- curos afim de evitar aciden

tem-se um ti'atamento na- tes que, as vezes, são gra

ves. A db�ãncia enh:e a ve recorrer. então, ao hroll'
lampada e :.l pessoa que vai zeamento artificial. TantQ
receber os raios ultra viole no bronzeamento natur;l.l
ta dev:e se�', de meio metro. como no a�tificial pode-se
Os individuas possuidores I

passar antes da irradIação'
h I - -

'

de mane as da pele ('sar- um oleo OH yreme elJl tod

das, panos, ,etc.) nao devem tegumentQ 'Clltaneo, a fim de
médicina, afirmava que "as sUJ'eitar-se a um tratamen- 'f'·'·que 0jmesmn Ique queIma
crianças >ião mais' vigoro- to ,bron;lead,:, qualquer que do pÔr igua.J.

-

sas quando criadas ao ar li ele seja, pois os raios au- :NOTA;- Os nossos leito
vre, em'pli!no sol". Em ar- !mentarão o colorido mar

tigoi anteriOl:es já explica- ron.

tural, enqmmto que com o

.segundo I;ealiza-�e o-bron

zeamento :ll'titlciaJ. Nin-

guerri desconhece os benefi-

cios dos
-

r2ios solares e já
�a Grecia antiga Hip.ocra-
tes, consid6raldo o pai da

quer, consêlho sobre' o tra
A nossa cpínião é que o tftm$to da pele- -e cabelos

bronzeameLto da pele de ao Í!f!.edico especialista Dl".
um modo uatural, isto é, Pires, â, rn:l. Mexico, 31

pelo sol, oferece maiore's I "Rio de Janeiro, bastando en
-- ,)

vantagens. Uma delas é que I viar o pr�ellte artigo- deste
a pele fica com' uma tdna- : jornal e o endereço comple
lidade mais bonita, doura- to para a resposta.

mos a conduta a seguir pa
ra a obtenç:bo de úIf'la colo

,ração mor�na, por interme

dio' dos raio!': solare� e ago

l'R iremos relatar os prin
cipais fatos "acerca' do bron

zeamento p<'l."""rn:eio dos ra

ios ultra violeta obtidos por

apaI'lelhos que são encon

trados hoje em dia, em qua�

si todos os consultórios mé

dicos.

9 primeiro cuidado- é evi

tal' o eritema (inflamação)
le radminiskar, entretanto,
doses sufi(·�entes. para que

a pele se pigmen.te de um

modo. adequado. Consegue
se isso com uma serie de

vinte. aplicações, dadas dia

sim, dia não. Qualquer sen

sação de ardor deve mere-

cer especiál atenção e o

melhor e o éspaçM'
-

os dias
de aplicaçií(), ,logo -qu'e isso
for notad·). Nos primeiros
dias irraélit'.�se, apenas um

ou dois mitlu�os: Esse tempo
de irradia;;iio vai aumentan

d.o, gradatinmente' (três a

I ' ,

Sindicato do, OperarloJ 8�,�CaID
leiral Navais de Santa Catarl

EDITAL N° 3

Pele presente edital e, em cumpriment() ao õ
�o no arLigo 9° ,da Portaria rio 11, de 11-2-54, fica
vocados us associados deste Sindicato rara as eleições:
(;a DiretC'ri8., Conselho Fiscal Representantes no Con..
selho da Federação os respectivos suplentes que serão
realizadas no dia' 30 ,do corrente, em sua .eéde SOCilll, ii
rua' Pedro Soares nO 15 onde funcionai'á a única mesa

coletora, iniciando-se a votação às. 9,00 horas e encero

rando--se �s 15 horas.

Sómqlte terão direito a voto os assodados
del'em tt.dos os requisitos legais e estatutários, sendo
condição para validade do pleito o comparecimen,to de,.lfO
mínimo, :::!/3 dos que preencherem aqueles requisitos, cu
jo totai é de 110 sócios.

Ao f.e' apresentarem para votação deverão oi" as

sociados, exibir doc.umento hábil de identificação,
I

,P)lra ouUos quaisquer esclarecimer tos poderão
a.ssociaocs se dirigir à Séde do Sindicato.

