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PARIS,4 (ttp.) - O rádio de Moscou di- foco por ter.opôstoà política de relaxação in-' . PARIS, .4 (U.P.) - .L\,dotando têrmos ou- N. A. Bulganín, N. S. Khruschev, J, A. Furt- .

fundhl importftnte resolução do Comitê Cen� ternacional e, em particular, à aproximação' troraempregados por Stalin contra os ad;eí'/ sewa, N. G. Ignatiev, A. I. Kiritchenko; F. R.
tral do Partido Comunista, anunciando a de- com a: Iugoslávia, assím como à conclusão de .sârios dr sua políttcá, a resolução'do comitê' Kozlov, O. W. Kuusinenin, A. I. Míkoyan; N.
missão deMolótov, Malenkov, Kaganovitch e' tratados de paz com a Áustria e o Japão. central mete no pelourinho o "Bloco anti-par- A. Suslov, M. M. Chverník; K. J. Vorochilov
Shepilnv, do "presidiuin" (antigo "polítbu- - PARIS, 4 (U.P.) -:- O rádio de Moscou tido de Molotov Malenkov, Kaganovitch", ao e G. K. Jukov, Adjunto�':"_N . .A. Muchitnov,
ro"}, do comitê central. Essa sanção é moti- anunciou que o marechal Jukov foi nomeado

.

qual "aderiu mais tarde Shepilov", F. N. Pospielov, D. S.' Korotclhenko, J. E.

vada, segundo a resolução, pela oposição das membro do "presidium' dó comitê central do;' VARSÓVIA, 4' (U.P.) - O novo "presi- Kalnbierzin, A. P. Kirilenko, A. N. Kossygin,
quatro personalidades à política agrária do Partido Comunista, ao mesmo tempo que a. díum" do comitê �entral do Partido Comunis- K. r. Mazurov, W. P. Mzavandze, e M. G.

partido, e às medidas de descentralização eco- sra. Fourtzeva, íntima colaboradora de Khrus- .ta Soviético está assim compôsto: Membros: Pervukhin.
nôrnica. Molotov �almente é pôsto em chev. J?. B. Aristov, N. I. Bielaiev, L. I. Biezniew, Pervukhin, agora adjunto, era até então, I���....���.�.�..
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-I· ·ua'cao a.; fvaN,o a,·c''.I.on·8·· ",�!I!�:!�,�_(r$175mll.
.

RIO,4 (\T. A.) - Enquan I 'dus'tria automobilística no

to um jipe WiU..Ys Overland I país, o deputado Bilac Pín

custa na Argentina, a qual; to afirmou que o preço dos

quer, pe�oa, Cr$ 190 'mlil gipes pode. em 48 horas,
,�om capota e assentos, dan sofreu uma redução de Cr$
do um lucro de Cdr.14 mil, 100 mil, no mínimo, pois 'l

margem de lucro tem sido,
segurament •.� superior a es

sa quantia.
I
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•

PORTO ALEGRE, 4 (U. Na, visita a'� ser feita às _em grande escala por certas não está sofrendo processo .se a totalidade do consumo

. P.) _ Encontrase nesta jazidas carboní.fe�as do Rio I, indústrias.
'

mecânico do melhoramento (80%) nacional.
.

Capital'Ú deputado Elias! Grande a cO�lssão J?arla', Na palestra mantida com recomendável. : A comissão parlamentar
Adaime, presidente da Co- I m�ntar tomara depoimen: I o governador do Estado, o Reconhece o f-deputado de inquérito 'sôbre o carvão
missão Federal de Inquéri- i' tos tanto dos mineradores, deputado Elias Adaime in'· Elias Adaíme q* o carvão percorrerá outras minas do

to daA Cârriar.a do� Deputa- ! c.orno dos mineiros, co:n o: formo� que há g:and� imo de' Santa -Catarína pede se , País-, a fim de averiguar -os
dos sobre a situação do ear- fim de conhecer' os motivos portaçao de carvao estran- igualar 'ao estranigeiro, uma . motivos da diminuição o al
vão nacional.

. p�r que dec:esce�.a produ': geiro, en;_f9rma?e bríckts, vez que sofra preparação es to custo do carvãónacional.
Na tarde de ontem, acom- çao de carvao nacional e a combustível considerado de pecial na fonte cle origem, O deputado Elias Adaíme

panhado do dr. Anor Butler razão do seu alto custo, que I maior caloria do que o pro- como se dá na Jnglaterra, I �um grande conhecedor da

Maciel, s. s. esteve no Palá: não permite ser consumido duto nacional, que ainda de onde é impostada qua 'I matéria, porquanto, sendo'

cio Piratini em visita ao go -ANo XLIV _ O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA--C-A-T-A-R-IN-A-----.----.-I-a-o9 5 par.lamentarhPor Santaf �ta'vernador Ildo Meneghettí, tarína, con ece per ei a-

a quem deu informações sô mente 'o 'sistema de extra-

bre a sua viagegi ao Rio ção do' carvão naquele Es-

Grande do Sul. tado e as dificuldades exis'

d tentes para o desenvolvi'
Diz o deputado Elias A ai-

f mento da indústria extrati:
, me-que a comissão que pre-

va brasileira.side vem fazer sindicância
junto às Minas de· Carvão êÔl\1PERE GOM

dêste Estado, a qual deverá �
A CAMPANHA

-

, DIRETOR: - RUBENS DE ·ARRUDA RAMOS _ GERENTE: DOMINGOS F,' DE A.·QUINO CONTRA Oiniciar seus trabalhos ama-

h- d' 5 EDIÇÃO DE HOJE: 12 Páginas '_ CR$ 2,00 - FLORIANóPOLIS, 5 DE JULHO DÊ'19'"5 7 CANCER-n a,- la .
"
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�"*"iiiõôD;;"c'Ríii�HTo"t1.r�f'l11B1fl· ifPilfiiiJiiõdifi9õi/rõãsieceiiilãdiJ
;; Esta é a realjdade cata inense: 180.000 crianças, entre 6 e 14 anos, es- ªª' �

RIO;,4 -(V. A�) .-. SEGUNDO INFORMAÇOES HOJE DIVULGADAS PELA��
tão sem matrícula escol.a� em nosso gra�de Est�do_ - � '.AGENCIA NACIONAL A PETROBRA'S ATE' O ANO DE 1960 DEVERA' ATENDER,'

1==__
O número não fOI Inventado para ímpressronar, nem para desfazer () 33 c '- . ,__ " ,', ".,. c

Govêrno que aí está, Éle nasce, �sj)Ontâneo e fatídico, cru�l ., desalmado, da � 1� NO QUE SE nEFERE AOS DERIyADOS DE PETROLEO, MAIS DE NOVENTA POR-,realidade mesma.
"

. � � CENTO DAS NECESSIDADES DO MERCADO BRASILEIRO., '. - c

i=
Segundõ os ítl�ices que se ext�aem d? �nuá:rio_ Bstaüstíco .do Brasil ��,� , CONSOANTE, AINDA A MESMA· F ONTE. 'O CONSUMO DE PETROLEO E DE t

,:_�:==: (edição do IBGE), 22,8% da populacao brasileira, estao entre as Il!lades de 5::

'",\.
'

'..
- �

6 e 14 anos.

'.

\ �� c',DERIVADOS 110 PAIS, EM 1956 COMPORTOU-SE DENTRO DAS PREVISOES

FE�-�Aplicado o percentual à. população existente em Santa ��t�tina �m 1956,_ �I�' TAS EM 19S�S�UNDO t\SQUAIS O,RIT ",l\'I,Q DO., ��:E.;�ÇIMENT.O ,NÃO ,QEVER.·
�. calculada .em :1.�OO.OO? ,l>eS�)Il.s, temos 9ue, n�quet�; I\nQ, VIVJa��nQ, �ta�o�: ,r,. nI-!TI�

.. '-.PA�� "'2t TAXA:t)E<'DEZ 'PORCEN10. O 'AuMENTÓ FOI PRJECISAMENTE .

f5 410,400 -crIanças nas_,ldades aponJadas. ,- , =:, ,,- "',' ,. y.,:.... ",
.

' ..

�_-_ A mefisagenhdo GH�erMdór
. .Tnrg.e Lac'erda encaminhac-'a aq',rod�� Le!, �f c,�'

,

,',' J ..
'

, _, _.'
,.' ,'_,; DE,8,2%.' "

'\. ' •
51: gislaÚvo e referente ao ano dt> ):'956, apresenta áS' p�gina'S 26...·'27�vimen-·11 • .,��.ó....(; )...,.(l.....<i......)._().....,()..... ().....ô�().....(i'-'(\�J..._(>.-:!)4IIIÍID-t)�o__o....(�()�.

'_ n to de matrícula
-

vetrificada n08 estabelecimentos de ensino primário e normai' êl
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_ iª (ofi ial-estadual e municipal; e particul'ar), assim exprc:ss8: J NaNO ." e' r, e�,c e - m ualnuer, e rigo As' AtIJaist_��:. TI DE ENSINO , MATRtCULA:: ..
' '... ..� .. .'

"" 'I '

,
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• Ensino pl'(mârio 'I! 242.&()3 225�06.8 � §. '<RIO' 4 (V.

-
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-

�
"
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'

N _.

S· ,. 1
a mais cen te 'téQria. As

i�_: Ensino nOl'mal 5.510.4.838 '. i; gigl1nteg"cà5, .per Ull'baç&e�' �,��rturuaroes O ,ar@s- 'trê�, todavia, !:Jã'o l"!luito .com- \ :� sola,res vuifidtda:, nestes . ,-M-.!t.. J batldas, talvez porque amda

ti, T O T A L �h�,313 229.IS!M ' �ª' ultimos dia�- com tO"n:ientas - acres.centoU -:- 'num perio luma correlação. Na ocasião, nã;; se reg'ÍRtrou um nume-

=: êl eletricas no campo magneti do de -recr JdeSCImento des- entretanto, em que: as per- 1'0 bastant � de manchas que
i� , Se entre -6 e 14 anos, idade típicamente escolar exislllm 410.400 c·ri-· �� co do nosso planeta não ofe- �as pel:turbações. Quanto à

I tU,rbações Se �egistra� não permitisse aos estudiosos

'�� anças e se destas ap"nas 229.R98 estavam, ao fim do ano de 1956, matricula- :, recem: o meI10r perigo à vi- mfluecla delas sobre as con ha nenhuma mnuencIa. Es

;] das em aiguma escola, sel;,ue-se que 180.502 delas não. �stavam onde- deviam �� da humana., nem têni ne- dições metêorologicas é fa ta só virá 2. ser conhecida um estudo pi'olongado e

E! .

estar. �j nhuma relação com) as ex, tol' que escapa à alçada do d'e 7 em 7 anos, segundo mais cuidadoso, capaz -<:te
� P""r que ocorre este fClloAmeno ? �' . .

t' Observatol'io Nâcional". i .uma teol'Í'1: de 11 em lI! determinar com precillão da
Si ... - perIencIas. a OIDIcas, /segun I 1 "

ê! O Govêrno o conhece? Se o conhece, como est.á t)ratan,h, o probJema ? �'do informoa ,o sr., Lelio Ga lnfluenéia� meteorologicas ano�,. segundo outra teoria: anos desses..interva os .

ªª Ou o Govêrno'desc9nhece o-fato, dele não 'Se apercebe? t ma, diretor do Observato-
.. ,

e de 30 em 30 anos segundo'
� Sé ó Govêrno conhece o fato, é criminoso em- não-lhe dar <:9I)ro. . §i ' rio Naciona!, e tambem, so- O sr. Ari�,tofeton ue '_;ar- -.-- --:-- -

--- - __
o

-

OS EE UUSe�p3ra elenão tev.e t.empo de voltar os oll}os, é duplamente criminQSo. �1 bre outros aspectos, o sr. valho, diretor' em exercido RASGADA" BANDEIRA D ,
. .

.

x x x
�.

3i Aristofeton de Carvalho, di do Serviço de Meteorologia,
BUENOS AIRES, 4 (U.P.) _ Centenas cfc mani'

Enquanjo a demagogia t ampeia. desenfreada, os reais e verdade·iros pro- �l retor em exercício do S'er- disse:
-

1 d 't 1 A-'

b . festantes, que desfilaram pe as ruas
.

a capl a. rgen-
blemas de Santa Càliarina estão sendo descu:l"ado�. �j

I
viço de Meteoi·ologia. - As pel'tlll' ações em

U
_,.

C" R d' 1
-

O Go'v d ri' lt" d' t d d" =, -\
causa' - d!"se. - têm real- tina depois de um Comício da níao lVJCa, a. lCal

.

erna or, que se uIZ cu o, e e ou or uas vezes, eVla crIar con- ª_,l.. _ "Toda a vez que há �

b d EdU d
d·
-'

t 180000
.

h' - I
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h- f A I ment·e·'I·nfl.t',enda sobre as. intransigente rasgando a ,andeira os sta os lU os, \u;oes para es as . Crianças que oJe nao eem, po�sam aman a aze- o. �_i.1 erupções 'no su·l - Elxpli- S b
-

d F' t N
. .

M d' .

h
.

G d M'
-

d t J' L d
-

com
..
Idi"o�.es meteorologicas., que estava hasteada na u -Comissao o Irs aclO-

__ enos. emagogIâ, sen or overn� or.. aIS açat!, ou 01' orge acer a. 3_'.' CO.l'l "'SI'. L·f.l�;'O Gama - re- -.

d f I 1 'f t t
E'

_JJ'

E t
'

d nal City Banco, durante o es i e a guns mam es �n ,es�g o que pedimos em nome de 180.800 jov.ens catarinenses .. � sem escola. ii .

t. m- e perturbações no n re a passagem as man-
d'd t d

����uoom��u�mmmm�����r�· glsIa s. tic daTerra �as��r�eadeM�nte m�i� �vu a Pm@,,��� M can l'�Od��
e�

--
'

cEampo matgneb � ando' de refriam·�nto como ondas. cial do Partido, Arturo Frondizzi. A PolICIa lspersou
'P. S. D.

I ssas per ar _aç(les, qu frI·os. d' t h' os manif-estantes e apreendeu a J,andeira .

. Nova Lei E I e i t o r a I �::::I���:�:�T:�;�; I,
d, '''",,' c., a

----------
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RIO, 4 (V.A.) - A CO:I' sões' Eleitorais. Terão por- drigues, que tem redigido o' pestad� magnetica". Ela�
"

missão de juristas do P�D, I tanto. estas funções 'supleti- ,novo sUDstítutivo com a al- s�o freque,-,te� e a!etam,
integrada dos senado�-es vas dos refe,.:idos juizes.. I teração me�cionada entre- nao raro; � P} opagaçao .da�
Gaspar V�loso e LameIra Embora naotenha. havIdo' gou uma copIa do mesmo ao. ondas d.e r.adlO na atmosfe

Bittoocourt, deputados Mar qualquer outra modificação' deputado José Bonifácio r�, p�eJudl('a.ndo as �O��l,
tins Rodrigue� e Paulo Ger apurou a reportagem haver

"

designado pela UDN para lllcaçoes rHdlOtelegraflcas .

mano e do sr. Dario Cardo- a possibilidade da bancada; discutir o assunto com a Aliás,. um telegrama de

so, aprovou substitutivo o�e sugerir alteração em outro � comissão pessedista.· Até o Washington informa �ue es .....-_._••_..................

rec�do pelo relator aos di- ponto. E' o que diz respei- momento, porém o repre- ta iminente a suspensao d�s
ver.sos projetos, em tramita to ainda as comissões elei' sentante udenista

'

nâo deu comunicações pelo radlO,

ção na C_âmara, sobre refor- torais, que, segundo algun� qualquer resposta, uma vez exatamentr� por -esse.s moti
:ma da lei eleitoral.

, deputados, são perfeitamen que,o diretório nacional do vos1 tal como nos afIr.mou o

Agora, o trabalho será te desnecessárias. I Part�do não realizou, ontem diretor do ·Observf'tol"lo Na-

submetido a reunião. con- O deputado Martins Ro-. a sua reunião �emanal. donai.

junta da bancada com o DF PCjl'iodo de Recrudescimento
retório Nacional, marcado •..

'

-. No Obse{'vatório Magne-

:�:t��j��:;::;��r�o ::.� Plinio Candidato ao Senado pelo PRP ,;��a�7�:;:���I:Sr!;�;::os;�
tentado pelo deputa0 Através do "Lume", que dor por êste Estado na.,;; elei tografico e o estudo d�s tem
lo Gérmano, por lllOtiVO da se edita em Blumenau, o ções de Outubro de 1958. I pestades wagneticas, b�m
ausencia daquele. Diretório Estadual do P. R. Essa aspiração é robuste- 'como de outras anomalIas

P., em recente nota escla- cida pelo apoio,dos Dirdõ- I do. campo 'inagnetico. �od,�ALTERAÇA9 receu: rios Municipais" do P.R.P.1 o mês o sr. Lelio Gama vaI
A Comissão fez, apenas, '" . _' . I. a Vassouí'as, exatamente

uma alteração mais de téc- E pensamento do DIre

I
catarInense. .

\ '

nica juridica'. Invertendo tório Regional do P.R.P. d{! De acordo com os Esta- para acomp&nhar esses estll

disposiçã'O do' substitutivo' Santa Catarina, atendendo tyxos da nossa agremiação dos. Co�o as recentes per-

M t' R d 'g enten- ao desejo publicamente �na , partidaria e Resoluções de Jtu'l'baçges, entretanto, se-

dar dms 10
rI ues� '. . nifestado pelos integralistas Diretório Nacion.al os as- guil'á para lá amanhã mes-

eu e co ocar, em prImel- ..' _

'

.

ro lugar, os juizes prepara- catarinenses e pelos:;nov�- SU?t.os desta �at."rez� es�a.� mo, pela manhã. DaqUI a

dores, que seriam subStitUi-' mentos. populares
Ja eVI'j sUJeItos,. eu:

ultIma mst(u� três diás trará os resulta

dos nos Distritos em que dentes, lançar o .':lomf� de cia', ao Orgao Supremo Dl' dos obtiqos
ine�istirem p�las Comis-. Plínio Salgado para Sens- rigente do P.R.P. - "VarÍlr's

,
" ... ....

- no, Bras ií, ondeva emprê
sa go;ta· de vantagens qua
se monopolit{cas desde 1953,
seu preço atinge Cr$ '365

.-----�_. --"---'-_mil, apesar da 'promessa es

pontânea, feita pela WiJ.lYs
ao Govêrno no momento de

pleitear fAvores fiscais e

cambiais, de que limitaria
seu lucro. a Cr$ 12 mil! na

venda de ê�da unidade..

Ae denunciar, em discur .....
80 na Câmara, as manobras
dos fabr lcantes de automo
veis nacionais para auferir
lucros execessívos, à custa

d4S .favores excepcionais
que o Govêrno lhes conce

deu para nacionalizar a in-

.
,

"
ves. .

f t d
.

A C'Jusa apesar d'" não bem contada alUda, refere-sl� ao a o e VU'

o titu-lar daqueia Secretaria Obstruindo os interêsses do sr. Laert Ramos Viei-

ra Junto ao Governâdor do Estado, o que ·se vinha constitu�ndo pérd3;
de' substância eleitoral' na cidade de Lages, onde ambos, recen' e, dispu-
taram uma cadeira l� Ll'gis'ativo e conquistaram-na. Entreta o a corridilt
em busca de penetração polHira está obrigando a que ámbos ;:oe coloquem num

ambiente de discórdia, d�i o. grande motivo por que o líder da banca� dá

situação resolver jogar a,� cartas na mesa. O p·razo de vint::! e quatro horas

esgotou�e e não ;se voltou a falar n'o assunto. Falava-se onte!r, nos-corredores
da: Casa, que o deputado Laf'rt Ramos Vieira havia levado a melhor, sendo
atendido nas cOIl�iderações que e�pendeu .ao Sr. Jerge Lacelda com a_indis

� pensável e confortadora "cl'jbertura da bancada, que uniformizado e em marcha
de aceleração rumou para o Palácio em busca de su�ídio para o comp�nheiro

t obstruido nos seus anseios eJdtorais ':leIo velho rival pedeclGta, ocupante da

� 'Secretaria de Educação e Cultura. E a· cousa parece que foi ftalmente sanada

:. em proveito do deputado udel1ista, co� o Sr. Jorge L*erda suavizando com

5 talco Johnson a initação do referido deputado. (Cont. na 12.a pág.)

��Jf�""8""""'" .---..-.••••••
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Sexta-feira,,5 de Julho de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DJARI,O DE S. �ATARfN

I I'rnlessas, PI

iANIV'ERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:
- S1'._ Cesar Simões
_ sr. Ubiracy Ribeiro

Borge� I
_ srta. l\�aria-Rosa Du- ,

niol'

jovem Ylmar Corrêa

IFilho ra

_ sr. Affonso H. D. de - sr. Wdtel' Moritz

tra

., Anteontem, 'à noite, quando no'-meiO-s polÚicos
mais esquentava certa ebulição provocada pelo de
putado Laerte Vieira, o, sr. Irineu Bornhausen foi
p�ocur��o c0n:. urgência pára: intervir no que inter
vindo ja estava. l

O emissário lacerdista, depois de muita procu
ra, voltou- ao Palácio �'informou:

- �enh�r Governador, o "seu" Irineu, depois
de conferenciar com �,Excia. 'recolheu à casa, queí
xando-so de forte dor de cabeça!

O governador, ciente, apenas comentou:
'

-:- � dôr de cabeça dêle não pode ser maior 00
que a minha, que me tortura desde mais de um ano!'

O deputado, Mario, Olinger, que papeava no Pá
lácio, ao ouvir isso, convidou os filemais a se 'retirã
rem:

- .Já é tarde! Vamos embora! Está t�do, resol-
vido!!!

'

-

,

- Resolvido? Tudo resolvídoj . Mas 'como?
Quem foi que te inforrneu isso? - indagou-lhe al-
.guém.

-'
'

- :ois você não ouviu? O "seu" Irineu já to-
mou a dor de cabeça do Jorge!!! '

16.0 DISTRITO RODOVIÁRIO fEDfRAL
B O l E TIM I N F OR M A T I'V O
PALESTRA NO ROTARY CLUB

',' ,

'. O Engenheiro Anthero -d'Almeida Mattos rea
lízou em 20. d� corrente, uma palestra no Rot�cy
�lub de Jom::ll�e sôbre o Plano Quinquenal de
Obras Ro�oranas, na parte relativa ao Estado de
Santa Catarma.

'

SET�RES DE TRABALHO DO /6° D. R. F.

A

16 � 1 ARARANGUA _ Construção do
,trecho Ma�pltuba - Maracàjá e conservação do trê
cho Sombrío - Araranguá, da BR-59 - EF -1'6 _;_

,

1 �O,INVILLE - Construção do trêeho Garuva _
. ItaJ�l;, e �a :ont( sôbre 9 rio Itajaí - Àçú; conser
vaçao do trecho - oJoinville '_ Itapocú da BR-59.
EF -16 - 2 -j LAGES - Construção do trêeho

Lag�s - Joaçaba � conservação dó'trêcho Lages � ,

Caru da BR-36.' EF - 16 -,3 - JOAÇABA _

çonstr�ção do trêeho Joaçaba - Xanxerê e con-

servaçao, do trêcho Joaçaba,� Catand s, da BR-

3�. EF - 164 TIJUCAS - Construção do trêeho
Bl�açú --< Tijucas, da BR-59. $F - 16.5 TUBA·
RA,O - Construção do trêcho íl'ubarão _:_ Laguna
e da Ponte das Laranjeiras, da BR-59. SE'DK..!.r.

F.LO_RIA�O'POL!S - Administração Distritale pa·
vímentaçâo do trecho Florianópolis Biguacú, da
B'R-59. -

I �, ,

VISITA AO DISTRITO

,

Esteve em visita ao 16. bRF o Sr. Atílio Fortes'
- prefeito de Xanxerê, a fim de tratar de assunto
do interêsse daquele município.

ELOGIO A SERVIDOR
O Chefe do 16. IDistrito Rodoviário Federal,

tenda em vista o que, consta do proc. n. 1.360/51 -
1�. DRF, elogiou o ser�idor Marcílio Leite Farias,
�do'EF - 16 -,2 - Lages.

CURSO D� SOLO CIMENTO
Como representante dêste Distrito viajará para

S. Paulo, no próximo dia 7, o Eng. Wilma!' José
Elias, que frequentará naquela Capital o Curso In
tensivo de So"1o Cimento, organizado pela Associa-

_'_�ão Brasileira de Cimento Portland.(·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Odor �
'hUllIO
sintética

IVENDE·SEI
".

DI

e

EVANGELIA SAVAS FUHRMEI�TER'

AVÓ! iVlÃEl FllHAi
TODAS DEVEM trSÁ R_ A IrJ.lttl�i�lJ!.1n";1 ·

IJj> �,.���� ;� (O ����;r��� y���R A)
.

:

.AVÔ ;��. {$ ALIVIA AS CÓLICAS UTE.�INAS
, ��' Emprega.se com vanlagem para co.m.

:tj ��.-
�.

'.
bater a� irregularidades !Ias Iunções

. ,� :f; periódicas das senhoras. E ohna;.le �

'\��wf ,.. regulador dessas funçúp.s. .

.

'" ;�!1�- .._ flUXO.SÉOATl.NA, pela SIU �o;n·
.

(
,�;\ .. 1. provada eficácia, é milito receitada.

··f HII
.
,MA! Deve ser. usada com _conh�nça,

8118 !
. l)" PIl'JGIOLl.I quando a pilhéria é comprí

I
BUENO'3. �IRES - (A- d� já não) 'riem mais) com

I PLA)
- lIa alguns anos" uma adiviul-ação, um "puz

" F
I

,

! Jogou-se, e.";}. rança, uma zle" feito de. seres huma-
.

histór-ica p;;:'tida de xadrez I
nos, cada um dos quais (fo

num tabule.ro de trinta me- ra os magistrados, o chan
tros por trinta, onde as pê- celer, os carabineiros e o

ças - rei, rainha, bispos, porteiro do Tribunal)' tem

je,. com sessenta anos de dis

KASSEL - O labora-

Uma biciclela marca MIELE. Pre ..

ço de oca�ião Cr$ 1.500,00.
Tralar_nesta redaêão.'

•

tório
.

químico continua a

um valôr re;ativo, imponde-'f
•

rável, de surpresa, com.o
aquela Carl [I, o Joker, nin

guém pode prever quanto

P A R T I (' I P. A ( Ã· O,
- ,

HICARDO RODOLFO FUHRMEISTER

aer para muitos leigos uma

"Cozinha d. diabo". o Dr,

Hildebrandt, chefe de um

•• ,,,",_;J(Oi!!'!Q.CIi!�.llf.·.••••t Iaboratório em Kassel, na

"

0---------·-p-.---,--'-'----d----- Alemanha Ocidental, ter-la
maior ,". uzz e e, �q_ue sido queimado na Idade

h Média, pois -no seu labora-

aja' memoria tório cheira a toda a espê-
Berlim - Quando depois I gesso dos museus estaduais. cie de auimaís e basta

de uma gu erra e de destrui I de Berlim, poderá assistir a abrír um frasco para se

ções um povo se lança na I um trabalhe de restauração ter a ímpressã., de estar en

obra de reconstrução distin de caratoj- especial, o maior uolvido por uma multidão

guem-se bem depressa duas "Puzzle" di! que haja me- de gente.
� correntes de opiniões anta- môria. Enquanto um guin- A ciência verificou há já
gó'nicas. Er1ql1anto uns exi- daste elevi uma peça que muitos' anos que' as subs
gem a restauração das cí- parece ser a barriga de um tâncias odorosas desempe-

cavalos, torres e peões -

Pa'rt icipam com prazer, aos parente-i e.p,e'�J;ôas amí-
b'HS, o nascimento de sua filha eram reprecentados por per

ELEONORA sonagens vivos e vestidos
Porto Alegre, 25-6-57 a carater. Hoje, a Itália es-

(Hospital Moinhos de Ventos)

Acusados, parte civil, tes

temunhas do acusação e, da

defesa, tesremunhas ®s tes

têmunhas, +odos têm ;;Q fisio
nomia incerta e relativa do

Joker. C()li10 terminará o

processo sabem. Todos o sa

bem de um modo diferente.

tá-se divertindo (menos ês vale nem u:.mo será usado.
'ses poucos ,que, como eu,UNIÃO BENEFlCIENTES DOS CHAUFFEURS DE

SANTA CATARINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De ordem dO'lSr. Presidente, convoco a todos os se-
.

nhores associados; para uma ASSEMBLE'IA GERAL,
a realizar-se dia 10 (dez) de julho próximo)' às 20 ho
ras em sua séde social quando será levada a efeito
ELEIÇÃO dos membros da nova Di�etoria para o

exercício 1957 -, 1958,

·mUUllIl!uuni ... t!'it,".ul�cjunm.iI�IUIIIIU'PIIUIU"

,

.

dades e dos monumentos ou cavalo, as outras peças dis-! nham um papel importan- Manoel de Paula Ribeiro
,

I I
- I·,

1 S t".tros insistem na necessída- persas pe a sa a sao menos te no mundo dos insetos, , ecre ano

dOe de construir para o futu- fáceis de identificar. Nas Hoje em dia destroem-se ALFANDI<�GA DE FLO RIANO'POLIS
1'0, Não há pràticamente cí- caves encontraram-se as pe 'milhares de insetos noci- Ed·, 1 6dàc.le alemã .em que este pro II' ç.as do mod.�lo· em gesso d.a I vos at.rain'::.').-se com s'ubs- I II O-

De ordem do sr, Inspetor da alfândega, faz-se públíb,!:. :�:� não. tenha sido di�- I
quadriga da Porta de Bran

I tân.
cias o,de,rosa.s sintêtícqs,

_ co, .para conhecimento dos interessados. que às 15 ho-
cutid_o. Em 1 egra !'t solução

�
denburgo.

.

O dr. Hildebrandt
.

conse- ras do (lia 8 do corrente mês serão po stas em leilão - Estas ggantescas máquina. ,a.
adotada coi-responde a ten- O modele compõe-se de guiu recentemente criar a La praça -

e entregues a quem cobrir o preço de ava- terraplanagem operarlo com confissão e o suicídio dos
tativa de conciliar os dois ulguns mil aares de peças. Antropina, um preparado 'Iacão e os d ireitos rdevidos, mercadorias aprendidas, por menor efi:1êncla e viverilo me- verdadeiros culpados, não

. eo�tI;abn!do, nos vapores argentinos "MARIA 8A880",
nos se a ferrugem as dominar.

pontos de vista, O panora- Como não se teve o cuidado que .cheira a suor humano FER-LI-CON é o desoxidante . obstante a. autoridade de
em 4 dê .ibrfl último, e ".AQUILA II'�,- em 3 de maio pre-ma urbanístico apresenta de proceder a uma numera- [fortement., concentrado e r Ideal rara qualquer tipo de má- Clemenceau e Z�la. Como

I 'I,érito, a� quais vão descritas abaixo: quin�s de ferro e aço. Quem co-exemplos .de todas as sofu- ção, e as peças mudaram que se uti 'Íza para adver- 4 latas de' 5 litros, cada uma, de Il.�eite comestivel' n e:e FER-LI-CON jamais tOI" sessent� depois que foi de-
cões qUe 's.� situam entre a

J várias veze'3 de depósito, a til' certó; animais do péri- não especifieado;
I

nará a usar de processo� mecAni- monstr.ada a iri.ocê�cia de

;'estàuraçãoJ .

conscienciosa
I
l'econstruçR0 requer imen- go. O dr. Hildebrandt llece- 971 vidros de loção "Su'eno Azul";

e o moclel"lismo integral. sa paciênch. E' as vezes di be de todo o mundo pedido,; 35 vidros de água' de colônia "CHAMBLEY".
Alf, de Florianópolis, 3- de ,iulho d'� 1957,Em Berlim, uma das cida- ficilimo disting�ir s'e ·uma de remessa; de Odor huma-

João Fr'ederic� Hoelkey .,._. Vitorio, Jorgeaes mais d'.l"amente atingi- peça faz ,parte das asas da rio",. Já
.

se conseguiu, por O.:.'ai, Adm, "O", Q. E, O:, Adm., "H"
das apreseilta-se por um la Vitória ou das oreIh,as dos exemplo re;;onduzir ao cé- Prep�,i'ador do Próéess'o Prepai'Rdol' do Processo nam

do o Hansaviertel um bair- .!avalos. Ali�umas peças, co- lebre, Parque Nacio.nal de .-�-- o .. _-, -_...

vêz ao sup�icício,,.,,� _._ !.+ + '�_."."""'''''.'''.''''''''''''''''+4
1'0' construi,io pelos melho- ,no certas :olhas da coroa Kenia uma manada de ele- : � • .• • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. ..... 'Mas no processo ,desses
.res ai-qllite�()s de todo o mun de louros tsm apenas o com fantes, qUe começara a de- �:." �

,/
.

. .!. tempos, o "'processo do sé-
.' +... I ............do, a maio!.' exposição de, ar. pJ:'Ímento ele alguns centí- vastar uma região próxima, � •

-

�f
t D d' +... j.f' ��qtiiteturà ;} urbanismo que me ros, en'm ecorrer am recorrendo a "Atropina", ••• �

1 I' .... +...·se possa imaginar. Por ou- : a a gnns :l1.eses ate ao dia depois de um outro produ- .. ��. i�
tro lado,. c.:n.tinua-se a pro- em que, se possa. proceder to sintétic) o,HGheiro a le- t,t. ..:. apareceu �'hlran.te .algumas
mover a reconstrução e a à úUi�a fase do;;-trabalhos/ 'ão" 'não te" dado l'esülta- .!., ..:.
restauraçãe, de monumentos ,t execução em cobre da d'O. I .+. .:.
e edifícios e!e alto valor sim. lUadl'iga, I -.. + .1.b'ólico pan todos os _ale-I A resoh,�ão

.

de coloca,r' :erto, df lQcahdad.=_ de. +:.. : ..
m:.es, O Governo Federa. I

LIma nova quadl'lga na Por-
i
Tlostbelg, 110 Sul 9a Ale- ••+ .t, ,

. h . l'
' ...... tabl'iu uma verba de 25. mi- ta de Brandcnburg foi o .re,,:,

man a, cana Izou-se 0
..

1'10 : �:." foi -condel,ado a 18 mêses
. !hões 'de mLrcos para a !es 13ultado de negociações ex-

.Alz. Todas os ànos cerca :�: �:." de reclusão por falso tes-
tà'uração do Palácio de Char: tremament:. demoradas �n-

de' 5� a 60, cor�as
e veados .!. Praça 15 d � novembro�•. 22..Sobra_o. .�" temunho, hto é, por haver

lottenbul'g, diante do qual tl'e as aut"lridades de Ber-
I
morl'lam aroga os por que- .... .:.+ sustentàdo sua verdade (ó

'Napoleão r'xclamara,: "En- tim Ocidental e da Zona 80-
I
rerem atravessar o rio, co- .!. .:." espectro a['lda não tl'anqui-.

t' d � .
contro uma segunda Ver- >'lética de Berlim. Chegou-' mo os se:l,s an epassa os

�:.'+ lo de. Pirandelo)' contrária
sailles" O.� arquitetos e ar- 3� �inalme!1te a acordo, di-1 �ostu�avaI:: fazer desde a� �:." "

.' .

..:. à "verdade" afirmada por
·

E:�::::':��::�::��:�::::- �::�::�:���:::::�;!::; ::�!�::::�:::�:�:::::� I�BEIE�N�I' I NIVI Dm�,l� DE tml rlzz�UTTI; �:::�'�:::a�:::::::�:��:
_ de cinco reifl da Prússia e de Oriental re3taurará a Porta ximidades do canal espon- J.... .... ç'ão' com a dêle.

�r .:.- "
um Imp�l'ador da Aremanha, de Brande:.burgo. jas embebLi.as em "Antropi-

�.,�" ""r� Ad'
.

J t' dna". Este ·.L.'roduto J'á deu � ...,
.

miro a 11S Iça e meul't:!cOl'rel'am a fotografias e A quadriga, obra ele es- ....1 ��.

d [excelentes resultados em �r�,'/ .} ""'fi",,, país e esbl�. co.nvencitlo dequadros. pU'.'a que a �l'estalJ- cultor Sch:{dow ata de ..

..;....�'r
Ih t J

.

C
·

h· E"· l- d � qlle sua c01idenação, do ponração se,ia �f.O perfeita quan 1789, ano��f,l que se inicia-' casos seme - nn es na ugos ... OZID 'elfS
. Sp'eCla. ISa S �....�-i � to' de vista da Justjça, éto ,possívc1, Um grupo de tam os tri.l!ll\!hos e 1794, ano lávia e na Suécia. � ......

�r :. justa. Era justa em 'outrosescultores e artistas traba- da quadriga um simbol-o,. Para afastar das plan- �:� :�:lham lia l'<:'3tauração e na mento, Tanto �m Berlim co-
tações de' cana de acucar�......

....:....
reconstrução do mobiliário mo em toda a Alemanha con

• ...... -

.
,

�f
do Palácio e nlt decoração sidera-se o reaparecimento ;:t��:.c:,u::a���v:Smh��:� :�:H, iu.iene·· Absoluta--Servil'o ii La' Carte:!: :e!::e s����:;:,��::s��g:�:das 'paredes e dos tetos. O da quadrig",da em símbola � �. � �ves preJulzcs,

desenvolveu-I....... _ ,I _
"

• ,.... pir no onihus. Foi justa a
que ainda há pOU'co era uma da reunificação naciónal, o : -

�....se'no laborhtório em Kassel �:�
,

� condenação de Sõcra ,eml'uina eneO'I'€.cida pelas cha- mais �import'lnte obJ'etivo de ....., '_.'.'
.

. c odo.... sintético à leões e +... bora hoje cértas/ bizarricesmM, será brevement� um toda a polHlca do Governo t' '.' I '

t
I.........

-

.:.,

.

. Igre;g. numeras cal' as que �:."" � (sensuais fazem muito re-paIácio ll.uoso com os de Bonn. A quadriga subs-
I o -dé� Hildp.brandt recebe .:." Telefone . 2082 :�: clame em litel'�tura e o proseus jard:ns. Berlipt terá tituirá um dia a bandeira so d'" t f' .... � �

d d
•

" . .

lal'lamen � con Il'mam a ex .+. �.... por novos euses esenca-de novo um dos seus ah'ati- vlehca que, por enquanto, t d'" t'l'd d d • �
. ." t', 1'aor .marw. u 1 I a e ,os • . dela maIS lnmpa las I que

ainda desfl'ia a Porta, de t b I.... I...... - : oposI·"ão. O. tribunal anli-. seus ra a "os, ; ••• ., . �:...." ....

Brandenburgo. I r t: .

. - . .

...I � . •iMart.in Weiler GeOirg Kronenbit.ter ; �.+:+ �•.., ......;._ �� � ••.., !..4_ T"O'•• '+ • • • • ,. • ..,.....,•..,.....,. • • • 'fi "... 'fi � � � ,

--�------------------------�-------

Seja lá eon:o fôr que termi-;
-ne, deixai á insatisfeita a

opinião púVica, Ainda ho-'

.

o INIMIGO MORTAL
.