Florianópolis, 27 de junho de 1957

Alvaro Maximo de 9liveira
Presidente

N..H. 1) 5 dias antes das eleições. afixar em�j
tas. correspondentes às mesas colets'
a relação dos associados

eleitoret2) Publicado 3 'dias antes das eleiçõ I!

ao menos 1 vez. I

2B/SO

IGONIA III ISMA
A taques de asma 'e bronquite ....r.
ruinam sua saúde e �aquecern o
ceraçlo. Mondaco dolIl1na _pida
mente as cnse.. regularlzando a
respir.çlo e garantindo um sono
tranquilo de.de o prtmeiró dia.
C o e MendQcQ alDeia hoje. Naua

;;;e'e sUa ma1!it' protaçlo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, 30 de Junho "de 19f57 "O ESTADO" O M.I\IS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

I Em q1Je pese a opinião

�he
declarara não' pode!'

I d,
e R�berto L!ra exp,endi�a for,�ecer n�qU�le,

dia
'. �roatraves do trecho 'transcn- duziu, assim, na vítima,

to pelo dr: 1.° sub'procUl:a:, ma lesão corporai, des8ca
dor geral, o que, diga-se tando-a, fato êsse ampla
de pasagem, não prima p'" mente comprovado e admí
la clareza, é absolutamente tido até pelo próprio ape
inadmissível que a segun- lante. Mediante ema só
da parte do art. 51, � 1.°, ação, por conseguinte, pra
do Código Penal, induza, ticou o apelante dOJ� cri
necessàriamente, à' hetero mes: a que se cominam pegeneidade �c concurso for: nas restritivas de lipe:cdn
mal, assim como também é de, nada existindo nos au
insutentave! que as con- tos de feição a que se indu
sequências penais do con- za hajam Os mesmos r€:sI11-
curso formal heterógeneo tados de desígnios autôno
sejam as mesmas do con- mos. E a circunstância de
curso material. Trata-se de serem os delitos' heteroge
simples distinção doutriná- neos, isto é, de natureza
'ria. Tanto o concurso ma- diferente não se reveste,
teria I corno o formal 1>0- conforme se viu, de qual
dem, como é obvio, ser ho- quer relevância,
mogeneos ou -hetel'ogeneos,
se os crimes foram, ou não, � Mesmo, porque, se cutr a
da mesma natureza. mas do fosse a interpretação dada
texto legal se iniere ela- ao texto, vale dizer, se tô
ramente não só quea hete da a vez que se tratasse de
rogeneidade ?os.delitos n�o i concurso formal heteroge
tem consequencias penais I neo se adotasse 0- sistema
�omo também que a hete-

I do cúmulo material, não ha
rogeneidade não eq:.llpa", veria razão para em outros
ra, para êsses efeitos, o con crimes, que' não o desaca
curso formal ao material. to, como, por exemplo, no
Isto porque quando se tra- de violência arbitrária e no
ta- de concurso material dis do exercício arbitrário elas

.

Florianópolis, 11 de Ju
nho de 1957 .

.'Hercilio M�deiros, Presi
dente e relator.
Maurilio Coimbra
Belisário Costa

Estive presente, IVI ilto1'L
da Costa

'\
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cia Com�s!io Nado�
.

eentemente na capi

ÀSClareceU-liOS
�nti

- Acabamos de

de de Curitiba a V

nãrís da Comissão ,.

eompzovamos a uni

tuiçiies 'Wolsisticjls d
dó filU cunlpQrecimeu
pressivo$, pois das v

tentés no--país'CoI!
to. Foram alr.esent
várias téses e suge
aperfeiç:oament6 do

.... ]ores -e maior rapid
que lhe. são afétos.
cupação da VII Re
anente estabeJeci

res garantias aos' i
............

SINDICATO DOS

De acôrdo c

arja Ministerial
.

te Edital ou dele t'
te ás eleições a

NOME
Oswaldo German
HumbElrto Sartor
Ascendino de Oli

(Efetivos).
.

CART. PROF. S.'

C��sto�o 43.066 _ 58.0
Clltovao 03.997 - 4.0

.

11.993 - 58.0Jafio Brasiliano
Walderedo Mach
MariO Amancio

OS111�r��1\rro ',--IS�-'-'

.'�delino Bonass is

Manoel Luiz da

61.929 - 58.0
44.976 - 58.0
15.154 - 4.0

(Efetiyos)
�.684 - 40.
5.059 - '4.0

43.044 _ 58.0
(Suplentes')

77.750 - 58.0
3051)06 - 30.0

Valdir Silva

• Oswaldo Germano

Humberto Sartor

\
Ascendino de Olív

t:>....LEGADOS REP
. -ibsmar Morais

Waldemar Machadl
Valdir Silva

Oswaldo Germano �rnandes

Presidente----

I
---I.