/

DA FERRUGEM
tâncías, a!�:�ms estão con

vencidos" da culpabilidade
1.

de Dreyfus não obstante a

. �'1s para o combate à ferrugem, Calas' t;; nii,) obstante 3. au

torÍdade. df; :Voltaire, mui-Fabricante ••

BUSCHLE & LEPPER L1DI. tos se obbtjnaram em crel'

em s.ua culpabilidade. e o
R\.a dos P. ndradas, 139

JOIl'iVILE - sta, CatarlDa

t-eriam envÍ2do pela s�gunda

cu lo", como foi chamada a

serpente d0 maior exito do

mar do pé":iodismo italiano,

heras uma '·figul:a mais. in

'te�essante que as outras,
um mago, .!y7ag() 'de profis
são vendeüor ,do incontl'O-

,

lável em Milão. Este senhor

tempos a c!mdenação à mor

te da adúltera, embora ho-

vos.

cou escrupulosamente
rifas vigen�bs. M
eu tenha pl'ocla,madCi
rias ocasiiiéll que os quitlO-
mânticos, os sonâ�bulos,

os vidente� por dinheiro me

reéeriam a galera, agora,
que o mago está na cárcere

,
.

quisera qu:� fosse reabili-
tado. �"

Quem vi'3itar estes dias
a seção

.

d0 mo.àelação em

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
,

.- ,

E por quG?
Por,que -- tenha susten

tado/ o fa!�o corri boa ou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.:..::.•...�.•.� � ····�···�I
·�1 'i' • •

r EIPI
<

Florianópolis ltll . 'I
,l Transportes de Cargas em Geral entre Florianópolis

'. ,

Curitiba I:·- 'Porto Alegre -. São Paulo - Bio e Belo Horizonte
• •
• •
• •

I, Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo ate. São. I
• Paulo com é Rodoviário Rápido Riomar I• •• •• •

I MATRIZ: FLORIANÓPOLIS Escritório e Depósito: Rua I
·1 Padre Roma; 43 .;. Térreo - Fone: 2534 e 2535 I'

End.- Tele�r.: S,ANDRADE' iI .

I FILIAL: CURITIBA - Rua Visconde do Rio- Branco, 932' - -936
.

_:
I Esci itório e Depósito: Fone: 1230 - End. Telegr.: SANTIDRA i• •

I AGÊNCIA: -PORTO ALEGRE - Rua Com. Azevedo" 64 =: 1/
II' Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEG�E'- R. G. SUL -, I
:

.

Atende: "RIOMAR" - End. Tel�gr.: RIOMARLI :

\'
'. :�
'.

I FILIAL: SÃO PAULO - Aveniaa-dó Estado', 1666 - 76 i
I:

.

fone' ?-7p650 -- End. Telegr,: SAND.RADE : I

• •
• •
• •

i RIO DE JANEIRO - RuaDr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32.-17-::L1, ·1I, e 32-1�-37 - Atende: "RIOMAR" - End. Te1'egr.:· RIOMARLI

I BELO HORI�ONTE Avenida Contorno, 571 I
.

.

FONE: 4-75-58 - A�ende: "I�JOMAR" l-
I

.•

............OG•••••••, s•••••••�.� 1·
--;:-_.

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

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

DU P li CADO li Ilo
••••••

G·cíü·BE·õõil·DE·AGÔYiô······i
.... ". iADRf.�$OGRAPH ; II Dia 13 de' julho _:

c,
.'

'
,

·h·:
.

'
. .

fi--
_,.

-8 �'-
_

IMPORTADO I Lenita Lehmkuhl (a mais Elegante de �6), :

-,

'"

. ',0'.,.',,','n$·e'·' '.OS..
.' te,,_c, _. ...e'····'·.eza R�EÇO CR$950,OO l: C'auclete Vieira, Ielva Castro, Ada, Vieira, Ernes-, :

_

_

O MA/� SARAH? DO MUNDO rI tina Bruggemam, Leda hino, :!'Jari,za Nattiolí :FUNé/ONAMfNTO A IlA�f DE li •• , Dmea Maia e Marlene Barros em .' !ALéOOL. I/viPR/ME AO MESMO i i •

não têm caracter de maH- elinlida para sempre os ca- I ,TEMPO EM VAli/AS CORES. ',:. O GRANDE' DESfILE DE MODAS A MODELAR :
. , ,) I SERVE PARA TlRAP COPIAS .Df'., (Belissímos modêlos com o refinado bom gôs- :gnidade mas devem ser eli- belosjndesejaveis sem dei- �'f:jL'2��t1'o'�R�S:�rJ::'��;�!' I: to da moda de inverno, desfilandc dentro de uma e

t d
.

a .ma c
.

atrh
. : ENVELOPES. FAZER. FOLHETOS, '. r � •anomal idadss essa" qUe se minadas sob o pon o e VIS x r

_,
r a ou CIC rz, I T

-

'. 'I. ag rarlável noitada dançante, para auxiliar a no- •1'" .

1 CAP'Ç>ES, ETC. " .
. I. e

acentuam cada vezmais sob ta estético e isto se conse-
.

N0fA:- Os ,�ossos leito i rRflD�TOS IHTERAMERICANOS IMP.lT04. i.: bre Sociedade de Amparo à Velhice. •

o efeito, de irradiações so- gUe facilmente' com o auxi- l'es� , ...

rderão so�icitar qU,al- Ruo Balão de lIopetiOing�. 207· J" '5/2
;
• Reservas de mesas com as damas da dita :

C"
.

. fcf, 55,75SC, ex. ,p mº ' Sã,poul9 :' Sociedade. '

I
(I

,

lares. E'<"a manífestacão lio da eletl'odessicação., '
o mua em outra pagina � é

'.>' .e._'..e�.""""..o.....O•••�.toI ....._••.�._.•..�"'.'*_••f\

em o nom� de queratose se- �as o'prJ:esso de envelhe ����������������������������-�._'-�--

r
'

.n. A respeito dessas mal cimento não atinge somente
'

Sc Iha
"

pe Ia
'

e-ft·q taformações Ó de toda 'conve- a pele posto que seus ane- e o -, I ue���:c��.g�::i:,ej:o:r:�·:!:d:: ::�a��:o��:�cbu�:r.S:f:::
Y '. .'�

,

�

.

tiverem- te_;.denci� a cres- alterações '\mdamentais. Os

'::er ou ulc .rar. Como nin- cabelos ficam grisalhos,
g,uem ignora trata-se die embranquecem, começam a

uma lesão pré-cancerosa. cair e perdem o brilho e a

Em relação ao tratamento resistencia. Certos pelos SUl'

.) melhor a fazer é a �letro- gem em logãres onde, não

---

AGORA.,'À

As aeronaves da TAC • T ransportes Ae:reos
Catarinense S/A. -; a pioneira do turism.O e do Plano

de Férias TAC. .escataráo agora na capital do carvào :

CRICIÚMA
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\

;,

. '\

•

RIO
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Marcas da velhice

D:r. Pires
I formando �10 rosto (�obre�u
: do após os sessenta anós ) ,

O processo de envelheci.
mento expõe o Indivíduo a

uma serie de, alterações sen

do que a mais caracteristí

ca consiste numa atrofia

que afeta todes õs tecidos.

Os varios orgãos são atin

�i<los,' sobretudo certas

;ilandulas de : -secreção in

terna e o envolucro cutaneo.

E essas transformações vão

se fazendo de tal modo que

. os elementos que serviam

para dife"enciar o homem

_ da J!Uliher_vão se tornando,
cada dia que se passa, mais coagulação que é um meto- deviam aparecer como nas

escassos. do pratico; rápido e que não orelhas, p.�scoço, nariz e;

O envelh('-cimi:mto tende, deixa dcal.:dz visivel. entre as mulheres, no queí-

assim, a íglial·ar os sexos e Tambem a pele do-dorso xo, -Iabio superior e seios.

basta verificarmos 'o nasci- das mãos pode ser a séde E por falarmos nesses ult.i

�ento de 'pelos nas mulhe- de pequenas manchas que mos defeitos devemos �dizer
res e a dif''culdade em se se vão formando nos indi- que é um ..problema resolvi-

I ,

determinar a que sexo per- ; viduos �ue atingem OS cín- do pois a alta fre.quencia

tenc: uma pessoa pelo .as-I coenta anos. Essas manchas em aplicação de quantidade

��i:::;:EEfi��j�;; IClu�e Doze �B Ago'sto
peit� do. s'ex:? de u� indi,
vid velhe) ? \..ab,� à à.tual diretoria pela autoridade de sua _expe-

�m relaçàQ ao tegurneIi- ,'jênu!1 na administração do Clu-b�, o indeclinave-l dever
-

. :le l'ecün:endar aos aSS0riados nomes oue serVIl'ao, no
to' cutaneo;' qu'e é, o caso que 10VO CO'lselho Deliberativo, de penhor a:; prosseguimen-
nós ifiteresc;à em p(írticular, co daR g� andes tarefas iniciadas' de que a construção da

se observan�os atentamen� �ova sédé é a mais importante.
/

'

tê os estiglllas da 'velhice, Livre é o. sócio de aceita-los ou -não; impõe-se po-
. .' 'd- rém <, lealdade dessa r!:!comenda,..ão que só 'visa o de-

notaremos uma set''le. e mu '.>'

senvolvirrento do nosso tradicioanl clube.'
-

danças apreciaveis. u�a \�.� Ass:m, apresentamos a seguinte ch"pa para a' elei-
:as, talve-z Il!esmo a prlmeh:. \):ão tIo proximo dia 7 de julho.
ra que �pal'ece é a quest � lVIEIHBROS PROPRIETÁRIOS - Efétivos: Jo�é

elas.rugas c que podem sur- �iÍa� _. Paulo Gon<:.alves Weber Vieirá da Rosa - Eu

'gi.l' em quãlquer parte da ·lide:.;. lolentino ,Lopes � Jayme Abraham - Mario

\1al'q\ws Garcia - Alfredo 0her_em.- João Alves .Ma
vele do' rosto e variant;lo de

inho _ Arnaldo
" Dub'u _ Lauro Luiz Linhares -:-

i-nílividuo parª, in_9ividuo. J ewton D,Avila. SUp'lente."l: Jauro l)ent;ce 'Linhares -

.Ao lado das .rugas pp'o- fubel Sarrmaio Cardoso - Hiran Livramento -' Celso

p(tamente ditas h� a 'consi �àmos _tjlilho - Au,gusto Wolf.

� --derar que ii, pele de uma p.es lVlTMBROS CONTRIBUINTES ..:_ Efetivos: - Eu-

sôa veíhâ torna;..se, .'sec�, 5enio 'lrompowsky 'Í'a-ulois Filho - Luiz 'Osvaldo
·.J'Acan,i)�-'ra - Armando Valério d'e .A,.ssis � Emanuel

transparen't,c e com o aspec ja Snva Fontes _ Joel Vieira de Souza -. Emanuel
-

fo pergi�·\ab.ádo. Os yas-os (
...ampo::, � Alvaro Millen da .-Silveira - Marcio� Luiz

apre;entam.:ke'nlllis visiveis. Guim:\r;i,ê8 Colla.ç.o - Nórberto Bl�and - Francisco

os por�s ge dilatam e o teci 'irillo'- Suplentes: Rubens Lange - Dc,mingos Bezerra

do cutaneo toma uma colo- Trinondc - Antonio N. Grillo - João Batista Rodri-
!iues .fr. - Osvaldo· Meira.

ràção marNn caracteristica.
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su� nova roúoa anat8mica
•

. ·para, Í) homem ,moderno!'

dmp&rfa_r
.�

• . é confeccionada em quatro tralhes,...
e em 32 támanhos. Seus tecidos e aviamentos
de alta qualidade e pré-encolhidos.

sã. '

,

\

� .-
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• . Você se sentirá bem, pOIS o corte IMPERIAl
EXT�A é 100% anatôrmco, muitp mais conforúvcl
e mUito mais ,elegante;

,"""'_
• Sua nova roupa _

- IMPERIAL EXTRA est�
prontinha para você �estir. Não há longa-s espera.

.
'

nem demoradas provas,

, t
Gora fi tida 'por

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
�

Rua Protes, 374, - São Poulo
35 'ano� especializada. no ramo do vé-studrio

'.

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE' HOEPCKE
CARlQS HOEPCKE S/A

_

Sant(,; CatoriNJ

'li!
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



u E"laut:" 'O m.tis antig'O Diári'O de Santa Catar lna
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"

JUIZU DE. nnoaro DA COMARCA, .oE TIJUCAS,
c:� E" ,ITAL ·1
.JUIZO DE DlImR'f> DA COMARCA_ HE TIJUCA I

Edital de citaçã_?, C'OIl1 'O prazo de trinta' dias, de inte-II,'ressados ausentes, .incert'Os e ,-desconhecid'Os,

o 'Ciclàdã� Carlos Tern�s,,,Juiz de Paz no exercíci� I
do cargo de Juiz de Direito da 'Comarca de Tijucas do I'
Estado di' Santa Catarina, na forma da lei, etc.

'

EDIT L
JUIZO QE DIREITO DA ,COMARCA DE TIJUCAS,

�dit:ir (11.:,' citação, com o prazo de trinta' di'as, de ínte- Ed't I 1"
'

" I a (e citaç-ão, com o prazo de trinta dias" de inte-

n,'s',ados ausentes, incertos e desconheciuus.
. , , ,

., re,sc;t'dõl' aus�llte�! incertos e desconhecidos,

J C;dr,dão Carlos' Tel:nes, Juiz de Paz no êxercício
do C'llg'O l:e Juiz tle Direito da Comarca de 'Pijucas, do

1!.s.ado dE. ;:::clllL Catarrna, na forma d.a lei,etc. ','
'

o Ci.Iadãó tarlos Ternes, Juiz de Paz no exercício
lia cargo de ,Juiz de 'Direito da Comarca de Tijucas, do

Estado df Santa Catarina, na -forma da jei, etc ...

, FAZ SABER aos que � presente edital com o prazo FAZ S_4-BER' aos '�ue o presente edital, com o pra-
FAZ SABER aos que o presente edital de citação,

fie trin t., dias, virem ou dele conheêimento tivereJ'!l, .que co de ir "ta dias, virem OlI dele conhecimento tiverem
com o P'" zo de trinta dias, virem ou dele conhecimento

por p<l�·te de Manoel da Sitva lhe foi drig ida a petição que por 'parte de Pedro Firmino de SOUZ!l 'lhe foi dirigi� tiverem, Que por parte -de Maria L�iza de Jesüs e Hercí

do teor : eguinte :._ .'''Exmo. Sr. Dr. Ju;7. de Direito da :ia a petição do teor seguinte: _ "Exmo. Snr. Dr. Juiz
lio Flor ';}iclo de 'Oliveira lhe foi dirigida a petição do

l,,;omi;l'<':3, ,_ Dl:;(; M_:'\.NOEL DA. SILVA, bra;ileiro, ca- ele Dhcito da Comaj-ca de 'I'Ijncas. Pec'ro Firmino de
teor segurnte: -:- "Elmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da -Co- DÁ "MA:OR DURABiLIDADF

sado, la' rador, residente e domiciliado no luear Rio �ouza" bvasílelro, e-asado, lavrador, residente no lugar
marca - MARIA LUIZA DE' JESÚS, vi uva, de profis- 'À-PINTURA

do Bl aço, distrito de São ,J oão B�tista. desta �êomarca, Perequê, município de Porto Relo' com o .devido res-
são doméstica, e UERCíLIO FLORF.NCIO DE· OLI- Na, oficln s de 11ntll a de obje-

_ quer mover a presente ação de usucapiao em que .leito e Natamento vêm perante V. Excia.,': pelo-asais- VEIRA, «asado, lavradór; - brasileiros residentes e

expõe e re quer a V. Excia. o seguinte: ._ 1- _ Q suplí- tente Ji,iú:,riário Inf'ra, com escritório e resfdência á rua
domicifiados ';10 lugar "Meia Praia", distrtto .de Itapema,

c ant s. e ;'lcsseiro, há mais de vint.e anos por sí e seus
Paraná !10 8. em Blumenau, promover 'a presente ação de .nunicipio de Porto Belo, desta, Comarca, querem mover

/

l p t
-

d
..

. uma película- de dímnutos crís-

antecess oi-és, de um terren., situado 1�0 luglír Ri� do' 'lsuC'''pi&l', com-esteio nos- arts. 550 e 552 do Código Ci-
resen f> açao e usucapíão, em que expõem e reque- tal. eá ás tinta; x epci nal

4 üraço, u.stríto de São João -Batísta, desta Comarca, cora .ll, em conformidade com Os arts. 454 e seguintes 'do
rem a V. Excía. o seguinte: - I - '(Js suplicantes são aderênc.a e reststêncí r Ilimitada.

IH) metros doe' frentes e 1.0�0 ditos de f':'ndo$ -: ou se-,
-:':ód!gQ de Processo Civil, na qual se prepõe provar .me- poss:;iro;" há mais de vinte ànos, por'sí é seus anteces- Faça uso permanente ce FE:R-LI-

:lam 119,000 metros quadrados, ---, fazendo frentes ao
,"ilante prévia juslfficação, "o seguinte: -1. que, por sí e

seres, dos seguintes imóveis: - 1'0 .bOTE -'- Um ter- cox - em sua oficina de pintura,

1Jqrte.!_ló Rio do Braço e fundos ao Sul (,O� quemde di-
.eus an • cessores, sem Q mais mínimo- ('mb,argp,� possui

ceno sltu- do no lugar :rdorretes, dis,trfto de Itapema, FabrIcantes:'

reit: •
• i d L t t

-nansa e pacificamente, ha cêrca .de trinta anos" no lu": município de Porto Belo, com 66 metros -de frentes e ,�BUSCHLE & .LEIIPER LTDI.

.
o , extreman o ao es e em erras de herdeiros de,

'

'

'80
-

r

I
.. !_aí' Percou eA mun ícipio de POI to Bel

�
,

o "d 'f t' ", :'.1: tit fundos, -" ou, se,.J'am 58.080 'm',€'tros quOadrados, Rua dos And'radas. 138

Cal' os Tr.di1otti e. ao 'O/este em ditas, do' requerente.!
'! ,'')..C_·

•

o, n e
�

e' e Iva- -

"'en '( rEs:de uma área de t 'to'l t
- fazlOudo frentes em terras de marinha e fu'ndos em

'JOINVILE. Sta. Catarina

,

-:_ II
_, A r-eferida posse j:oi transferk'a aO, suplIcantel "t' ".' t (84"

erra com 01 ml qua 1'0-
.Im r'anblJ1o,'com', quem de dl·l·el·to�. ·extremando ao NOI.te

,""Im '19,00'

,e11 }s e l'lllCo.en a . 50) metros. quadrados; 2. que,
..

"

'

.yOl' seu pai, Laureano Candido da Silva há 12' anos f
'm te' d h d' d J 'N

- I ,_ ,

_
,. ,

" ,,'e er,do irflóvel por êste modo se identif!ca: _ pela fren-
� aas, e, er elros e ose icolau e ao Sul em di- I -:--.--

-- -,� - ... -

tom a a'll!�eSCenCla dos demai-s 'seus filhos, ao mudar-se! �e. com fi. estrada. velha, mede êle trinta e 'Um, (3],) me-
tas do requerente Hercílio Florêncio de Oriveira. 2" LO- I

LEA

para <1, ;;i('ade ue Bhimenau, _ e tanto <l. posse do supli-' f d t
,TE .....:_ Outro terr'>no S'I'tllado no l·efer.l·do '}(lgar MOI'r'etes

[ros; 11(0;; un os, c,om erras de José Maria Nu�s, duo.
"

l,�l1Ü:- c,o:,J,'O .a ;de seu anteses.sor, s.empI·� "_;·Ol·am .�acI'fl·cas" t
.

t 't (2244
distl·I't·O �e" Ttapema. m p' í

. �

d P t B 1
- ,

.