I

II 110 maior p
.

PEDRO BORGO\
"I

�
•

.,--+I;::"IS um grande 1
;' GUARUJA em don

Pott:l1cia r

(onda clllià _

,I 'CURIOSIDADE
I mas são fechadas com di-

. I
A maior novidade para

I bolsas de senh.oras nos Es

� tados Unidos é que as mes

I versos e diferentes botões.
I I Porém um só dos botões é

_.------- o certo i mexendo nos ou-

CQlNCURSOS tros ressoa uma campai-
nha, que previne aos ouvin

tes que o atual possuidor I
- não é o dono da bolsa.

AÇ>S CADIDATOS A

A. União. Cá�8;rinense de
� de Lor.(Js os apravado

.i.ao llomNi�Os,'para um

AlxaJo CE' Carvalho 38
2 as 20 horas
J'alizaçãQ elos

o comparecimen
públicos e ainda

!)'éde social á rua

I
I

j
o custo

. de
. traballíos

féitos \Com

.aeleira

As maiores

l»dústrj�s que

2 a 3 vêzes mais l'e"is�nte que a madeira co.num e,

inteiramente isenta de veres; nós e imperfeições,
é Jnais -fácil de S�iT:U', curvar, pregar e- colar.'

Em tipos e espessuras padrontzados, não racha e não empena.

Apresentada em 5 n�vdemas cõres, é inatacável por insetos.

para profissionais
e industriais, amos·
tras de DURATEX

'>

...

DURATEX.s.A.": INDÚST IA I! COMÉRCIO
Emltórlo: Ruo Libero Badaró, 582 - 9.0 - Edllfela lance Federal 4. t,UII.
Tel.: 37-7581 - Caixa Poslal 7611 - ElÍd. Teleg. "OPRAPLAX" - São PaUla

Fábrica em Jundlaf - Estada de São Paulo

COLABORE COM A CAMPA.

NHA DE COMBÃTE AO

CANCER
.

Porque não deixar este cuidado aos expecialistas

das famosas rou..as Imperial Extra? Siga seu corte

e padrões e estará bem vestido e na -meda.

A roupa Imperial'�xtra é produto da principal

industria do aenero em nosso paiz.

SINDICATO DOS TRABA

LHADORES l'JA INDUS.:;

TRIA DA CONSTRUÇÃO
CIVIL DE FLORIANOPO..

LlS, S. ,JOSE' e BIGUAÇÚ
EDITAL

Pelo presente

em cumprimento ao disposi
tiv� do artigo 9.0 da Porta;
ria mínístevlal N. ll.!olli!..e 11-

2-54, ..ficam convoc:t!s os

associados -'este Sindicato

para as eleições da Direto

.ría, .ret!pecti�os suplentes,

que serão realizadas nos

dias 6' e 7 de julho, em sua

séde SÔCilll, a rua Pedro

Soares N . .15, dnde .juciona
rã a uníea mesa coletora,

-

iniciando-se a vo.ão ás 8

\

UNIÃO BENEFICIENTES DOS CHAUFFEURS DE·

SAN:TA CATARINA

EDITAL ,DE CONVOCAÇÃO Issoolacao Uatarin8aS8 deletllciol
'De ordem do Sr. ,Presidente, convoco a.todos os se-I Conv(·ca-se fados os da A.C.M. para a eleição da

nhores associados, para uma ASSEMBLE'IA GERAL, nova dir oforla, que deverá reger os destinos desta en

a realizar-se dia 10.(dez) de julho próximo, às 20 ho- tidade 11(; período 1957-1959;. a se realizar no próximo

ras em" sua séde social quando será levada a efeito a dia 3 de Julho.

ELEIÇÃO dos .membro� da nova Diretoria para o 0, sócios da capital deverão vo�a, na sérle, à rua.

exercício 1957 1958. �oão Pinto, 18, das f) às 12 horas: ou 'tias 14 às 17 horas .