-.- �en o.:� e :"\,n !;)�e q��, 1'0 �) metros até a estrada geral,
.' -' ��' ,,'

U IC p�o e 01' o e o, com 14'

l untll1lIU", 1l11l1t2�TlIptas e exercIdas cr,m ,"ammus doo' e, mrolS Y.'Pote e dOIS (22) metros até a o,trada velha de
.netros de frentes e 880 ditos de' fundts,< - ou sejam',

,

mini". _ �1I --:' Eih vü:;ta do exposto q,ler o, suplicant] P01'V) Belo; pelas 'hlterais, com terras dr Miguel Maria 12�230 mt'tros quadrados, fazendo frentes em terras de I

,

regulari?ar a sua posse ,sôbre o Teferido imóvel, de co.nJ Nunes 'l rerdeiros de1'João Regis, tudo nos moldes da
marinhll ( fundos em um pântano CQm qu�m dJ! direi:" !

-.-'-------'''--

l01'midaô(' com o digposto na Lei Federal 2.437, ele 7 (fe IJ�ant� em anexo; 3. 'que, possui ainda o Su-plicante no
to; exp'c;nando ao Nórte 'em terras da reqüerenfe e ao

'

marçu ue 1955, quê mod,ificóu o artig0 '550, do Código imóvel Cll aprêço, uma-casa de madeira, plantações
Sul ell1 'erras de ,Maria Florência de Jp.sús, ,ou melhor,

I:;ivil. r.: pu·h o dito fim requer -a desig'l1acão.' do dià e diversas, eomo sejam, milho, batata, b,lnana e café.; 4.
,'pm herrleirôi'desta. - 11 - Ditos imóveis_foram adqui

pora parH a justificação, exigida pelo a'.'tig� 455, do CÓ- que, face a isso, respeitosamente reque';, a V. Excja. se
l'idos peluQ )mplicuntes, por ,esc,i.-itm:a di;' posse, passada

<ligo je Processo Civil, _ na qual deverão ser ouvidas. II iglH, T!'rrldar designar dia e hora pai.;a, a justificação
1)01' Ron f'U 'Carlos dos Santos, em marco de 1955 -,.. e

hS te&LCtmmhas Egídio de Azev�do e ::I'larco _ Feler, la- prévin, ::_>;ente o doutor Promotor 'Públlco da Comarca êste, po�' sua vez, os adquiriu no inven'tário de FÍorên

v 'adores, residentes e domiciliados rio iocal do, imóvel nuvindo-u:, então. as testemunhas _ abaixo arroladas' ,;io Izicl<>J'o de Oliveira, cuja posse datava de mais de'

_,_ os qLí'.lis comparecerão ind.epelldentemente de citaçãO: que con1p:u;ecerão independente, de intimação, com Ms� nint..: :1HUS, - e tanto a posse dos suplicantes como a

Requu mais gue, depois da justificação, seja féita a c'i.. pen�il ,da cit�cã.o do Serviço do Patrirr,ônio da \Inião
ue seus a'ltecessores, sempre foram' pacíficas contínuas

t
_ ,

't d'
2 o JV1'jCOn lldencla do Supremo T 'b n 1 F d 1 R .inint�ri'upatas e exercidas com "aAn' I'·y".us d'oml'n' I''', �

,

açeao ([o', III eres�a os mc�rtos e desconh-ecidós, bem co-
õ ., .... ' rI u a e era. equer-

"

mo do ::'1', Dir�tor' do Serviço do Patrimônio da Uniã6, se, mais, que feita a '·justificação de po:.<se e finalmente
tIl .-_ Em vi-sta do exposto querem os "suplicantes ,regu-

por pre'::'ttória.; em Florianópolis, e do Sl.'. representante
iul<gurla rwr sentença, se' digne V. 'Excia mandaI" cikar os

LUrJzal' f, .sua posse sobre os referidos imóveis, de con�

confronbde" e o I'epresentant' d' M'
.

t" pilibl' formidade com o disposto na lei feder':'" I·, n.o 2.437, de 7

do MinLtério Público, nesta Cidade; torlos para contes-
,� , , . e, o llllS erIO tl· ICO,

,�

bem COffi<, por edital eom o pI'a d' t' t d'
' , de. març0 de 195.5, que modifico!1 ,o a,rtigo .-'50" do Co'dl'g"

taren! à ,!;resente ação dentro do prazo de dez dias, de'
'I' zo e 'nn a las, 'Os lll-

- ,o .,.

, teres,;udo' ausentes de c h ._, "d
CIviL E para o dito fim requerem.- a de�ignação dQ dl'a e'

confL l'mi :lade com Q. disposto no artig:> 45.5, citado, ___:_ '. '" < e s on eCl""OS, .para, qut;lren o,
..,

aco""""
' 1..8tem os termoS" do pr t' f' I d h.ora para a j�stifica'ção exigida pel� artigo 455, do Co'-,

l:'enck, ::d.!nal,. reconhecido o domínio do suplicante so-
_ ....<u ii.,

. ocesso a.,e In:a; pena e

_?'evelia, fl,' presentando a ,defesa que tiverem, no' pra,zo le- digo de 'p(oeeSillo Civil, - na qua-l deverã'o ser ouvidas as

bie o l'e,ff'rido. imóvel, cuja sentença Plf, servirá',de tí- b t ' J'
-

Bt"'"
,

'

gal, seno1,,, a ação afinal jUlgada procedente. Protê'Sta-se
,-es emUILla.s oao en o vOlT.eia e Genésio �uza a pri-

. i,ulo hábil para a inscrição no Registro de Imóveis. Dá- I
. . _,,' 1

�
• "" '

pe OI" mdos de prova. em direito admissíveis ef,ú.teis'
meu'a .rf'�luell.e no ocal dos imóveis e a segunda resi-

�e á pi·c3p.r.te o valor' de Cr$ 3.000,QO. Plotesta�se pl:ovat:, t:omo eXflmes, vistorias e testemunhas. 'Á present�, pa� dente ne".Ia Cidade, - as quai& cOl11pare'cerão indepen

o aleg:,do com testemunhas -

e vistoria, se necessário.' ra Ol" efeItos fisclj.is, o valor de dois JIlil e quinhentos
dentemede de citação. Requerem mais que, depois da

O' as<.,Í:3' .,;,te {lUe esta assin:l. terii sua re'sidência nestu\ !ruzcllus. 0- signatá�10 desta sôbre eaderêço d�ilo no
iusFfÍC'açâo, sej-a feita a citação dos :nteressados in-

Ç.id�L;C, (.nde recebe cita<;ão. Nestes t'�l'mos P. defer,i- ,abe{.;alllO,', tamb m 't
>

ti' " . t'o . :::€l'tos 'e desconhecidos, por edital' de ·,,]·I'nta dl'as'-
_

"
' e a en era' as m tmacôes e �o.tifica-

.

,mento. 'L]ucas, 18 de junho de 1957. (as) Clauditr Ca.( çoes refPI'entes á çaus'fi; em Porto Belo, ll.a residlnJia de
bêm .como 'do 81'. Direto'l: do PatrimÔnio da União' po'r Soares N. 15, onde fuciona

ramul'ú de Campos .-'- Assbtente J't1dic�ário.." Em dita Fúlviú f:mmndoérfer. Termos em 'que p. de;feri�ento. precató! ja, em Florianópolis e do Sr. Repl'esentante do l'á a uni��, ,:mesa coletora,

pcliç.i:o } oi exarf[(lo o seguinte despacho.: _ '!A. Designo J'ijtreas. 28.-dé....fi'ávêfi1.oro a-e 1956. (as) Ademar'"'buz _ Minis�él u Públic�, nesta Cidade; todos para contes- iniciandO-Sê a votação ás 8

o d�a de amanhã, às onze horas, no. lo_;al, do costume, Assisteni e Judiciário." Em dita petição foi exa;ado 'o
Laren� " presente ação, dentro do prazo de dez dias, '_

'j)ara a jo: stifiGação. I. Tijucast ,21-6-1!l&7, (as) Carlos I seguint.e despàcho: - "Á. á conclusãó, Tijuc!'ts, 30,11-
de a('ôf(lO com o disposto no artigo 455, citado, - sen

'I:erne:; -::- J, de Pàz, no exercício do cal'go de J. de Di- 11956 (as) M. Car-mona - Juiz de Din.ito,'" Conclusos- do, arkal, reconhecido o domínio dos suplicantes sobre

l'eito.", F 'ita a justificação foi proferlda a seguinte os aptos foi exarado o seguinte despacho:-. "Designe
loS r�fe.ridi)s imóveis, cuja senteuça lhes servirá de títu-

,Somente terão direito a

sentcl1ç�.: _ "Vistos, etc ... Julgo por sentença a jUl!>, o Sr Es: ,'ivão dia e hora, no local do costume, para a
io habl! para a inscrição no Registro .de 'Imóveis. Dá-, voto os assLciados que áten-

tifie:cçao reho, procedida nestes aut'Üs- de Ação de Usu- lttstifi;;a��o-. Intimem-se.
'

Tijucas, 30-11-956. (as) M. ;;;e.a PI:esente o 'valor ,de Cr$ 3-.000,00 para os efeitos le-,

t:apião Ifquerida' p<n' Manoel da Silva, para qlle produza C�rm01U' Gallego _ Juiz de Direito." Ff-ita a justifica- ga��. Frotesta-s� ?or depoimento de testemunhas e vis

_ !'l'eUS ,le, ,dos e jurídicos eftlitos. Citem�se, poJ" editais, çao, fOI proferida !!. seguinte sentença: - "Vistos, I :ona,�S(; nece�sano. Nes-tes t-ermos P. Deferimento. Ti-

tom o pJ.' 'zo,de h'intá dias, 'os interessavos incertos, co-
etc ... Julgõ por s,entença a jüstific�ção procedida nes- �Icas, 22 de Ju�ho de 195� .. �a�) Claudio Caramurú de

mo dcieil'l1ina. o artigo 455, do Código de P,roces-so Civil le.s a�itos de ,Ação de US\1éapião requerida por Pedro "ampos - Ass.lstente Judlclano. "Em -dita petição foi pleito o comparecimento de,

em seu, � 10; pessoa.lmente, o Dr: Representante do M: Flrtn !J(,� de So?z�:pa.('a que surta seus devidos e jurídi- �xarado (! segumte despacho: A Desígno o dia de hoje, no 11'ünimo �/3 dos que pre_

Público :!esta Comarca' e por ,precatóvia li er x _

cos JheI,trs. CItem-se, por mandado, _es confrontantes
as ,d.�z horas, no local do costume, para a justificação. encheJ;,em aqueles' requisi-

, , ., s e pe h 'd a' '1- d'
' Tlu'''" 2li 61957 ( ) ClT J

dida Ii:ll�, o Juizo de 'Dit'eilo da 18, Vara da Comarca de t:�n eCI os o Imo�e ; por e Itais. com ° prazo de trinta
.'.

. � "a,: ......
-

. as ,ar o� ,ernl's.-:- . �e Paz, tos, cujo total é de 58 só-

FloriaHopclis o Sr. Delegad do Servi o do PatrimA'
:has, � sel'em pubhc:dos UMA VEZ no Diário da Justiça �o :xerCH.:l? do :àrgo d� J

..
de Dll'elto" FeIta a Justifi- cios.

,-'a Clt" S' t PRlo T" ç?. ,omo e.TRÉS-\'EZESno JornaÍ "O Estado", de Florianópolis vaçao foi pl'ofenda a segulllte sentença:- "Vistos, etc.

de uJ ao. em cus as. .... IJllcas A de Junho de f d
.

' .
, J 1 " t

.

t'f'
-

'

{)�7 ('r ,) C"'l T' J
'

, .

'na Ol:ma {) artIgo 455, § l°"do Código de Processo Ci-
. u go por sen ença a JUS 1 lcaçao retro, procedida nes-

;I". <H; aI os elnes - . de Paz no exercrcIO dO'I' d
'.

. t t· d A
-

d U'_' t
_

d
.

ca' o
'

J d D'.', " .'
.

.- CI. o', mfuessa os 'Ihcertos; pessoalmente,.o Sr, Repre- es. au�, e çao e .sucaplao requerIda por Maria vo açaQ everão os associa,

I , ) Q�" '. e

. 1I,etto. � p.aIa que chegue ao con�ecl- selltante dQ. Minis�ério Público;' e, ,pOr prElcatória, a seI'
Lmza úc Jesus e Hercího Florêncio de Olivei:ça, para dos, exibir C'ocumento hábil

J��en \(
(.te o mter es�ad�s. e 11l.nguem po��a alegar

, Ign�- \::xpe(t.icl� pal:a,q Juizo qe Direito da 18, Vara da Comar- que pr�ril:za seus devidos e jurídicos ·efeitos. Citem-se, de identifi,�ação,' Pára ou

.1:.a11 c 1
,
rrandou �expedu. o pI�sente edl�l que sera afl- 'ca de, F10rianópoHs, o -Sftr. Diretol" de Serviço do Pa- por edIta" com o prazo de trinta dias, na forma do ar-

x�d? ,.a �e;de deste JUIZO, no lugar. do costume, e, por trimônio (la União" Sem custas; P.R].; Tijucas 10 de ,tigo 45l1, § 1.0 do Código de proces'so Civil, os interessa-
diri�ir á s,�de do Sindicato.

COPla: pu1'h:ado UMA VEZ no Diário da Justiça e TR�S ,março de -1957. ,(�;o,-) Gârlõs Térnes _,...' J. de Paz ;0 exer-
dos inccl';-oS; pessoalmente,' o dr. Repre�entante do M. FlorianóI- olis, 1 de juiho

VFJZE no Jornal "O Estado", de Flori�..nópolis.· Dado e cício do cargo de J. de,l)jreito." E para que dhegue ao Público, nesta Cidade; e, por precató-ria a ser expedida de 1957

pass��l o ,ne�ta cidade de TijJ,l�as, aos vinte e cinco dias :'onhecimmto dos interessados e ninguem possa alegar p�ra, o J,,-lizo de Dil'eito da 1.a Vara. da C(}marca de FIo-

do m '.�� (,,, lu.nho do ano de �}l. novecentos e cincoenta t: 19nor�'lcia, mandou expedir o presente edital. que será l'la�_opohs, o sr. Delegado do Serviço do Patrimônio da

sete. j1l�. (as) Gel'cy dos AnJOS, Escrivão, o datilografei, ;!fixado na sede dêste Juizo, no lugal' do costume e por
Unw'). �em cust�s. P.R.1. Tijucas, 28 de junho de 1957"

Mar:!) Xavier

eo) erí e oubscreví. Isento de selos, por se trâtar 'de cópia put·1.icado UMA VEZ no l)jário da 'Justiça � TRÊS (as) Ül,rl. s- Ternes - J. de Paz, no exercício do cargo de
Franci�co Costa

,�/SSISTÉNCIA �U:DICIARIA. (as) Car�os Temes _ J. VEZES Jhl jornal "O Estado", de Floria:fió.polis. Dado e
1. de Dt= �ito". E. para que chegue ,ao conhecimento dos ..

oe ,P;.z, l:0..e�el'CICI� d? cargo de J: de Di�'eijo. Está con- ::l?ssa.
do·

•.•�sta c.idade .de.' Tijucas, ,aos'- "in.te,
e q.�Jatro mtere:S;H'�: e

.nlllg.uem po.ss� alegar i5110l:ância, mlm-l
---,--�- -

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

fOlme o "llgmal afIxado na sede d-este J lllZO, no lugar do d\as du "'es de Junho. do ano de mll_ novecentos e cin- dou üxp, 'lhI o presente edItal 'que sera aflxa,do na se-·

(',)stume, "obre o qual me reporto e do.U fé, coent,. e,-sete. �'�, (as) Gercy jios Anjos �sçrivão, o da- Lie� dêstf> .Juizo, no lugar do costume, e, por cópia, pu-

Dab ,Ruprft_ O Escrivão: Gercy dos Anjos, tnografei, cohferí e subscreví. Isento de, selos por se:I hhcado
UMA VEZ no 'Diário da Justiça e TRÊS VEZES

h'atal" de,rASSlsa'illNCIA JUDI€IARIA. (as) Carlos Tei.J 1:0 jor�l! "O ESTADO", d,e Flori�nópolis. Dado e passa-

AOS CADlDATOS APROVADOS EM CONcuRsôs ne1l _. J. de Paz, no exercício do cargo de J: de Direito. do nesta cidade de Tijucas, ao.s vinte e nove· dias'do

POBLICOS
Está UH JÇ>rme o.originab-afixado na sede dêste Juizo" .mês de junho do ano de mil 'novecentos e cincoenta e se-

A União Cata:rinense de E;tudantes pede o comparecimen
LO lugar co costume, sobre o qual me .i'eporto e dou, fé. te. Ect, \ns) Gercy dos Anjos, Escrivão. o datilografei,

lO de 1.o[,<)s os apravados em concursos públicos e ainda
Dat .., supra:. O 'Escrivão: Gercy dOs Anjos. wnfe_;:i € subscrevi. Isento de selos por se tratar de As-

- )
dio �lOnH;ados, para uma reunião em sua sede so.dal á rua

sistêrcia Judiciária. (as) Carlos Temes - J. de Paz, no �,-.Alva! õ de Carvalho 38_A, na próxima térça-ieira dia ' ,___

exercício ào cargo de J, de 'Direito. Est§_ conforme o ori-

Ir �:'J",:,
�� às 20 }'orãs pari\; a estruturação da Comissão Pró mo-

,i,
. ,,!,dp;ai afixado na sede dêste Juizo, no lugat do 'costume, 1 , � - c:j :

.

�

rali,;"ãe do, Con;�:��:.�Ú�!�:;' Medelr., Vi,i.. RfItit-IU'.t lIe,� t.'pslá '

,Obr� �t:·���r�.·o'�:::�:o d�.u fé. .

SULFÁriUA !

PresÍt1ente I" "

. Ge!.!:�s d�s,�os Hertape
,

,
__ ,_____ _ _ __

.•

,,-_ ... _. - -- - --- - .. ---.--' (solução concentrada 'de sulfa

P A R 1,1,.( I P A-", i-..o I:,
. ASSEMBLEIA PARCJA(

'-"'" Em r,;�ediência -aos Estatutos convó-:o os SOCIOS qui-,
'es das categorias de beneméritos, rell1�dog, proprletá
! iO'S, �oííiTibuJntes para, 110 dia 7 de Jl1�ho próximo, as

i.l9.30, no salão do Clube se constituil'em em assem

bléia, e (:;egerem o Conselho Deliberaflo que adminis'-

lrará o Cub'e de 1957 à 1961.
'

Pal'.-;' esclarecimento dos associados lembro que se
rá exig�óJ., p.o ato \ da votação, a carteir:->. social acompa-
nhada ele ta·lão do tri.ês -an�erio�' ou d� a�llidad_e corrente, . BODAS-'n"'E-OURO

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

O C::ns_elho Dehberalüvo e constttUlGO tao somente Filhos genro noras netos b' t d REYNA
,

d d
.' .

t'
.

d
..