Frcrlanôpolís, 28 de junho de 1�ó7

Manoel de Paula' Ribeiro Dr. Wilson Paulo Mendonça

1. Secretário
Secretârto-Oeral

..................ec soe c, � •••••�..�.............................. • .

lili-Porque Somos larr.ig -Verdes �
pagma) mente apelido só do Regimento de Linha de desse fato a deneminaçã« Bar-i'iga Verde para .milicianos do Regimento de Linha de Santa Ca-

Santa Catarina, criador em 1739. Não provém
1

os catarinenses".,
.

de uma faixa, peça indumentária que naquele Ora, todos nó_' sabemos perfeitam�nte que a

tempn não existia como parte cio 'uniforme, si: "tradição". 'é nacíonal é nãO exclusivamente

'não do colete verde usado pór aquela unidade gaúcha; que o Régim:ento 'BARRIGA VERDE

militar". fot. creado em 17 p' '1va Paes e dissolvido

A responsabilidade da confusão que se ob, bit 20 de Novembr� de }832, no governo de Fe;

serva quanto à verdadeira razão do apelido, qu:e Iiciano Nunes Pires, não podendo, por conse-

ainda em os nossos dias suscita dúvidas por guinte, ter tomado parte na guerra do Paraguái,

parte de alguns, não cabe elfClusivamente a hís- acontecimento dos anos de '1864 a 1870.

toriadores, e sim, em grande parte, adiciona.

ristas. ,

- Vieira .da Rosa lamenta que BARRIGA VER·

DE apareça. em um, dicionáric}'brasileiro, como
título depreciativo do povo de Santa Catarina.

Candido de Figueredo registrou em o 'seu Dicio-

om- nario em dois volumes, qua.rta ediçi(l, corres.

.

e- 'pondente ao ano de 1925, e p08t"rio�. '0 ter-

·m m)' BAR�IGA VERDE como designaç.o '(}êpre•.
s· ciativa do habitante do Estado de Santa Cata·

riRa; porém, o erudito Alfredo Taunay, s��
dúvIda o maior histotiador nàdonal de noss�s
d9s', não deixou passa 'sem o necessário reparo

ou devida coiltel!ltação a definição inve.r�ica dó

mestre do Iinguajar' da Jusitllna terra, refut�
do.a em preciosissimo trabalho.'

'

• Definições abfiurdas, sem nenhum cabimento,

sã� encontradas nos dicionários, com'réferên·
da ao termo, como� contida na Enciclo,�dia e

j)icionário Internacional de W. M: Jackson, em
20 volume.... Para"! aquele autor. ":QARu,i<*A
VERDE A tradição do Rio Grande dq Sul, 4U8_
nas trôpas de gue:rras de 18i6 a. 1827, conlt pla-
tinos.ou por ocasião da gu.,.ra do Paraguái, fo· merece t

.

.

':fI\1 d:tl�SantaJ:;nt. r-ina, ãlgIDls batal.hoe , 'Mo'S t�..•·.·(�OClnll�n�o•.�bti,dos,e1-lIl."ortu�a,',
"

"olnnl.ários n�íiYalil c0n:t. ;UstIntiv,9�' a f,a>i"'á.·· �,de,!íniforllÍ�"i: (\iHlilélá.,cp
.

d��. �ôr v:ei-d-e"� .' () Il, v;ptt!í;:}i à�se: ,:M\, ol_rdáJ.}"à
.' ,

';'), c��i ""

A vibraçã�'e rap
qu.e se perca o mínirim
eXI�tência. Uma roupa
perra] Extra, gozam d
•es tecnicos d., paiz. .

Estas f!lMosas rnn
do Magazine HoeDck.

•••••••••ee·••••••s.J
, lJdefoDso I

vênda exclusiva

,
(Continuacão d

com' ele e co
,

m a tropa que enc�
Orll'llnrzou . luzido Rat Ih
I .

• a ao de a

=: de quatro companhias,

Uj
co a .po�co, se foi «est>nvolven
cOllstJtUJr um R .

nba d
eglmento conhe

de BARRIGA VJl:RIJ}o', 'de\'i
ver e do seu un'f
culo de

I orme, - o qua

h I
!l0ssa hist.)l'ia milHar '{'

ero Smo resi �

Daí
.

erd' gnaçao, disrill(jn;j
arem o epít t

ses."
.

e o hOllro!lo

Henrique B 't'
.

tO'
OI eux, que foi C

avel e fecundo hi'
ao

seu d' '.
stoflador Comll

Igno Irmao J'. •

tend •

• aUJaIs opinou co
o eVIdenciado' "

"Santa Cata .

em Importan�es
rIDa no Exér 't "

:

o apelido BARRIG
CIO, em d

ponentes dO n

AS VERDES dá
•

08.so Regim t d L,t?istrar que" .

en o e

17
' quando o gen I B77, oferecêra .

era IIr

!
.... "

a capltula'Ção da il.h....OIS, os BARRIGA
o. do bravo Co r

S VERDES soll

t
rone, Gama d'E'es o de revolta b _

.

çU,·q

o seu Regimen�oq�e rara.3 ?I!ste t!
ar s�as POSições' Eoram,

os .ultimõs ,

or do livro "A
• Jose BOIteux, sa

D• .

rcaz de Um B .

ICJOnario Hist' .
arrlg Ve

atariaa;'
OflCO e Geográfico

dos .

' ? qual complet,tva a trind:!
Jrmaos Roiteux h' . .

mpre a m
Istorladores

esma oninião,
.'

,

seus esc�itos �. - " quando se r
,

, ao apehdo
dOIi os catarinens

com que- for;

SegundO o es:
��IIiIJt!l' I

'pronunCIamento do i1bstr
d� Pauwelles, "grande ...'.

tà s'"
.con'leee

1l;nt(J, CUJ�. �a1i.o�ll opi,n1.')1
"" l'Htdot BCJ;Jj !)f-flg

DElg!\prl1

voto os asscciadca qU(l aten

derem todo>: os reqUISitO

legais e e<,ta1;jtarios, sendo

.condíção !ilHa valida-de' do

pleito Ó comparecinient�.de,

no minimo 2� dos que pl'e_

enche'e:rn aqueles rwuisi
�os, cujo total é de 58' sÕ'-
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DO JIWTAR OFE RECIDO PELOS MEMBROSCAT:4.RINA AO PR� SIDENTE DESSA IMPORTAN,

NA ASSEMBLE'IA

Biguaçu2.a
842 180

7
3.a Blumenau

Gaspar
Bom Retiro
Ur bicí

113 64.a
81

280 50.5.3. Brusque
18 2

3
Nova Trento
Vidal Ramos

Caçador
Campos NOVOi!

3

·156

7
6.a

7�7.a
442 103

52
CanoiJ:lhas8.a

30789,a Conr'órdia
(Cont. na 2.a pâg.)

e
,

Sem c'roa à fronte
J.Na displíc�ncja que a1"1'Osta'

De arruda, ráinos b1·ejeiros ..
,- Ah!

.'

-Ôr!
- Qu,e história é éssa ... !?
(Aqui terminou a peça.)

DA BôLSA DE VALaRES DE
TE bRGANiZA�ÃODQ_PAl'S.,

msa.respectivas famílias .os membrosI da Bôlsa de 'Valôres de Santa Ca
tarina, srs, Alcino �lEm da Sil
veira, João Gonçalves Júnior"Eurico Hosterno, H�nrique Me
ritz e Mário Roberto Bott.

A' noite de domingo dirigentese funcionários da-Bôlsa de Valo
res de Santa Catarina, �re�túammagnífic{l homenagem ao sr, dr.
aldemar Borges Rodrigues" di-

,
etor da-Bôlsa de Valores Per
nambuco e presidente

são Nacional das' Bôlsas de Va

lÔ� que COltit�u de um jantaref do no. R!'hého da Ilha
-Durante �ssa resta de amizade'
r;inou a máxima

.

cordialidade,tendo sido erguido' diversos brín
des, estando presentes som MIas

'� M U Tb ,0- E M,�I!!IS��E�'�E��D��II!!IA�I!!IS�I!!II!!I, 1!!I�I!!I:nl!!l:��l!!Ivl!!l:l!!lrnl!!l:�el!!l�e�e�I!!ISel!!li:!I!I:l!I!ldl!!l:���':�d�Ua�sm�t:�i:��l!!!Ii��--J
_ ...._ACY CABRAL TEI�.,;: da Argentina no -Brasi l.. , ;:�ÇãO ',do trigo na zona, produto-Pela "Copa do Mundo" a Rus; ?hEl8'oU a esta capital, o em-

Despediu-se do Senado o si,
sia derrotou (3 a O) a Polonia. baíxador . da Alemanha no Bra- Frimo Freire.A Hungria venceu- (4 a 1) à sil, dr, Wern:T Dankwort, �I O Vasco da Gama derrotouBulgaria. Regressou a Portugal o Pra, (2 a 1) a equipe do Barcelona
ii. China empatou (1 a 1) com �idente ?raveiro Lopes (21

dias,' (Espanha).
' .