' , , e Isne os e L·
e ,e� ÕJecI�s-propne arlOS e ez contl'lbumtes. O_s be,-I DO BICOCCHI e LU'CIA DAMINÉLLI BICOC,
nementos sao membros natos, do Conselho, 'não sendo, têm o pr<>zerd'd

/ CHI,

'!)ois 1 • ,

' ,"" e conVl ar .aos sel.Js parentes e pessoas
e.eglvelS. amigas

.

f '

Vieira da Rosa
para aSSIS lr-em a missa que mandarão. rezar na

Preaidente
Igrejfi de Santo Antônio, no dia ,6 de julho corrente, às
7 horas, pela passagem das Bodas de Ouro do casal.

tos ,d� ferro � aço é -mdíspen
sàvei a ap iC3 ·.lio preiímín .r jf ,

EE,R-LI-CON, qu=, formando

ASSINE

-, O ESTADO

SINDICATO DOS TRABA
LHADORES NA INDUS·

TRIA DA CONSTRUÇÃO
CIVIL DE FLORIANOPO-

LI!;l, S. JOSE' e BIGUAÇÚ
-

E D I T A L N.o 3

relo pre'lente edItal e,

em cumpriMento ap disposi
tivo do artigo 9.0-da Porta_
ria ministeJ:-:al N. 11, de 11-

.;.;

2-54, ficam convocados os

aS;lOciados deste Sindicato

para' as eleições d-a Direto-

'ria, respecti\-fos' s�i'plentes,
,

que serão realizadas 110S

dias 6 e 7 dt julho, em sua

séde socinl, a- rua Pedro

horas e'" el1cerrando-se ás

14 horas, em ambos os dias.

der.lim todl)� os requisitos
leg_ais ,e o<,tatutartqs, sendo

condição \)::>.ra validade do

Ao se apresentarem' 'para

Porque não deixar este cuidado aos exp'ecia-listas
das ,f,amosas roupas 'Imperial Extra'! Siga seu corte
e padrões e estará bem vestido e na' moda�

,A roupa lu'pedal Extra é, produto 1s principal
indust J'Í1l do �t'nero em nosso paiz. '

B!':tas famosa� to.1pas, são de venda exclll�iv8
do ·]\Jagazint' Hoepl'k.

Indicada nas afecções
das aves em geral.

Outros produtos H�rtape
para aves: Corizave

e Espiroquetol,
,

FRANCISCO BORGES
PIRES

L-mIO MANOEL 'I'AVARES'
e

SENHORA

J\08 parentes

e

SENHORA
participaI\') aos parentes ,partiéipa�l

e possôas d.! suas' relações, e pe��ôas de suas relações
o contrato l.l.e casamento de o contrato de casamento de

sua filha Ondiária, com I' seu. filho A rnaldo com a

') sr, Arna tdo' Tavares. srta. Ondiária Pires.

,Ondiária e Arnaldo
Noivos

29 - Junho de 1957.

Praça Bélr�o do Garéluna, 67

C. P. 320· r,l. roa· Ponta Grc-<s
� Es�.. j(jCt Paraná t

1·'-,J)_

"

_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sextà-feírã, 5 de Julho de 1_957 -o ESTADO" O MAIS ANTIGO nraaro DE S. CATARlN&

Será na noite de amanhã neios de d?ssi�icação rea-

1
viIle e Itaje.í, e,mais Car- Grê: 10 Esportivo Olímpico, bem�s na F,C.F. o torneio

e não domnjro à tarde,' em lizados nesta Caoítal, Join-, los Renaux de BrU�que_e � de Bí�men�n. Segund., sou-I começará Vi; 19 horas,
Joinville, :1. disputua do

f!�!o ;t��ri��;;��. Sem o a t a o P .

r e I i o ..

Hoje a reY:��hu�oM:ert�:�ú�o Pereyra

;;�,��'��io���;�\Figuei,reRSe,�·�';Ramosporle Clube A F: C. F. não alendeu ao' pedido doscflois clu�es que prelendiam ele..
. Co_ntinu� � e,� data a re�- " luar o J·ogo na la-rde de d·oml1ngo sidente da F.C.F.
Iização do prélio entre FI- /' : • I

I'
_

'

,
,', ,

-.

, I rea izaçao naquelePelo presente, convoco ,gueiren'se _;l Paula Ramos, gunda-feira solicitaram os encontro solicít
-

tornei
.

, '
, , I,

" � I I açao es�a I orneio "in itium" de juve-todos ,os membros da' Dire- ,pele- torneio Triangular dOIS clubes o p�oxlmo dO-1 que foi indeferida pelo pre- n is,tor ia do Conselho Delibe- "Osni Mell<f', Ainda se- � mingo par'l a realização do ','-
i'ativo e -maiS Departamen
tos do Pau\a Ramos Espor-'
te Clube p:v�a uma reunião

a ter lugar no �róximo dia

5,' sexta f�ij"a, às- 19,30 ho-

a
Por ZANBRI quei Clube Santa Catari-' ele Prêmio Brasil de 1957, ciedade, manifestamos an-

I
tal' a VoS, protestos de nos-

O Snr. Accácio Mello, na,

tpl'ova
maximá de nossa tecipadamente o prazer que sa elevada consideração.

president tfo Jóquei Clu- Floriànõo 'liso
'

temporada, a ser disputa- terá a Diretoria do Jóquei I Ass. Marto de Azevedo
be Santa Catarina, rece- Cordiais Saudações. da no Hlnódromo Brasilei- Clube Brasileiro em contar I Ribeiro- _ Presidente.

-

beu do Dr. Mário de Aze- �m nome da Diretoria do 1'0, em 4 de agôsto p. vin- c�m
I

a Jll',e',fpç�,_ nas festi-: �Llliz Pinheiro, Guima-
vedo Ribeiro, presidente Jóquei Clube Brasileiro douro, vidadesvque terao lugar, e raes _ 1° Secretário.
do Jóquei Clube Brasilei- temos a s'l',isfação de con� Rogando o obséquio de: cujo programa será reme- " xxx

1'0' a seguiute carta: I vidar V. S, e, 1'01' seu in- uma, breve resposta, a fim tido ojiortunamente, da de- o' jóquei MILTON SOU-
Rio de Janeiro, 27 de [u- termédio, mais dois dire- de reservarmos, a partir legação do Jóquei -Clube ZA, está passando bem. O

nho de 1957, I tores do Jóqueí Clube San-
;
do- dia 31 J(> julho, ,as aco- Santa Catarrna. ,I braço 'foi encanado e den-

Ilmo. SUl' Accácio Meno'\a Catarina, para assisti-
I
modacões Cestinadas aos Valemo-nos do agradá- tro de mais dois ou três

, M,D, Prrwídente do Jó-, rem' a rea'l!,ação qo G�an-: repre�enta:ltfs dessa So- vel �n�ejo para apresen-: dias terá alta do �os'pita-l.,
Sf3F.3j3êÊfJ§lp@pêélêêêê@í'#J@j#J@i?Jêrr=:::rr=:í ,t;;1p@pr:=Jpêêí'#J;=Jí'#Jí'#Jí'#Jr

.> ..... --.'

"FUTEIO,L6TENIS
CI

'

�
C
I

-
I=a
...
•

-
c:a

)C�--�----------���
•ATLETtSHD·REn

s

A
ANTÉCIPADA

-

A DISPUTA AVAl, CAIIAS,' CARLOS RENAUI, MARe IUO DIAS 'E 'OLlM
PICO, OS ,.cONCORRENTES-'

CONVOCAÇÃO
visto a

dia do

Iras, na séJe. social provi
sória, á rua Consalheiro /

Iaínos, mfJ." o Avaí foi o contrál'ias e sôbretudo dis- t� tomou um impulso e foi
vence'dor .!o e'ncontro, E tribu'iram 'o jôgo com pre-' cair na parte cercada pelo
como ven::eu? A equipe cisão e paSofes mateináti- alambrado, Diversos garo-

teressante3, Há muito que azurra e.stava um tanto N-' t t" Mcoso es e \:fJ eJo
.

arreco tos correram para juntar
"

a) _ Deliberação (par- n�o víamo:; um Torneio que modificada b�'Sta diz�r qu� assinalou V'1� tento de bela o balão caic,o quando o ze-te financeir'a) sôbre a par- agradasse f,anto como a- Marreco ,J'{J,rr,OU no coman fe't E· t tIl d (?)
.

- I ura, <,f;,,1'e an o o go a 0.1' , L10 campo Sr.ticipação do Clube no que'l·e. S'I'n,r,,',.ramente am' I' - do do ata f d '

b
'

f
'

• - < ,.ue, quan o sua maIs onEC da tarde 01 do Valdemàr apareceu e emCampeonato) Estadual. gos, não �!OS arrepende- verdadeira posição é mé- ponteiro Bt):âo num pelo- vóz bem alt:-- gritou: "Po-b) _ Tomada' de contas mos de ter ido ao estádio dio direito. Só vendo como taço do "d d•
_ ')'Co a gran e dem deixar o balão ai por.da Diretol';n anterior. da BocaiuvH naquela tarde 0 rapaz jogou! Até gol' ê-le area. Foi um golaço que há que é 'meu, Eu mando noc) _/Contratos e trans- fria e J1uo!,�da para pre- fêz (�abenl lá o �que é is- m�ti.to pão YÍmos, Interes- campo"., Ora, Sr. Valdemar,ferencias c:', atletas, senchir, o.� J'ogos que alI' sol) Inte"assante, na-o t

-'

h .?> san e, nao ac am amIgos, sabíamos que o . estádioSão Jos�, 2 de julho de foram efe�uildos, Lá, na- -acham am:gos? Logo a se- 'Quasi ia JYl.C esquecendo de da BoCaiu\''l, pertencia a1957. quela praç't de esporte, tu- guir defrOl,+aram-se Avaí e dizer' o qlÍrj achei de mais F,C.F. pe.l_o menos afirma oAnatólio Pil}heiro Gui- do' de interessante aconte- Bocaiuva, finalistas do re- interes'salh;" 'no Torneio, Sr. Osni.Mc.'o. Ou será quem �es ,- !�residente. V
'

F" f 'd T
,.

O d'ceu, .eJaInos: o Iguel-' e1'1 o orllc!lO,' veuce OT OS amigos devem estar o senhor já manda também?
rense numa tarde negra e dêste jôgo iria represen'- lembrados quando, no in- At'é 'ai m'1o entendemos
sem' apresPTltar Ó futebol tfl,r 0 futeoc1 ilhéu, em Jo- tervalo' do jôg-o Paula Ra- mais d O b Ina a.' que sa emos

I'que realm.'ente ,..sabe perdeu inville, Apôs 60 minutos de mos x Avaí, um balão, caiu é q�e o Sr. Valdemar mo" Ipara o Bocaiuva, Interes- luta o pl�(:ard (alias' o �n� sôbre o campo, Pois bem! ra na casa d.e graça e esti-
'

sante, ,não >\cham) amigos? carr'egado, (lO placard não Todos ''Corr'�ram

Mafra, nO !'í8,
rem tratadus

Amigos, o Torneio rea
a-fim-de se- lizado domii1go último nes

os seguintes. ta capital, foi dos mais i�-
assuntos:

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUER CON.TRA�:
FA ZENDA PUBLICA'
Caixa Pos�a' �46

FLORtANÓPOllS - SANTA'CATARI�A,,' .- .....•
, .•. j.'

•• oS-. "canarios"
na espe- ca as pern[!!3 demaii?' f.-mi

comparecen) assinalou 2 rança· de pc-ga-Io, princi- gos êste foi o aconteéimen
pára. o Avr: 'e zero, para o paImente o publico da ge- to 'mais intel:eS.,arile do
Bocaiuva, Nesta partida Oral. QUl}nd,j dezenas de Torneio, nu,) acham?
iniprovisad J têciiico Dião bi'aços se erguiam para se- .Daltir Cordeiro

fêz recua,r Nilson 'para a- gu:ar o refei.'ido balão ês-

bem felize,; na sua estréia

não tiveram dificuldades
-----�------

em "encaç;l;t-arem'! no' "�eu
da noiva" ,lo goteiro Domí,
dois belos tentos, E o mais

embrando.
linha médifl, permanecendo

-
.

Marreco '.:0 comando do oataque, As deslocações fei-
-

..S'tas pelo técnico Dião fo-
I

ram das rr.ais conviric,erites, ",

isto porque, nêste último Eis os 2i' convocados pa- I
N;l.CIONAL

f

) " - .: -

jôgO o AV2� produziu mui-', 1'a a Taça "Roca"_ com os portos), P;:Pilinho (Vasco),
to mais, Viu-se perfeita- argenti:nos: ,

.

- Belini (Va.'!t�o), Mauro (São�
mente a d'�fesa azurra jo_J Arql1ei�'óQ: Gilmar (Co- Paulo)� Déquinha (Flam�m
gar com n,-,ús acêrfo: os ríntians), CastHhos (Flu- go.), Orécõ (Coríntians),

,
. \ .

As modl;rnas Olímpia- P'aula Ram'�s vencendo"'o médios Ahe':ardo e Nilson, minense) i' Paulo (São Zito (Sanb.i), Jadir· (FIa-I '< ' , ", l'
'

,

das tiveram início em Ate- por"l a zeV(l, Todos espera-I domi!laram a meia ca_!lcha Paulo). Zar:lIeiros: 'Djalma
.

nas, em 1806. vam outra vitória dos pau-
! destruindo tôdas aval1çâdas Santos

o futebol profissiollaI foi

r
Tem sido víeitado pelos co- está se refazendo para em

légas de profissão e admí- época oportuna fazer fren-

radores, te à FICPiRA. _ Vamos

xxx .aguàrdar a palavra finai

O cavalo OURO BALA, do novo trr.tador.

de propriedade do Sbud Es- xxx

perança, foi vendido na Nossas indicações para o

tarde de hoje para a Sra. próximo domingo, 7 de ju-:
IRAIR

•

MOURA' T,OURI- lho.

NHO, Emb-ira no programa GURI.e OURO BALA

já impresso: conste o nome ELEGÂNCIA e GRAN

do refer id« Stud, comuni- DUQUE
GARôTO e RAPID

GATO PUETO e ROS

SINANTE

camos que o mesmo já es

tará defendendo, no pró
xirqo domingo, as côres da

Sra. MOURA TOURINHO, xxx

Com respeito a Ouro Ba- O Snr. Accácio Melo
,

'

,ia, em palestra que tivemos comprou em Araranguá
hoje a tarde com o seu tra- mais 3 cavalos para o Jó

tador, Snr. Rõmulo Alva- quei Clube Santa Catari

rez, prometeu o referido na, Esses anima.is deverão

técnico
'

que o _seu pupilo estar aqui dentro de mais
até o fim cio ano estará alguns di as Os mesmos se

particípaiüí-i do páreo de destinam a venda a interes

fundo, lá J'?nto com Gato sados. Estonos informados

Preto, Rossinante, Tulia e que com 0"' animais com

os demais, Disse mais, que prados deverão vir mais 2
-,

"usteds desconocem que' ou 3 para serem vendidos

caballo est a alli". Não· ou rematados na Réssasca-
custa espel'"r... I da, por oc aaião de um dós

xxx J
programa" domingueiro.. ,

O cava í» MALANDRO, I Avisaremos oportunamente/ (

de proprr-dade do Dr. Al-: para que os interessados

fredo Cherein, passou a ser' possam . Ut comparecer e
, I

pens ion ista do m-estre Leo- I fazer as ofr-rtas que acha-

poldo Sauder. -=-"Malandro' rem víaveís

No Gi1l2S!Õ do Ibirapue- da corôa e o brasileiro

ra, voltarão a lutar, valeu- Paúlo de Jesus que sol icí-
I'

do o título Continental dos tou revanche, pois em de-

medios, o argentino
.

Mar-
!
zembro bi derrotado por

tin iano Pe; evra, detentor noca ute. .....

----o-,--- --_._----: --� _.�-_. - - -- - ---

CENTRO SOCIAL DE APOSENTADOS E
REFOHMADOS

FUNDADO EM 8/7/33
f'e . rdern do Sr, Presidente ficam convoca dos to-

dos os mernbros de sua Diretoria, para uma' sessão dê
A8semb pia Geral, para o dia 8, do corrente mês, às 10

'lOra;;, r,", sua séde social provisória r. rua Trajano nO
13, e.c,o'h. do .. e cOMvida a todos os ilssocl:,ulos, para com

pal'ererelli a mesma, a(im de cumemOl':,p'em seu vigés
"imo qU,;l'to (24) ani:versário de fundat_:c,o,

Flol"anópolis, 4 de julho de 1957,
Aristeu Candido da Silv'!

Secrefárió
,,--

VOCE SABIA QUE

c:nvlc:dos para o scr8tc�
nho ,(São Paulo), Tité
(Santos), Pelé (Santos); �-'----------.-----'

Del Veccrhio' (Santos),
MazzoIa' '(Palmeiras), Lui-l
zinho '{Coríntians), Dida '\
(Flamengo) Zagalo (Fla- '.

,
I

men,go) e Roberto' (Corín- mengo), Meacir (Fhtmen-'
(América). I -

;_._�-

implantado na Argentina em !nteressanL, dêste 'enCOll-

1!\';1, sene10 primei.ro cam- tro foi a p,'esiálça de LeIo
peão da c,1.tegoria o Bo,ca no ar.co do ,B'ocaiuva e tam-

jUl�ivfs, bem do aÍ!teante Amorim,
x· ,* iC, ! que foi d'::!ensor do Avaí

I
O esporlB do Ping-Pong, por 9 anos, E como jogaram

o� Tenis de Mesa, foi ori- êttes dois "cracks" Depois
ginado no Japão. I da eliminaÇ.áo do. alvi-ne,..

,. * * 'gro. pelos "canados" o

.,

LEA

ASSINE

O' ESTADO

"., "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 Estado" o mais antigo-Diát'io de� Santa Catarina__ '. .-0
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Ffortanôpolís, Sexta-feira 5 de Julho de 1957
--- -----------�-.:......:;_----------....,....._--�:;�

"

,

.

,- -

, "

....

. EM TODO ·OS-1EMP·()S�·
.. .

.. " ..... _

�.' .....

-

A MELHOR APLICAÇÃO DE DIN'HEIRO f91 NA ,C P M P R A DE

,
, ':,- '."

,
,

-

,-.,. .. _-. -

. Enquanto o dinheiro desvaloriza de. dia para IHa
/ 'I'

- ,
'.

u

,
" .

. ,
.

'.

08 �TBBBBNOS
.

,

\

,

.

VALORIZ-AM 'd� dia
-

para dia! . !

,..,'
. ,

, . ,
.

-
"

'. Terrenas há que valorizíram 10 e 20 vêz�s I.ais
.

- \ .
-

. � \
v

EM· P O U,G1) ,S A N O' S ',' ,

/ ..

\t'
",,,!

M Jhares de pessoas enriquecerem so com a yalorizQção' de terrenos

I
'

• lo- \.. �
_

Compre. h/oje no Bairro de "maior futuro de �/ cmenhê•

.

,

:
�EM -MAGNI'fIC)\S�,�9tf�IÇÕES DE P_GAMENTOS.�.'·' ". �,�

,

"

r
. "

..
\.

•

..
,

..

1..."

_, �. t: ......... '. __ � ':_"", ", . �'." .

UM LOn -D E TE R U'H;Ó �.,
.: "

-,.,ji.�""
,,,... ..

UM L O TE D E TE R R E H,O,'
.

CUJO VALOR SERA.BREVEMENTE
'

..'

ONDE PODERE'IS, CO'NSTRUIR '

"t U L li P L I"C A ·D O' .

' UM:' M A G N I' f I C O' L A R.

K

, ,

: - 5.000 tijolos gratis para os qu� ini,.
\
ciàrem a construção :. denlro de
60 dias. ,

: - Loleamento�aprovado pela·Prelei·
'\ lura da (apilal. ,

: ... Regislro _ç,onlorme ,Lei Federal D.o
58. -/

\

,: - Água encanada "alravessa o·lolea·
menlo. "

) .
)

�

: - Luz alravessa o loleamenlo•.
: - Praia maravilhosa.

.

.t

: - Amplas ruas - urbanização perfeita
'

: -ISÓ para boas residências .

: - Proximidade do (enlro. .

:.- Sima salubérrimo.

J
'

,

I

...

, ,

,

"

: ., Documentação tôda trintenária
'. Regislrada no Tabelião .

,

/

,

João Machado· Pacheco Junior. .,

.

JARDIM ATLÂNTICO: .; o maior e mel hor loteamenfó de Floriánópolis.� t
• :J.

B A R R E I R O S: a zona de teflas mais planas. - _ ;,,�.,'
.

r-:

,

B A,Rt E I R' O S: a única zona que permite um ,amplo desenvolvimenlo da nossa (�.�._ '. .

',: ,: _:
/

'

.:

entro de um plano úrbanlstico mod erno. -
-

_, '"�'
'

B A R R E I R O S: ligado ao cenlro pela única via sem c urvas e sem monllnhas. .,.
,

,.

"

,

B A�RR E i R O S:" será num fuluro próximo .a lona resi dencial e por excelência lal qual o '

'.
__

-- '!!$�
-. ':. .

t Jardim América,
,

Jardim Paulista e- Jardim Europa de Sio' Paulo. '

'/
c "

.,� .

B A R R E I R O S: cuja. valorilaio causará assombro d en,ro de um futuro próximo.

\ .

,.

f '

--

E RII RI
,,,> •. 1:;

Tenente Silveira, esquina da Rua, Trajan� a cargo do Sr. Luiz Schweldson.,
Sábado a tarde e'Domin o até o melo dia, os prete ,d: 't

.

s�
- '1'01iAlmi••; ._.�....

�;:"f",j'....",�-=..,,,,�.'S��i'"

." '"
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Pioríauôpolls, Sexta-feira, 5 de Julho de J 957
,_ ---,--- -- - .- - . - ---,----------

NDICADOR PROFISSIONAL �ªêr=ri#lr#li#lr#lr#ÍR@'7"r#lElê[03ET@i#JêF-lê!;)1
OI' CONSTAN�;O D I c �; L LOIINfO

.• l�". W�A':t��AZuME"
- � eMolor Marltl�o C{P f_NTA» fJli

DIMATOS FII.O 'ipl"m"d" O"'" .·aculd",f.. N� fllm·,i
'c' "'1-1M"OICO CIRURG1"O 'Ional- de �dlcina da LIl.ver li.: f I'" A '"rlJÇIl'; ti" Ilparelho rellplr .. tor�"

.Idade do 8'raal'I 1':1
1

.........
;.311 de Lenhoras - 1'artol , rUIU;:.tCULUS.K

I�
_ Operz,çõell - Via. IIrlniria. ,-;_Jjlvla,Ali'IA E RA\DIOSCOPLA l-:'1-lnterno por concurso da Ma-

Curso de lil=erfeiçoailent', e, U" I:; PULM6ES ternldade-Escela
"lO.

l"nga prática 008 Hospitai. de Clrurll:3 40 Toras' ,Serviço do ,Prof, Octávio ...

Buenos Aires. Formado pela Faeuldade l'II'l"t.,.
'

driKues LimaI
,

C6NSULTóRIO: Rua Felipe ... 1 de ,\1 .. l1i('loa, l'islOl"ri�ta e
';x-inlerno' do S"rvi.;o de Ci.r.!r, '

Schmidt, Dr. 18 (sob rado ). }I'ONJi: ,'''�'':Hur!:,iiít) do U.,8pital "e- {ia do Hospital I. A. P. E, T, C.

mali 2 reli" Kam08 do l(io de J"Ine ir.' I1 .

l� is 18 ho- '"dirn ",;. Hospital d .. Cartdade"HORAHiO: dã. u Curso de e!pecialh<a.,;io.o pela
_ da IIlaternldade IIr. Carl ..."

1'aa S. :-I. T. EX-lIIternIJ .. "'lI.- .."ti ... ·

fi\ Residência: AvenIda Rio Br..n- tent.. Ije Cirurgia do í'r .. t. UI'
.OI!)NCAS 'O��rr:�NHO,,{AR

..n. n, 42.
_

t.uIRlarae. \itlOl. PART()� ,_ OI ERA, :'lE;;-.Atende ,"hamado. ;,,11... r �1I,,� ::;clIlJwh, llb
P RTf) SEM DOR I'hlefoJle: - 8296. uhe ,sIlOl A

r- pe O

�
- - -

r",,,ou,, e ru Dura maÍ"cail.:.. método p'Sico-pl'ofilático.

mll.�.
""., - "',U... IoDt..V". �unll' Cons : kua João Pinto n,

UR JO�lt MEDEIROS _<fi - "",,n.: ",.ali..

16. das 61,00 às 18.06 horas, '1.V1EIRA DR. EWALDG lSCHAE,!"ER At�Tlde com horas marca-
-' !.llvvr.ADO '- • Clínica ,MJ"dl'ca de Adultos'

"anta Posta] 150 - ItaJII e das - Tele,fone 30a5,
Pilnta Catarioli.

. 'e Crianças J:(eaidência.
- -'--

Consultório - Rua Vic- �ua: (;,.n, ral B.·tel'l(·ourt' b

. , lOl. tDR, LAURO DAURA tor . Meirélles n, 26. lelefone: 2.693.
CLíNICA GERAL Horário das Ocnsültas >

-
-"'-�--_.

I:;!;pecialista ern Dloiéstia, d.
das 15 às 18 horas ,(exceto IJH. CLARN"O G.Senhoras e vias urinárial.

'Cura raJical das infecça.. aop !!âbad�8). '<, GALLJÇ'fTI. .

",,�uda8 e cronicas, do .per.lllo .

,t!,,"it,<>-uri.r4&rio em ambo. o. .Resldência : Rua Mello e

luoa, '4-lvim, 20 - Te!. 3865,
Doenças do aparelho Di,••U,o

_

I .-lo sist-ema nervosó. NTANI M NIZliorário: rOlh ás 12 I: ZY.t ,. II, DR. A v U� U

Consultório: "R. Tiradent.., 12 DE ARAGÃO
- 1" Andar --, Fone: 3246.
Re8l:ê':lcia: R. Lacerda Cou

tinho. 111 (CháCAra do mapaDha)'
_ Fone: 3l:';'S,

-. ADVOGADO,-
Rua Vitor Mei:('le�. su

FONE:: 2.46&
"

Flori ..n"p(tli� -

,"O ESTADO" O' MAIS ANTIGO DIA�IO DE S. CATARINA

,

-

COMPRA-SE

Motor ideal para'barcos de recreio e para outsos barcos SImila

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

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

(
Dispôrnes para entrega imediata, nos seguintes ,ca�ãcidades:

-

I
, ,-'

I Pianos usados. Tratar pe-

110
telefone 2536,

Campanha de Educação
Florestal

I
c

A imbúía em estado na

tívo, ,explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400

I anos. '\ PGr êsse motivo, o

problema flo;'estal relucio

nado à imoú ia, em nosso'
Estado, só poaerá ser re-

gasolina --80 HP Diesel' (

8U HP" (direita e e:qu�erda)
103 HP " " "

1�2 HP "

con crulado com garantia de

regeneração natural. Torna

se Indispensnval preservar j

que ain-da resta 'de imbúia

'IRURGIA/ TREUMATOLOGlA O KHTAIJI) .,

. 'Jrtopedl .. -, '

m-Cç",Ultorh': João Pinto, 18. aeda�o e 'lflcinall. à rua' nn ,
, NtUlelro "'aln, n. IIiU T,,1. ln:!

J :üar. 15 I}.» 17 dràr iameute.
_ <':1. Postal 13',Menos "o. Sibadoa
Diretor: RUBENS A. RAMOl'

mm'Rói:I: Bocaiuvs !lU;. '.
DR. HENRIQUE PRISCO Fl)u: � 2.714. ,Gereote: �����gos , L

PÀRAISO ' DR,-<NEWTON-- R ..pre.ent..nl,�.:

tílllDICO D.'.ÁVILA ReprueJltl>,õe. --' !i' L.·

�--a�ea "" Doeu�&II de Se- Ltda,
...::;; _ ClínIca de Adulto., CII{U't'61A (i!t:R li K'_'3 S.!JIKdnr r ", .. tal tl\ --

CUUQ de Eepe'éialização no Doenç"8 do: Senhoral - "" rflt'tn andar.

?n$plt,a,1 doa Servldorea do... logia - I!;letricidade' .'lédkll 'Tel.: 22-5924 KI" d. J"n@,'

�d '�IHlr'lilO,I'IO Ru1.i \r',tnl Mej� � }{UU ió) fle =':u··t'fHhr.· !2� !-

,,'ta,:�rviço do Prof. Mariano d. re-l<!s n. l.S -- Tele:one :n07. I nrl� ••�h. nl:i " •• "!lul ..

'ndrade).
I

Consultas: Das ló "�ra� eu> Assinatura. anual" I':r' 't',fl,(l�
Consultas - Pela manhA no di�nte:d_ -F 3'4°2 Venda ivutlla •.. , . Cr' I.or

do'1lpit'll -de Caridade. c.es! ell�.a: one, - � -

m.\ tarde das 15.:;e bs. em dian- Rua: f<bmenllu _no 71. Anúncio. mediante ('"r.!r'to.

Cf! no consultório i Rua Nuo"B
\

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

(Ti; oroj,(irJals. mes"", n8" 1'"

Kachado 17 Esq'tina de Tira-
.

�.. ... hIP'HIJnA. n{tn 'IIerif\ f!,.'_'"h�ltfH':. I
Il"ntes. Tel. 2766.

'

_,. DR HÉLIO BERRETTA A direção não se

reSPUnSnhlllla,'�!""Hiêncl1.i '_:_ Rua PruideDte
., M É D I C O pelo's cúllceitos elllitid". no. ar-

Celltirh_o 44. 'I'el.: 1120, • Ort'upedia e Traumutolol!:ia tigos R"i'1ll411\s. '

....,

.

INt Uh OP:�· �,. .rr.,.
'

CLINICA Ex-illtenlO por 2 anos do Pavi- '"
() leih c ene"n·tTa:.. n h ro,

Id. lhão Fernandino Sfl1lO'nsen da luna, in{urmaç-ões au� ,n�" 't ...
OUVIDOS NARIZ Santa Casa d'e São Paulo. - J}à":amente e d, inu,dI8t,,:

'E GARGANTA (Seryiço do Prof. Domingos De. ,
ORNAIS T.Sefo:ae

{lO GriE��EIRO UA - fine) � Estagi8l'io do Ceotro .)e 10 'k:atad9 .......•.... . J,nn.
ro.. � Ortopedi� e Traumatologia ,e do':':\, G;�zetjl .: ....,.,.. .,... 2.6�tI

JI'ONSECA - 1'11""10 -Ir 1� ...... 3.1;.11

:::hefe do Serviço de OTORI.
Pronto Socorro do Hospital das );nprens8 C .l/ t.fllik I

:'010 do Hospital üe Florianópolis Clinicas de São Paulo. ;�II�I>J'T" Caridaa.. :
-

I
Pfl!CUe "CLINTCA os Al'ARE· (Serviço do Prof. Godt?y MoreiJ:a ",Provedor) ",. - •. , .. ,.... 2,1114

ÚlqS MAIS MODERNOS PARA
_ Médico do Hospital de Cari iPortariã) '

.. -,.' .• l.036

-,'" A,.1'AM E!,-T"'O (all DOENÇA8 N�rêu Ra!\w. " .. ""..
. �J'l!

".,__. dade de Florianópolis, Il"'t a.u:fi .. ESP1WIALl DADb
D f 'd d

-

't ,,1.1 a! .. , ... ".

·C
.. •·

"d'
.

r: ..-.,nbu]tlla --' J.�ls
.

manbã ue·, - ft 01'1111 a es congcnl as e nu �ao Seha:Jtiao i ."!i.- •

t�I'lSPTTAL

j
quirldas - Pl)ralisia Inf.l)ntil - :�,iu ..iei",.".". $,lI\.'

c .

T
. M·ii�"�Jlch.�.t-' iloutt.. ... C�r'

" TARD-:E -:- "85 2 liS u - Osieomiehte - l"aumatlllTl1o -

I !�
". ("ON&ln,1'oRIO ---; R�a dOI

. Fraturas. los Corrf:1i "" ....

fLHJ!'-;; o II ('HA-MADOS I:t;--
.

- n,

A F li
.

S �
I Consultas: Pela manhã no H(,�

I
,;���'f'E�íU,,_ D:tNCI - e Pe<t n- ( -r, I '1· ·c ,. I d 1 10

-

17
'd' q_ 1'3 T·l 'l3611 ;,'

I"PlLa
fe llN(a e, as "as "''''1\( dI' 3'011,1.<0;""" ,.

"\ 1 , n..1. t. •
� l '.

!:: 10 �noràs no Con-.:ultó"'rio. I��I'�I\'Ú Lt12, " ti�ad.ma
-

.:.J: -O'li .... DO--JN�,� Cónsultório: Rua Victor Mel .'';01'31 ,." " ,-

�...... v

IPol,ícia (Sa.la Comissár40 ..

VI-IRA
- reUes n. 26. -

Policia, Gab. I'e!egadi3) ,.- ' / ··Re.idêlieia-·: Av. M�u'ro Hamo_' ,

MÉDICO
_ lHfi. _ Tele. 2(liõ!l,

'Cn\f1'A."I/iIi.\3 DE

'-SPl'.CIALISTA EM üi,HO:S
' 'i k o\l'-';-lI!O "{TF:�

:mVIDOS, NARIZ � �A!F;AN'J;A TA-C :, ..•.
fl?ATAMEN'fO E QPERAÇõES �ruzeiro do Rui , ...... '

lu,,...-Vermelho - NebnUzaçio - Panair '. -"'.

_

Ultr.-Som· - A floresta si nifica: V�_rilÍ' ..

:
..

',-'lllawento de .in.lite •••. .

�-

. .

' g, LOI�e Aéleo ., " .. ,

operaçlo) fonte ll1dustl'lal; solo fer- ,Re ..

Anckl-retlo\)s,'-apla - It.,,�'ta Id. L'iI; térrenó valorizado; pro- I'Scandioavaa ...• - ..•.. ,

Oeulos - MóÍlel'Rfl �qulpamento· _

.

'_ ,. � ,
80T�lS

.

H Oto-illnolatIJl1!olol(lÍ' (il!ICf 1eçfo de mananClalS, defe- Lu� •.1"....... Z.021

no, Estado) ',." ,sa c-ont.1:Jl a erosão; garan- Magest.c ". 2.2i6

-Hor'l",i�_ das 9 à.,- IEi4�.!mí.""" tiri"d(' abastec'imentô do ma-
M�t-rop{)1 ..•. . ' 3,147

dai 16 n 18 horae. ," .
� La Porta .... .. ,Li�

Consultório: - Rua Vitor .�i- terial lenho8.Q. necess'ário ';a(',illue .. ::, '. .•. '-'14\
rele. 22 - Fone 21171, ao çonfertú, à economia e à Centr.al '2.6114

l�e•. - Rua São Jorr.10, - E t l J Iii
5'"" .. !4 21. 'Oobrevivênc:ia, 40 Homem,' '!rls,-,;� a ... -. - , ... ,'.....

ÚIIII

5,5>HP
11 HP-
35 HP
50 HP
84 IW

GRUPOS GERAJ)OR�S' _" "P E N TA:'
Quaisquer tipos para entrega. imediatá -'Completos - - Com

m0t!:>res_ DIESEL "PENTA'�, partida elétrica _' radiat<?�I
filtros - taJlque de óleo e demaí� pertences: acoplados dire
darhente com fiange elastiCa á Alt�rnador de voltagem o,:·

trifásico� 220 Volts com excitador -. 4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjunt0s estãú

assentados sôbre longarina� pront�s para entrar em funciona ....

mentn.
REVENDEnORES AÚTOR1ZADOS PARA O ESTADO DE

SA,NT,A CATARI-N'A
MACHADO & Cia, SIA Comércio e Agencias'

Rua Saldar�ha Marinho, 2 _ Enderêço telg: CIp R I M U S'-
ex, Postal, 37 _ Fone 3362' -� FLORIANÓPOLIS 1

I

'

@.EJf=!F.....fêfélr#lê= r= r= r= r=:::..rêêêêí=k#Jêêê
----'- -.�--'--'-�'."",-' --

l\UNISTÉRIO DA AGRICULTURA "".

SERVIpO FLORES"TAL_ 1-

�B'O :�r,lr. ,I. IlELEGl'Gf.A FLOREST IH, I

�";GIONAL
'�AC()RPO" ��n)M () ESTADO, OF,

- SAl\'�:X 'CATARINA ,

�

" <

li'
,

A V :1;�$ O
, \ It�· I

�'��;
_. A Delegacia ,fI'otestaJ Re�ional. �. 'IÚlh no séntido dé coibir, ,ao Ií:Jàximo pes- ,',

IÍvel, as, queÍl!1adas e derrubadas ,de mato. afim de impe-!
rlir os d,,-<.:stl'oSc,s efeitos econômicos e ecológicod que I
!can'!!tam tais práticas, torna públi_co e chama a :ütlr:;;ão I
,c.�, .todos ,os proprietários de terras e lav�dore.) em �e-;
lal. lHH.a a exigência do cumprimento d_o Código,' Flo.es
tal !Decr. 2R.793 de 2R-1-1(34) -em todó' o Estâd-õ',

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nellhum - .roprieLário de terras ou lavrador. {K>derá

I-rqceder qu(...:lada ou derrubada _de mato sem solicitar,
.< oro autecedencia, a ner!cssária licença da autoridade
florestal competf.nte, conforme dispõe o Códiio Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

nfratore,'1 ')u�eitos a penalidad�8.
,

,REFLORESTAMENTO
Jt:::sta, Hep;artição, pela rêde de viveiros florestais, em

; :ooperação, due mantém no Estado, dispõe de mudas e

I �emin�es
.

de espé�ies .florestp:d e de Qrna.mentação, para
· 'orlleClmento' a'os agflcult{Jres em geral, mteressaGlos no
·

eflorestamento de suas terras; além de prestar toda

Irientação t€cnica necessária, Lembra, ainda, a. possibi
idade da ohtenção de empréstimos para reflorestamento,
)10 Banco' do 'Brasil,.. com juros de 7% e prazo de-15

a'nos.}.

Os ,interess;dos em assuntos florestais, para. a

· rb,tenl}ão de m.alOr,cll esclarecimentos e requererem auto

,l'iiação tl-e 1i6ença i?ara queimada e ''derrubadas .de màto.
�eveIl} dil'igii'-se às Agências Florestais Municipais ou

direta 111 erlte �fJ, esta R2partIção; situada à rua Salltôs
T)umollt nO. 6-eaJ. Florianópolis,
- Télefonel: 2".4,71) - Caixa Postal, 395.

En1iEiJ!�':O -telegráfico:, Agr.i�ilva
�,C: � "I - - • - , -

'.7iJU
2.50!
a IlriJ
%.125
2.402
2.177
2.lIOO

-_-_

I
l�lMtape, !,

-."

,

,ai.. o

.

: D- -o .8. -8 I a·queira " I -

bouba a'Viária e peste "." ...

suina e paratifo dos
bezerros e côlera e:
tifo das aves e pneumo
enterite dós beze�r'os,

.�. 'i
,.

A NOSSA
.

'

.

...,.........

Rua Deodoro, n.O 15'".. 'e�:'aBiO'

"

" soi vido pela reserva patrr-

" .. "
moniul de imbuiais e corte'

"

"

e impedir que a colonizaç.ão
agrÍC'o]a arra.le com o mat('

r

nativo �e"'sa espécie pas zo-

nas de seu "habitat". Sôhre

ass�-ntos florestais, có'nsul
te ( "Acôrdo Florest.ar' .

�
------- ,------------

'ALCIDES ABREU
..A�<#() GA,;go

" ��Q'VER C?N.TRt�,;',-)
:." ,F"IU E.NDA PI.!.SpÇA _

,'):�l,�i��Â�bi���Á�i�;�A�iij�

• '.