,.. (Cont. da 1.& pág,)a Indonésia, no Bras!l ).
No Rio, o combinado Vusco ,

ra-P, N. que.estão presentementeO Canadá abateu (5 a 1) a se- O Senado aprovou o projéto Santos empatou (1 a '1) com o escalando portos catat-i neu se.ileção dos Estados Unidos. de lei que prorróga até 31. de.! Flamengo e o. Belenenses ven- São., Francisco Sul et F!orill'lÓ'Em Barcelona (Espanha) o JUlho,a, vigência �a lei de licen
I céu (2 a, O) ao Dínamo. polis pt, Solicitação Assi!ll1l,j(,ül

mos o nosso pão.
v,

objetiva amparar laboriosa 1l0pU-

asco goleou (7 a 2) a equipe ça previa.

I
O govêrno argentino suspen-

envídar todos 08 esfo

d B 1 ...
d' d si' lação vale Itajaí que se servil!

o arce ona. Em Praga foram prêsos vá, _eu o' estado e tIO em .todo o
,sentido de nos liberta

Em Cali, o Fluminense obte- rios padres salesianos e

rel'igio.!
país. vg �� longos anos �g transporte S8 situação". A segui

ve fácil triunfo (4 a O) sôbre o sos sob acusação de espionagem, O Senado italiano dE!U ao Pre- .mal'ltJmo menes disoencroso pt •.

t d
'S t

- d'd' '0- blêi .1 mmrs 1'0, que a pro uç

Boca Júnior. '0 Superior Tribunal Eleitoral sidente do Conselho de Minis- ua, a e,nçao ,pe, I, o Assem • I� I' fés f.s tem sido uma

Em Bogotâ, ·Banrnoí e Indeperi- I aprovou (unanimidade) um voto, troa, Adone Zoli, carta branca Legialafiga significa restabeleci- '. •. .

.t." -

...-

I
mento .normal trânsito mar ít imo prmerpars preoc ...pab�oe�,

diente empataram por um tento,
.

de louvor e reconhecimento ao I para começar a desenvolvei' as,

I
mou que, com o n ]etr

No Maracanã Plamengo "Venceu Cardeal D, Jayme de

Barrqa,Câ'l funções de govêrno. " pas.sagelros que se, ancontra p�. cilitar o intercâmbio de
(3 a 1) a equipe do Belenenses, mara,: .' A C'OFAP resolveu liberar o raltaado

, desde acidento "lIIl1ilJ mentos e das melhores
enquanto que' n� Pacaembú o I 'I'ransco rreu o 70, aniversário prêçQ dos -ôvos.

.

'

C�rl �oepcke �t AS3ep�1.de:� Le-
agrícolas empregadas'

Corinthians esmagQu (5 .. O) o . do Clube Militar-" ,I No Pacaembú, o São Paulo ;g�sl�t!Ja catarl_ne�se confl� \.1"
siLjá entrará em enten

quadro-Italiano do La�, I Regressou ao Rio o Preside:1' derrotou (2 � O) o quadi'o ita_ !encla atQ Vo�sencla det�rml !lan. com o Departamento
Q govêrnQ do "premier" Bour." te Juscelino Kubitschek. ,Hano do Lazlo. do 1!8c�i� naVIos paS�'lgclros por- ção Vegetal do Minis

ges-Manoury conseguiu o voto de I 'A, srta. �Qri�e ,�o,tts!lhíúer �compttnhado d� deputaõc, _Joa to ItaJal pt 'Atenalosa'; snuda- .A-grj'�ultura para que s

confia'nça na Assembléia Nacio·' (19 ªnos) fOI elelt� Mlss Euro_ qUllu Ramos e ,do Sr. Celg-;) Ra- ções
.movidas mesas l'edon

nal, por 252 votos contra 21'0._ I Pl!", mos, chegou à esta capital o sr. RUY BUL'SE Presid(JI1te ps agrônomos d� todo
Faleceu tlim Montevidéu o dr. i O deputado Atílio Fontana �erêu "Rall10�, Ministro d'a Jus; I Assembléia, Legislativa Estado .fim de estabelécer.se

Juan Cooke, antigo emtaixador (PSD) falou na Câmara encare- tlça. ... .santa CatarIna.
_

-

feito entrosàmento.

)

.
Vigia

"É UMA IMPORTAÇÃO VER,GON
A DO TRIGO"

Realizou-se no Rio, a procíssão de i'Corpus - Christi" ..
O jogador brasileiro Vinicius

(e�-botafoguense) easou.se em
Nápoles (Itâlia) com a -senhorita Flora �icéaglia '(19 anos):'-No Hotel Quitandinha, a se,nhorita Teresinha Morango (20anos) foi 'eleita "Miss Brasil 57"
Foi necessária u'ma segunda vo:
taçãu.
Pelo navio "Mormacse�" che;

gou ao Rio mais U�l lote de au-·'
tomõveis de luxo para os se.
nhores deputados fe-derais' e se-.nadores.