"A So:berana" Praça 15 de novembro
-rua ll'elipe Schm.idt

esquina

-_........'._---

)1'iliaI "A Soberana" Dlstrrto do Estreit!1 -- r'Hllo

---------------------------- -_

DR. o J T O F R l-E [) M A N N
ENSINt\

F'!orian6polis,

'e
R. Cristovão NiI�les Pires 21.

Esqu. ,Rua Hoepke e
<

R. Cons. Mafra
-------------- '--,-----

Associacao Catarine3SB ,dpMedicio8
Conv(_'ca-se todos oS dã A,C.M. pa�:a a eleição da

nova cÚn·toria, que Jleverá r:eger os déstinos desta en

tidade 110 'período 1957-1'959,' a se reab:ar no próximo
dia 3 de Julho.

O� i::ôcios da capital deverão vota' na séde, à r'ua

Pii1to, 18, das 9 às 12 horas ou das 14 às 17 horas.

F�crianópoÜs, 28 de junho de E'fí7'"
fir. WiJso� Paulo Mendonça

.

Secretário-Geral

�fóão

--�-----------------------------'-----

Uma das tend'-'.ncias mais dificieis dt. acompa
nhar. -pa-t'a' o fidauiio apressado de hoje é a marcha
<l·i moc:1 masculina,'

. ,

A ""nda clf'!'Itas ex("('lenteR "OUPI1!'l é feita p�lo.
eJ"('(li'ário com facílidadei':, nesta' cidade. exclusiva

.mente
-

pelo Magazine Hoepcke.
----------------- -----��-_.----�--�-�----�---------�--------------------------

c O ·,M ·S A B- _Ã O

'Virgem ESlJecialidade
da (ia. 'WEIIEl INDUSTRIAL- - Joioville - (marca registrada)

.
.

.

.

tempo e dinheiro
.

LA V A.N D O

'iI..'
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
-----

Fl,-.ria!lópolis, Sexta-feira, 5 de Julho de, 1957
--�--�--__,_------------ _._-__ '--- --_._------

,tr�ADV.�A ta O REfRIGERAD.OR é fRIGIDAIRE

r .

- 2.a PRESTAÇÕES SUAVES PARA r I

OI'aa-rA OUALOUER oR�AMENTO A PARTIR Dl
.

'_

* 4 MODÊLOS
I,� 4 P'R E C o 5-

. "

* 3 6ARANTIAf

E ASSISTÊN:CIA
TÉCNICA
DOMICIUAR
·GRATUITA

PERGUNTE A QUEM TEM UMA

MODELO STANDARD 7,4 pés , \

MOLi.ItLO_ MASTER 9.7 pés

'
,

\) I
...
v

. .. MODl'�LO DE LUXO 9,5 pés

i

h
'�.

:os

8IetMiÕTi••4ia
EDIFICIO IPAIE I

��

j�
U··

E ADQUIRA A SUA

A
!'

-

.
�

* .

M�RCA REGISTRADA

\

r·-�ATiÃ�"iõ-'--iii cf' •.
. � '. .

"'T. ',' :,r;:� 1
i 10.0 A N I V E R S Á R I O D A,S �rOJ A JI
I rr E i E T R O'� , É C ,H I «-,,"--' �

,

i•
•

I 1947-'1957:

i (omemoraçã�' �e 18 de junho � 1�. de Ju�!.: I: Em comernoraçuo a passagem do seu 10.0 anrversarro de furrdât;ao, as.
: LOjas ELE'l'RO-Tf:CNICA elaboraram um vasto programa de vantagens a:
: SU:l. prezada f ragues ia, ofertando-lhe prazeírosarpents

-

uma ,?éri_e de brindes,:
: além dos Jescontos €xcepcio.r;ais que serão concedidos no periodo de 10 de:
: junho alO dejuho.

.
.

'_ -- .

- .•1• V'l - Os .que efetuarem qualquer pagamento em CAIXA, referente a dup lí- ,

:
.

'" calas, e/correntes ou compras a vista,.durante o perícdo de .�O de jU-:: � nho a 10 de julho, r�ceberão um talão numerado .que dará direito ao
.

:
.

sorteio dos seg-uintes bríndes ':---_.
'

, I• : fr), Um belíssimo radio·elettoIa -de mesa, marca, "SEMP", modo RVM.
-I 431-8, com. 5 válvuras, 4 faixas de ondas, sendo, urr.a ampliada em.
! 25 e 31 melros, transformador universal, toca-discos de 3 velocida••

1., eles � duas agu.ha : (gentil oferta da firma Semp-Rádio e Televisáft
: S. A., de São Paulú). _. .

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

• ta da firma Prosdvcimo S. A .• de Curtiba). '\::
:. c) Um R_ãdio "LA 8ALLE", mód. AC·12, cin.co válvptas" côr marfim,:
• transformador universal (ofertado pela firma Hennel S. A., de São.
· -.' .

li Paulo). " : '

: d) 1Jm a.pa,l'clho
de chá e café, de finisaima porcelana SCHMIDT, com·

I
:

: _

,42 peças. (Oferta gentil da firma pOrcelana Schmidt S: A., de Rio
iii do Texto, neste E,sLado).' •

I p.S� Uma batedeira elétrica para bolos, marca "ARNO·DtJAL SUPER",:
: com duas tijelas (oierta da firma Arno S. A.). :
: ? o - Tôdas as compras p v.sta gozarão um abatimento de 10%;. :
: �.o - �In Julho haverá distribuição à freguesia, de Um orig íual paliteiro de:

I
porcelana comemorativo à data.. :

. NOTA: � Os talões numerados 'deverão ser colocados nas urnas, que ficarão:
• perto dos CAIXAS, as quais serão -ahertas no dia 10 de julho, no;
: auditória da tiádio Diário da Manhã, em horário préviamente

I ,nuAPROVEITE
-

A DPORTUNlDADE l-
I
'.
•
•
•
.'

!
•
· /

•

:
•
•
•
•

:
•
•

:
8·

:
o
•
..
•

i
j

. .

d'
, .

-

1
' CÁIV"ú' •.

, t,ituado n a caixa agua c e v._� eu'os.

,
.

--::--

Compre nas Lojás "ELE1RO.TÉCNICA", no período de 10 de junho a 10 de
,

julho, tudo o qUe ser lar necessita:

Móveis - Tapetes �, Pianos - Aparelhos elétricos _;_ Rá�i!lS "Semp" e "La IISalle" - Eletroías "Semp", "Standard Electric" ou "R.C.A. -v.fctor" _._ Má
quinas de lavar roupas - Aparelhos de porcelana - Cristais � Faqueiros -

Fog-ões a Gás Paulista - arrlgus de utilidade domestica _ etc. etc.. etc•.

LOJAS "ELETRO � TÉCNICA " -

Uma organização. as suas ordens'
1Ó anos trabalhando para o progressos de -I/.

F'orianó�olis· I.�.S••".�" ••"." ••".".'."'."8,•••e.o•• \
.

0_ habito não faz o monge, mas o custume ne

seeído certo e. corte perfeito detíne o cidadão prât]-
co e elegante.

-

As- roupas Imperial Extra. lhe assegurarãs dura.
bilidade e.,caimento perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Cred4ário
tas ótimas roupas.
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f _. ���··rãn·sp"o·rte·s··�êrescru·mén·se·�S·:�Ã:�·-·�·t1 � �: �tI SERViÇOS DE CAR6AS E �NCOM'ENDÁS ENTRE SÃO PAULO - SANTA CATARINA PORTO A L E'G R E :::
� , �
t J
y J
.:. - F Iii A I:-S - . M . A T R I Z F I L I AIS.!
y �

:!: LAGUN.t\ _ Rua'Gustavo Riilhat"c1, 514 .....:. Fone 131 FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, 50 - 'Fone 280' .}• *.*t:.. ( ·R E S· C I �'U M A- PORTO ALEGRE - Rua 7 de Setembro ,619 - Fone 78111 .t•
•:.. TUBARAO - Rqa Lauro MUUW!r, �IO - Fone 117 : .

.

J.,
.:. /

CU�ITInA -

R\ua Silva Jardim, 984 - Fone 218'8, .!.tt· ITAJAI' - Tl'av"�sa 24 de' ltJ.r;O. 6 - Fone 448
\.__

... �

_.. a\-td 6 DE, J A N E I R 0, 153 SÃO PAULO .- Rua João Teod�ro, 670, - Fone 36�442I / .t,

:�: JOINVILE - RUI> Marechal Deodoro, 175 - Fone 4"! FONE 17 _. SANTA CATARn�.\ ." "
_ Rua da Moóca, 1044.....; ....onll 37-7097 . :i: /

�z "GOMES" .1.
.

. ARAR.t'
'

lIBLEA.N.S - BRAÇO DO NORTE Endereço T..elegráfico: R I O r: D E IA N
.
E I R O ,- R:ua Sá:; Çristóvão, 212 t, �� .+.�

f ......
..�. Endereço Telegráfico das Filiais: '''C R E S C I U M EN' S E" i·.: I"""'_ •••T �
Y Á
�:." " ..JÍspõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 3U caminhões próprios "F. N. M." dirigidos por profissionais competentes, .:;
�:.� -qlém do que capacitada a" atender o comérci 'o e-indústria na zona acima especificada; via g=ns com qualquer autoridade de tonelagem. .:.. '

T ��� :.
..�. ,Z Ê L L E R A PlD � Z NO S S E lJ S S E R V ! G O S .:fJ.. ._.

'

. • � • ,.. ,.. ....,...,., ....... � � � � ,.. '� � � .. � � .... � .......... '" .. • .' • • .. • .. � � .. .. ,- � .. • • • � •• � �:..

E�;;;;��.1?�J;�;;.!;;.���··o·��=asõ�·:,·�õ�·"·i}·'·i··�";"_;·_·-··.(�iressados ausentes, incertos e dasconheeídes. ' �"'=", W .N(jfI 'W � �

(; (.!i::n.d{í,o Carlos Temes, Juiz de Paz no exercício
o .

.

. . o

.

. .

, .• . _
o

..
'

,
•

'

,

'J .

d 'D', it da Comarca de Tiiucas do- Continuação da 3.a pagma gO tem necessidade de ISO",: alto e como aquilo que es- zar prodig íos maravilhosos. çao mental esta defeituosado caro-o ,Ie UlZ e, 11 elO, -' " ,
, ,

"

Estado" de Santa Catarina, na forma' da ;ei, etc .. '. lamento e d,e renúncia. O tá' em baixo, ou seja que há
I
Quando ur.i trabalho intele- ,ou perdeu-se .a fé, pronun-

t dit 1 ra mando-a com pertinácia, e 1" t I' I
-

de l ci Ih'1:iAZ SABER aos que o presen e se .l a, com ,o p -

mestrj, da !").agia diz ao d!s "ana ogia entre o macro,cos-, ua ou m-utua nao ren e cla-se com reco ímento e

zo de trinta dias, vir-em ou dele eonhecimento tiverem enfrentando a prisão com cípulo : !'TI.I separarás a Ter' mo e o mk.roscosmo, entre porque não se sente "em for pensando que se est_á 'fazeD.:.
que, por parte de Antônio Felipe Airoso, lhe foi dirig�- portou-se como um mago. ra do Fog;" o suti-l do com 'D�us e o Iíomem, entre o

,.

ma", não !"'1 sabe por onde d9 magia, a sílaba CM, co-da a pe""a-o do teor sezulnte : _ "Exmo. Sr. Dr. JUIZ -Urn mago não pode proceder, .
.

ât I f lt torzi h
.

f'
..

. ,"'. c.'
•

. '. pacto, mas I' • unlvel'SO e .(� a orno. \ começar, .

"". a o mo orzm o mo aZlam I)S antigos ma-
rte Direito da Comarca _ AN.:r.oNIO FFLIPE AIROSO, modo.' ., . , ' ,.'

.
.

1 d' id t
.

e domiciliado
de outro Contra Mas deves Isolar-te. De- O mago aspirante deve VI preparatór:o ou a carbura- gos hebreus ressuscitadoreabr-asileiro. solteiro avra 01', reSl en e

,

. .
, '

I'
, '

. P ·;t B lo de;ta comarca nuer, por seu assistente, ,aqu�las evidências judici- ves renundar. ,ver na solidão, numa ce,la
"

. de' ,eadávei'f's, realizadorese.n Oi v e , , ';'t._ _ '.' _
. .; .' o' o � +++� �............ o .

inoveI: a prese�te açã� �e uf.ucaplao' em, ou� expQ"eo e re=
aIs. que sao as provas, as

.

RenuncI�'': _ diZ a Igr�- i branca,. S�!11 moveIs. �os VI
I : ••.. de prodlglv!" de que tran�-:,quer a \. EXCIa. o s_egumte: _ I.- O Alphca�te e P9$ .. demonstrações, os documen

Ja a seus

11'.,onges,
aos aspI- I vemos em c�,sas de CImento

'.EspeCial bordam as Sagradas Escn-
seiro de um terreno de forma Irreguhr, sItuasto em tos, os prG'�.,ssos verbais, e rantes à Sll.ntidade. Renun- armado cuoas vigas de fei'-I "f' tllras�
Po ,t B',lo desta Comar·ca. com a seguinte descrimina- embora o Pre'sI'dente o tI" � - J I

f
'

J

, - I1 IJ C
, ,

. . "..
-

cla ao mune,), aos prazeres, 1'0 ormam ao ·redor de nos . 0" -mago ,lf Milão, eD+on-",ão: - .l, linha de frente mede 140 menos, a de fundos
vesse conv;:�ado, paternal-.. , , '. I' .'. 1 .

I '

t
.

'

•

d L t 220 t . d' Oeste 80 me- as rlqtr�a� aos af�tos. Hu- so corp.o U'1.1a Jau a de Al-, Tará. na ci;la do cárcere o�O metrus., a e es e me ros e _a,�. .

mente, o 'Y,,�ditú sôbre as ,:', 1'1 O'
I"

: lOS, _ perfazendo �ma área quadrada de ·38.720 me- milha t�u ,corpo, . son�a o
e b��sta�'a uma des-,' "

.

ambiente is{)lado, sem !l}ó-
< 1'os qua,:rados _ .fazendo ,frentes ao Norte na es- consequêqc;ils a que se ex-

'. . . carga de mC:toclC.leta, a com
'

veis de fant;.'sia p.I:.opíe-Í'ó ao• c,
" .' Renun:cw. t -_ dIZ o mls- , '.

trada geral antiga e fundos ao Sul em t('rras de BraulIo punha, co',�t':nou sustentan- panhia da porta, um. jOl'l�<a l'eeolhimel.'l�0. Ter' fé nas
J o""'d d ticismo me.'çaJmano a seus .

Regis; fl:xtremando a Leste em telTas I:k ose �uen es e o confra () vento e a maré 'leiro que. ;ri'ita uma m],r; fôr�as oCllllas capazes �e,

d h d' d J
-

R' II A" "hodjas" el'OS fanáticos de .

H Oeste T:m ditas e {!l' elros e oao: egls. _ _

sua verdade,· .( chete, pl};ra rlestruir"b_bene-:-,
referida POSSe fQ,i oomprada,' em 1924 de José Benja- E' um homem que conhe- s�.s nume.:osas seitas.

ficio de mêses de medita- "
mim Gr ljotti por Antônio Steiri \ e êste há 21 anos a;' A'

--

Despojfl,:te da matéria! -••. '.' . ee a potenua do pensamen- ,'. ça-o e I'ntel'''ompel' no'ss as I-.__.I;trannfedu definitivamente ao suplIcante, seu sobrInho IA • diz o misticismo hindú. _

, , o -'"A •

d °f' to sobre R realIdade. No " �enso.
.

.

-,.,
"

(iue a v·�m desfrutando com ammo dI) ono, pacI.lca, Não ce torr.:'es pesado comen
contllltW .� ininterruptamente. _ III _ Em vista do ex- J?rincíl.iio-.e!��; o verbo. A pa- -: :-

. , '
.

do carne. Sê casto, tem mê-,

rosto ,'qun' o suplicante re�ularizar a S'la posse sobre o lavra destr:"i ou transfor- Aos,sed91'tos do incontl"o \
f 'ddi' f d ) nO I' 1 d r d d sangue deú'amado, e um a I \ <''referido imóvel, de con O1"1m a e com a eI e era ma a' rea lt a e, o e ar- Jáyel cujas mãos estão im-: 'IÇ' -:----........ 7 _

isolvido. 'Poucos magos de
:.;.437, de ri de março de 1955, que· modifiroU o art��o 55_0, se que o experimento não dê um supera-tás os planos e

pacientes para levantar o

I

:'
,I
_;_ ,:,________ J."

hoje 'soubLJlam éonwortar-do Códigc, Cicil. E para o dito fim requer a deslgnaçao resultàdo,_mas êle aplicou o
te desembaraçarás das ca- o

dI' f"' Ir:Q dlf\ e bom para a justificação e:x:ig;rla pelo artigo' déias de ';'-{da.·A lima pes-
veu e Sl-S. con larel o se- Costura ori�inal em se à altm,o. de mago como'

455, llo/'L',(\,odl'go d'" Processo Civil, _ na o.uai deverão ser primeiro princípio da' ma- grêdo da fÓl'mula CM. Dizem '''Tweed'' inglês, com uma êle.'"
soa que pl.h·guntou a Buda ,

ouvidas �s testemunhas Luiz Batista e -Getúlio Nunes, gia, "Olha tom intensidade que é formada pelas letras pequena capa e gravata em o

.
'

qual foi su� primeira encar estampad d d t'! r__--------·""o prime:i'o funcionário públicó e o segundo lavl'ador, e com vonhlde firme um den iniciais do r.on�e de Moisés, . o, an o ao rale
.

J
. • nação, êle '-espondeu: uma ;Um ar' juvenil. E' indicado' iDuu I POItQIJtIQ'residentc� e domiciliados em 'Porto Be o, _;_ os quaIs te de cão � ordena que se invertidas, (l que o fato de

'111,1 [BE'01DlI11
.

I b U :..: b d' b h ·para mocinhas, mas' 'na-o, I'mcompa'l'ecrrão in,dependentemente de citação. Requer t f e re, m' 1'0 re la o a- . o

I f'
orans orme \Cm brilhante: o pronuncla- os com ormlda próppio às senhoras. .,n,tais' que. depois _

da, justificação, seja feita, a: citação dente de' cc�.') se t'r'ansforma- via acendid'p fogo, havia pos I
'-

't l'" ve convlcçao peTml e rea l-I (APLA)dos atua:" confrontantes do imóvel, bem como, dos inte- to sôbre êf� uma panelá, na, eá em bri'h'l,nte" _ dizem ' ----

ressados ·;ncertos é desconhecidos por fdital de trinta
panela pUS�l'a água, e quan •••••• " .rI ' os m'agos do Extremo Orien :.---dias; do �r. Diretor do Patrimônio da 'Lmão, por pre-

t ·do esta f�rveu não tinha t' "

o
a

CU'L 0--'S
-

:'c:atória ..m Florianópolis e d.o Sr. repre,;entante do Mi- e.
.�: � li •.

C' d d' d
.

't t N- Ih nada que botar dentro. En- ·1 •.
' ...... ,

. �.
'

.:nistério Público nesta i a e; to os pEra con es arem ao aCO:1se o a meus ..,

d d
'.

d f t
- tão, pense! que uma lebrea presente ação dentro do prazo ·e· ez rl�a�, e con 01'- amigos do Ocidente a a en-' .

,I." ,', :iflldade (',·in o disposto no artigo 455. ('1tado, _ sendo;. tal' � prova, .porque nossa
lhe dada J'l1 gôsto -,-- disse .. . -

•
;j,final, 1'n:onhecido o don'iínio, do suplieante sol:Jre o l'e- Buda e "altei dentro da I '"'.. SUA VIS'TA NA-O ESTA' BO"'A I :
ferÍvo itr0vel, cuja sentença lhe servirá" de título hábil :�:i�:�a�: '�.�.���::: �:o1:� panela�

,'.