O General Craveiro Lopes foi

re.ionado em Manáus e Be,-
lé o Pará. '

O govêrno paraguaIo �rdenj:lu
a prisão. de ntlis de ioo mern,brós do Partido'Colorado.
,Em

.

Gên�va (ltalij) foi. bati·da a quilha do transat.lântIco-uI;eonardo d� Vinci" (subsWtu.to do "Andrea Doria"').
O Ministério 'do • Iiltei:ror daGb.iJla. Nacionalista baixou decré.to proibindQ o uso (na rua é'.ctaro)oo de vestid�s tran!lplll'en"'tes.
r

'

C
Corno teria surgido a' antonomásia de BAR. '0 bravo Regimento de Linhll' de Santa Ca· tina,· rec\bendo os seus soldados o batismo de dos 150 soldados catarinenses, tornou·se d

RIGAS VERDES, pela qual, nós, catarinenses,
-

tarina" que 'saiu da terra com· 1150 homens, sang m'o Pardo e Missões. Em Outubro munal, levando-os a investir à baioneta; co

somos conhecidos e de .que. tanto nos orgulha· 1000 de i-nfantaria e 150 de g·ranadeiros, só vol� de 1816, "o Tenente' G'enera'l Xa,vier Curado, o inimigo mais numeroso, desalojando"o de o

moI?
tou à Santa Catarina depois de 11 anos de ciente' "os trh�fos das armas br�sileiras no pl1Sições, motivando que o brigadeiro MMla

til' certo que ,Manoel Joaquim de Almeida '.
guerras, desfalcado de 980 soldados", éra com- território das Missões, concebeu o plano de reto, em arroubo de incontido orgulho pa

Coelho, qúe foi- o nosso maior historiador, não posto de catarinenses da ilha e do litoral, e "pe- ac'Ometer a divisã� do caudilho Verdun, que co, bradasse aquele VIVAM OS BAR

fizéra em a sua import\nte (Ibra "Memória Bis-
-

lo fato de usar a côr verdi n� seu colete ou ocupava as margens do Quaraí, e para executar VERDES, oficialisando e imortalisando c

tórica 4.0 Extinto Regimento de Linha", qual. uma faixa verde. recebeu o tíflulo de B7ARRI·' a dfficil missão, confiou na' capacióade do hábil sua reconhecida autoridade, o apelido dllil

quer ref.ncia ao epíteto BARRIGAS VERDES, GA VERDE", isso" "depois de vitoriosa carga, brigadeiro João de Deus 'Mena Barreto, que, pa- bravos soldados do nos�o Regiment.;' de >

çom que lIItram crismados os TV'os compon�tes que provocando o entusiasmo dos paulistas e ra E',sse fim, destacou'do quartel general de Ibi- apelido que se perpetuou;"Servindo pua

daquela legendária unidade brasileira --.....

-------------'-----------------1
nar com merecida honrll,'os fil

�o..Exé.r�ito Português, talvês por'que Ildefonso uvenaI
Santa Catarina.:=::���a7s�e���od:��u::�: p' .RQU-= SOoM:O·S' BARROCAS V-=RDfS do e�Ui!:ss:::rlt��::sh:Oa�:hisípriador eatal'inense, como sabe- L lU f\ -, L .

BARRIGAS VERDES, reft{
mes, tivéra J)arentes mui próximos,

catarinenses,' e, quase todos,;
entre 08 integr.es do glorioso Regimento. riograndenses, de outras uniaades, fez com que r.apuitan.Chico, no dia -

13, uma coluna de 480 lutaram na afirmação de' que o apelidé
Em cowpensação, Vieira da Rosa, que não prorrompessem em gritos de' VIVAMOS BAR· homens, composta de 150 do -Regimento d� Li· do Regimento de Linha creado por Si!

éra hisfori"r, :cf'Bim, o malor de nossos geólo· RIGAS 'VERDIif, - apelido que o general Me. nha de Santa Catarina, 300 de cavalaria, mili- porém, alguns divergem \quanto à peça I)'
gos, mas, cujas asstrções nem porisso dei�arial1} na Barreto con*grou com o seu grito de chefe-: ciana, 20 guerrilhas� de voluntários e ao peças mentária pos seus componentes, que m'
de merecer fé, do-se em \'ista a elevação de VIVAM OS BARRIGAS V]:RDES!'" , de' artilharia da Legião de São Paulo, os quais alcunha. t I
cdtéri1a'ie seus pronunciamento," em aplaudi.

"

São 'palavras do saudoso, eminente e precla. investiram contra o inimigo, obrlgando·o li O erudíto Lucas Alexandre Bw' ti
da conferênci_ ratizada ém m5, na capital do 1'0 catarinense general Vieir�a ,Rosa, autor largar oeerreno e a fugir em debandadll)- dei· testavelmente, na atualidade, o maio

'país, subordhíada' aO têma: "A vergonha de cOQsagrado de importantes trabalhos sôbre geo- ;xando nQ 'campo d� luta centenas de mortClS e peiro do ouro de lei da história éatarin
'1771", em: que descreve e comenta e_, ·tíca.a gra{ia, geodésii e geologia,�erentes ao nos·< prisioneiros, entre êles, 11 oficiais". gistra 'eIIl a' importante obra didática

.. tável capitulação da ilha de Santa atari- so

à!i!0' ,._ 9' - Em 1817, 'deu_s� �ob o c&mando do mesmo' História 'ele Santa Catarina", que o B

lo spanhóís' de Pedro Cevalos, deu-nos E 8, par do"J,tegimento de Linha de 1I'eneral Mena Barreto, a celebre batalha de José da Silva Paes, prilneiro governaS

�

imentÕII �bie o cêlebre Santa arina, sob'�mando do Capifão An- . Catalã �que representou o golpe mais' terrí- pitania subalierna Santa Catarim
e divú:lgâta, tornando·se ton.... Gonçalves, j)lntou.se ao exército, de Go· vel no poder militar de Artigas"., Fo_i em um trouxéra consigo um des!J_camento de

ar....-os c�rinenses. mel Jilreire �nlrade, que operava, na Cispla· desses combates 'formidálileis,' bravura -

'(C�tinua na pá�!o:!

RIO, 29 (V.A.) O -ministro
da Agricultura sr, Mario Mene·
ghetti,' participou 'ontem das 080-

tclegratúa denlag'ógi'';I)
,Governador, posto à fn'.

da' resposta do honrado'
efe do IAPETC, desmilír{ulu-se, Os escribas Im}lanos; não nodendo I-.QD

ar os esclarecímentos d�ery Rosa, uorque est,
os na verdade hlst íl
estemunhurla pelo pr ;pr.,,'
Vice_�()\'l'rllildor. correrari't
do assunto e ee despejnram'm ataques, pes.soais ao pr
egado que ousou confundir
s farofadas, lace rde-rons,
Quem pôs tento no C:1Sil Jerá concluído, de lml'dfato,1
em rêzão do Ch'ófe do '

,1" xecutlvo, que víu 11m drlb
us tiros publicitáJ:ios sair I
ela culatra, tostando-lhe

á morte pelo governo
chegaram hoje a esta
procedentes de Key West,
foram in.,edjatamente conduzido.
ao escritorio d'e Izgacho. 'Os re

fugiado,s disseram
,. que por pou

co não eram alcançados peia p
Iicia cubana, mas finalmen
conseguiram pegar uma pe'lul:
na lancha e navegar até f(e'
West, ond-e chegaram ontem..

CARACAS - Terá i�ício ���noite o torneio intel'llac,jonal <I'
foot-ball �m disputa da Cop,
Republica de Venezuela. O� .IJ
gos serão disputados no estad'
,olimpico da cidade unfllln'sitltl'j/
Espera-se uma bela pal'til!\}:',NI
ra esta noite, A primel!':l pu tl
da do torneio l'CUnil':\ as ('qu.'
'pes do .Botnfogo, ,.lo Hh dI') J
neiro e do Sevilha, da ii:�paJ'ih,
p ALEGRE � Milhares

p�s�ageir08 acham �e ret"
em diferentes pontos ,.) terri
rio gaucho,

'

com a· 'grêVe
quinze mil fenoviarios da \'
,ção Ferrea do Rio Gr ��.Sul. ...-

GETTYSBURGA, (Pensilvanl
- O p,residente Eisenhower
clol'oU que, segun<!ó ,as u%n
informações recebidas, morr
ram pelo menos 211 pessoas,

•

consequ'en:cia do desastroso
l'Ilcão que acoitou: � esta�
Lui\ina. Depois, de estud!l.1"l

. informatões prelimiI1areBf =di
-

o presidente Eisenhower
mOl'te d�struição
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