1,\ , f';� :1 .

-'-o .' ". Ipara 'f� inscrição 110 Regist�·o de Imóveis. Protesta-se --

� , < o •. 'f CONFIE NOS SUA' RECEITA •
,

I d t t h'
.

t
'

se e gia, Vivemu.'.. !l·!ium cl··l·m';,..��-
sta e ':1,' perfeita renun-

.: t".·Jlt,'�·.. ·'_".'r"'If......:�'•. . '!II _. '. .:prOVlll' (j a ega o com es emun· as � � VIS ona, � n -

.:' ...
_

.,

_-c

r"essário. Dá-se á presente' o v'alor de Cr$ 3.000,00 para masiadó 'Q_'ferente ,do à'ou- cia a' nós' mesmos pelo bem

os efeiti)� legais. O assistente que esta assina tem sua tor ,Fausb, NÓ's 'não pode- dos outros: Nós, os ocidEm- I PARA UMA -. EXECUCAO P ERFflTA I.

mos como o mago -K"l' - '.ta"'s, os ,hti:n,ens de hOJ'e, a',!
'.

X X X
'

••'esidên;:ia nesta Cidad�, onde. recebe citação. Nestes "
_

-

.,, mgsor, ,..._ ,

•termos. I). deferimento. Tijllcas, 10 de junho de 1957. fec'har eru garrafas di-abi- única, cois�, ",que, sab.�.mos é j: ' )',' , ••(as) Clíl,dio Cal"amm:ú' de Campos." Em dita petição t d h Inh,os-se.rvidl)r:es e f.azê-Ios
, pega�'_ o gll,:, 0,.. o. vlzm o. e_o ·.LABORATO'R'IO COMPLETO, PARA AVIAR', COM,·, R·A-·.,foi ex..r'i :!o o seguinte despacho: _ "A. 1)esígno ,o !lJa .

.

dj! h0je, Ls dez horàs, para a justifica,;ão. Intimem--se. sau quand')' temos necêssi- laI1ça lo n.1 caçalola do po I . :

�����:��;o i��6.���:�, �:s�. �:rl��r;i�:�;sFcit:·ad�u��ic:� �:l�;U�:S s;u:s St��!::� n�: I �:� :e�s:fOFc!n�i:,u�b��::�� IPIDE� E P��FEIÇÃO; QUALQUER. RECEITA, A' CARGOIção foi I'l'ofe'l"Ída a seguinte sentença: -: "Vistos, etc ... funcionam tntre nós. O mal dosas,. pat�on�tos de se�ho: :DE- OIlCO TECNICO ESPECIALIZADO CONTRATADO. IJulgo pu sentença a jusj;ificação retro procedida nes- ,__
_ "ras, Íllallt�(j)H,a, Mas naç e : ,..,' :1

tes autu�; de Ação ,de Usucapião requeI:ida por Antônio
CONSELHOS DE , . .

.

i renú.ncia" ��RO � o _caminh.o I
1.:'_'..

EM SAO PAULO :.Felipt Aji·oso, para que surta. seus devidos e juddi- _ _ _ .' _

(.os -ef!;i,os. C-item-s�, �Ol' mandado, os -confrontantes (Cont. da 4. página) da ascens�o Nao e o melO • j;_{1�';"
. •

h· d'
o

1 j't
' -

d t' t quer co.nse'ho sobre O. tra-, de empreg;�n' a.quelas parti- .1 �.'�';'�,�,;
.

Icon ('t-Idos o Imove ; por ec I aIS,_ com () prazú e rm a . '.
dias, n::. forma do § '1° do artigo 45p, dO Código de Pto- tamento d" pele e cabelos cuIas do di'lino que há em. .'!"!W -r�

,

X X X ' :
cesso G1\'II1 'os intere_ssarlos incertos;

�

pessoàlmente, o .ao medico esp.ecialista D,r.1 nós. 'Será,: sob certas condi- I ';.,..��
.

f'
- :

Dr. :r..epofsentante do M. Pt'lblico nesta Cidade ;:. e, pôr Pires, à rU'l Mexico, 31 �

I
ções, um pequemsslmo: It

.

\.. I
pl'ecatóri�, a ser expedida para o Juizo de Direito da la

R.io de Janeiro, .bast.ando en I D.e,us, d.jss€ Ermeta Trime- I. .

\{
.

,. :
Vara d" Comarca de Florianópolis, o Sr. Delegado do

AVIAMOlS QUALQUER Rf
'

MIVlar, o pr,ei'>e
.. n. te artIgo des-I' glsto na mesa. de esmer�.lda,.. ..

_ .

.

C EIT·A NO MAXIMO, E .fierviço' ,10 Patrimônio da União. Sem' custas. P.R.I.' Ti-
_

_

jllca�, 2J de jtlnho de 1957, (as) Carlos Ternes _ J. de
te Jornal e o endereço com porque "aq;'llo que esta no ! r

P:lZ, no exel'cíci'o do cargo de J. de Direlto.': E para que pleto para.a resposta. I', ' ii -,� 3 HOR·AS I' hel-': Je fie conheciment.o de todos. e ninguem possa a1e-_ ••._ � ..:... �•••••••++.++.++••. , �� .. � '�. � . �, . . . . .. '

gar 19i1crância, mandou expedir' o presente. edital que datilogr'lfei, conferí e subescreví. Isento de selos por se

será afixauo na sede dêste Juizo, no lugar do costume, tratar (Ie ASSIST®NCIA JUDICIARIA. (as) 'Carlos I Ie, P01; cÓ!iia, puhlié�do UMA VEZ no DiáriQ da Justiça Temes _ . ._ J. de Paz, no exercício' do cargo de J. de Di- � I J O A L H E R 'I A G A L L U F( m®s VF;ZES n_o Jornal "O Estado", de Florianópolis. reit�. Ei;,á conforme o original afixaJi" na sede dêste'I' ,

.

.

iDado e passado nesta cidade de Tijuc;-�s, aos vinte' e Juizo, ne Iu.gar do costume, sobre o q!.wl me reporto e : Rua Felipe Schmidt.. 21' Florl1ano'polllrl'!uat::c (Hus do mês fie junho do ano de mil novecentos e . ciou fé, ! : . .
. ) :

,cy·do 1\Vos ES'crivão'ol f):Hft-supr::t:(lEscrivão: Gerc'Y dos Anjos. i •... ,..
". :, '... . .

. ,

" ,
,

.
"

., SJt I I�,..."..-....,....

mudar o (tue não é no que
é.

Se o trilJllJ1al dos homens
'o conder;oll, "tnte,aCôrte de
Honra da Magia está ab-'

,IILVII.A)
."ANDE TONIOO

..
-�-

.....
J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flfda!1ópo� Seata-feíra, 5 de Julho de 1957
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./

10fatos:bá rgi.8
1st. Uses in Goral:d,WÉN�)i se cónsegutu, energia' da " to, do núcleo ocupar somen reação nuclear se 'verificar, \ s ..s, '

"ol'tielladamr,n-te o transmita .

um. novo tipo de combustí-

Wahingt'tc., D.C. - EJtis :s'l,pe'rfície' 00S elétrons. té um 'mÜác,imo-milionésimo uma péqueca parte .da

enerj
NONO '-, E' possível con .a e�ergía>em quaíqüer i-ít- I've-l. E�te combustível pode

tem dez fatos esseneiàis nos', SE.GUNDO _. T.o� os·'.de Um mílíonéaímo de volu- gia é tamb':.I!l emitida na for trolar as r.iações nucleares mo que se deseje.
.

_, gerar quase 3.000.000 de ve

quais, a_llO�'a"idade da ener- 'átomos são compostos, éo-, me total" do átomo, contém ma. de radiações que se pa-. em reatores construidos de DÉCIMO - Os elemen- zes mãis eilllrgia por libra-
'

gia nucl�!'.,: se baseia,' de :�o um p.eq�lf.'n? sistema sO-
J
tôda. a n�a!éri� . �u ma�sa- reeení_",com .('s, rai�s-X mas -tal �anei�'? �u� a r�açã,o se -tos cujos n,�c�eo� São'�!1pa- >êSO do que, qualquer ou-

acôrdo
"

coa: Gerald.Wendt .lar, de um núcleo central' -, esta "materla, precisa qUe sao multo mais podere- t verIfIque (:OJ'l" "�gurança' e zese desta 11�<tão constituem 'tro combustível almen- '

que os enumera em seu li- ,'que contém quase têda a "ser tão densa que não se' t i tEt em- uso. - (USIS)
'firo "Nucle:u' EnjergY' and

( matéria. e t'rrergja, �o áto- .eompara a náda que conhe-I'U'
.

S'
.

[
·

Its Uses in Peace" (A Ener mo em.uma f01'ma extrema- rÇ<'lmos - !cão densa - que.
•
:'

t
� 't

o P
·1,

IJIS'
·

T<' baffta�'
.

I

gla Nude",,· e Seu, USo.... mente oo.,""ntrad. �a" Um. .,�ma part.ícula sólida dela I • ",.IU,
.... I.e·.. ' .I,c..a.

'

.' '.' .' '8" at·-011." :� .. .r 'f·a." ;;. ·t,i '-,'es,Paz")" ,

número det.nído de. eletrons 'não seria maior de que uma

I '" VI . 'lU !

. 'Cais fatf1;\. como delineá- . que-revelam em órbitas dís- gota d'água mal" pessaria.
.....

"

dos por W-tlfl:dt, são; I,tantes ,em l:firnQ dó _nÚCleo, .�erca de 2 OÓ�.OOO de tonela
. Wa��i��t��� -::- E� :elato ;

respectivamente: m�nteiga,' algodão estampado .custa 22' parecidas. �m traje de lã, '

PRlMERO - No uso que ,
como plall'i\:?s em torno do ,idas. rio dirigido � Comissão-da de 2.a classe- 248 mmutos e horas .de trabalho em �os- para mulher custa 22 dias

já' se fez de combustfveía e � sol, mas que deixam vásio QUARTO - Para manter Relações E';�teriQres do Se-
'

26 minutos ou seja. dez ve- cou enlluan';'o que- co� uma de trabalho' enquanto que
energia química some�te a a maior pavte do espaço do i:esta matéria firmemente nado, divuigado ultimamen

I
zes mais; ,'\ os, 168 e 21 mi hora de, trabalho em Nova em Nova Iorque custa 21 ho

superfícle 'do átomo e: 'por.' átomo. �oesa nos respectivos nü- -te pelo. senador Russel B. I
nutos; ou seja, 8 vêzes Iorque pode ser compradá ;

meie de reações químteas, TERCEIRO' - A despei- �leos dos àLomo's, é preciso Long, da Louisíana, se indí- : mais; chá, 54 e 2,5 minutos, um terno de lã, requer em ra�ln rádio de mesa, de 'ii'!\Ima concentração igualmen ca que 'os trabalhadores de,' 21 vezes mais, . -Moscou 47 '!lias de trabalho,.

'f�.-.M I válvulas, custa em Moscou
6atiI: ela a�u:KGír.. :te íncrfvel de energia: l'vIo��o.u, d':Pi t.al �a, U�i�o� �oque se !"efere � vestu�- e��quanto que somente 3 32 dias' de trabalho e em. '

�.

J-olm Leland dos E'stádoi' nOl'destinos d.e , QUiNTO - No caso de Sovletrca, l1evldo as dlver- riO, as cÚlnparaçoes .

nao dIas em ·N'.::\'a Iorque. As N I
"-..... '

.

I ova orqu� 13 h<_:>ras somen
Da Globe Press Pérnambu:o�' Sé'gipe e Ala .�lguns tipo� de' átoIQoS - 'gê'l'lciag, W) sistema

econô-'I
sã/o menós 'interessa'ntes. m.eias, C'lS�COS e sapatos te. O vodb,_"produto piú'a-.

� .

:

.

! goas, assim CQmo d'a Bahia some�t� al�'JIÍs dos �oucos : mic'o de sen país, têm' qU� P�r exempk. um� camisa ,de ,n1�stl�am diferenças muito mente russo, requer 8 h o.., "

( N.o�A.. 40RQUE -, E�. e mesmo tkila -pequena par- ,que·sa,o. majOres e maiS com. trabalhar o!1tl'e duas é ate·
,

-. '., . ras .de trahalh<> para uma
grande éxtensão do Hemis-. ·te da regi1í,o setentriorral de �l!<cados como os do urânío 'vinte e seis, v-ezes ma�s �dê RUmoR!,DQ:_I(IPJO�DE garrafa em Moscou e somen•

fério, Ocid,e'fl t:'.Í, a escassez: 'Minas Geri'1s. -"0 impacte sôbl'e o. núcleo qn� os trabnlhadores, d�e No

1:['011'11"óPOt·"11
'

te 2 horas c: 20 minutos ,em
de áitua, �':e atinge mui-.

_,
' Felizmen1'J, no Bl'asil,. co- por um pnJétil' d-e' tamanho �

:�a Iorque- 'para ganp;ar o· r .' �-IAn'.
.

� .....�,. .

I
. .N�va 10rqu<1.ta� vezes .. )'�,esm�, a for�a- ;mo em todo.s os demais pai- cC:Ynveniente. €' velocidade po s�ficiénte pé<ra adquirir ali

.

� DI T'A L
•

de s,êcas i'lgoros&s, cQnstI- ::ses da América Latina, foi de af!:ouxa;: o�· elos do nú-
f
m�ntos e fOtlpas essenciais:, INI1'üSTO SôBRE ,INDÚSTRIA' El 'PROFlSSÃO� Devido il,s manifestaçiies

'tui um, doS'" problemas mais, '>eflC'.on.tra:d� a solução do' pro cleo e fazê-lo conl que: se r As cifra;; foram cJ"�pula,' LICENÇA; PUBLICIDADE E' ATOS J)E'(ECONOMI� t�.ue g�ralh1:erite proced'e� __

sérios qtl,:,' os ag;rietlUOres, 'bi,.;ma das '!êcàs através de despedace; as pl1'rtícuias re�' dás, pelo seft.,d'Or LaH�·quan.1 DU .MU�'1_1CÍPI:O· E- TAXAS, �ÔB'RE}. AFERICÃO_ DE, <> Dia do T!abalho na União
•. '''. ' .., r·· '

f
. '.

I'
.., .'. ! PESGS 2. MEDIDAS E LIMPEZA· PuBLICA, SoBRE

e pecu�rls, as tem de enfl en, ,;amplo programa. ,de ir!"ig�- i ê9líantes dd)Çam a cena 40" 'do de: sua ""lslta ,.a Uplil,o So F'8.TABBL'ECIlV(ENTOS COMERGIAIS. INDUSTRIAIS Soviética e em. seus-. satéli-
tar� :Cão. Nos INntos onde nij..o é impacto a·',e'lociclade de mi' viétie� ,em' l'.gosto dê 1956:' .E-PROl<'f'SSTONAIS.
No sul do� Estados Uni- r: pessivel a."' c�nstrução de ��ltares- de (plil6metro'S' por I,A despeite. fie se' bisearem ;' ":to TRf�ST�' DE'-19?7 , .

do!!, '00 Mc:-.:ico, n0 Peru e: açudes, são mot'liada� bom- :se-g'l1ndo .e, :usimi com h;e-..no,s prêço;;, f.ixados para as.'
.

De o!'dem do Sl�. DU'e�O'r d� F�zenda� to_rno pubhcQ
b'l ,., h . o'' . ',;.._

1
.

. �M 'que dUH.nte o corrente mes se procedera neste Depar,-nG C 1 e- (l L'Cga a ave!, c -, ,bas Worthington para. poços menda ener$".a. (Num rea-,. O;},as· de Esbdo em, oscou.! b' ..'·t ta: .

'fn .'
_

d d
. '" I·' '! ,tamento, a 80' l'anca dos lmpoa os" x!t'5 aCima enclO-

mo é' sa'bi<k, ver a· elros .,l?rofunpos, que vêm dando. to1" nucleal', tais projéteis: a 1 de apTil. i 1954), segumlo nado" c('l'resPOl{d�i1tes ao, 30 trim�stI'-e ctQ corrente ano. rádio "mosr;()v.ita, é indl�bi-desertos, ds todo inaprovei- resultados g'eima da espe-' são os neuirons). Este pro- Jos cálcul.O's que apar-eeem:t1O"
.

I<:incln (). prazo acima, os aÍudidos i�npostos e taxas tavelmente Tevelador saber

,tá�s pra a indús�al
r.
�tiYa. h<:esso é:chlinJalilo fissão -nu- ·.relatorio do), Secret�nia do ser:;;� co::,rados aC,i'es'ciôos da multa· de 20�. ..

agro-pec1:1ári.a, embora, pol'. Nêsse pon.to, os brasilei- Cll!al\ "Trabalho d\1S Estaâos, Uni, Bep2rtamen�o da Fazend-a, em 2 de Julho de 1957.
,� _.

. ..' .

�

_ .. I· -. ,

.
.

'I M. C� €ardosov�. uJ.e'l'"çam rlquezas nu :ros ,estao :;egumdo o, exem- SgXTQ - Os fragm-enios <los em 1955. se adv.erte que '

.
. I... .

' )
.

� Encarreg'iüla do coiltrôle-

nel'ais. .

pIo dos f"7endei'ros norte.. são p'rincilJ:ll:mente nucl-e(}s O'S prêços, tanto nos EE.
;

O �ais (:omum, porém, ametlCarros das l'�egiões' dos de·átomos ':\l�no.res que cap- U�� qUânb n,a u.�.s.s. n�o SimdicatD dOI, fmp"regados no-(omérdG:de Florianípolissão' as re.gIões semi.;.deséi'-: ;IDs,tados UJ\idM Gnd-e a p.re- tarão ()s '��I-trons para for- �uclilr,am debde então o bas·
'SÍNDlCATO OOS EMPREGADOS NO COME'RCIO DE-FI:ORIANO�POUS

tieas ou apanas- áridas; d,e-" ;CÍ}Jit'alção plt;viol'!'l�tl"ica é mar átomos de eI-ementos tante para modificar a re...
De àcôrdo CO�'YLO disp0.slO no art. 7.0 das Instruções baixadâs com a Por-

\-'jdas à eSC3:�sez de chuvas, 'àbaixo do normal, ofi! quais químicos comuns. Toa,avia, la-ção entr� os dois países. tari� Ministerial N. 11 de. 11 o'e Fevereiro de 1954, faço sa'bel' aos, que virem
9nde o problema pode' ser' vêm Jnp.rt:gando, há,.,muito alguns d(}s frag.mentos são Um dos ronfosi mais im- éste. edital ou déle to�nareln Gellhecimento que a chapa Fegisfràda concel'nen.-
r.Jerfeitamen!e x;esolviM PD!' .lm:ãp�p.'()ni:ta§'tl'3tqtH�I.�,,,.>.,�f*};-.. L.:

a.L menor�� R.a,X,tí�u!á.s c_o_-,.�' pO_I,·tan'tc:>s d\:'stas�,cifras é te a eleição a ser reaÍizacla no dia 3.1 de Julho de 19,57, na St:'de do Sindicato,
- ..... �,�;;'," .. .

.
-
-,

, dos Empl·eg'.ados no Gome'leio �e Florlanópolls "(of a segui!.üe:- .meió de, obus de �r.rjgaçãu. ,com 6s' re�,Jjt.:tâdoS mm, sa�' nheci-Llas d..� materia e Pàh�- qUe se r�l'('!'em �'1reee'Ssi- ",'�-'.

CHAPA UNICA .

.
FIRMA ONDE TRAB•.

. Na lll'a,sil, por exemplo, 't\Í;sfatóri�s. "1,os:siv;'is e, que"''"cem fe}',08 "tijolo.s," de, que dfÍdes da vida diária dos tra-
') I R E, 'f O R I A CART. PROFICIONAL

·

�ist�
. � c!'1mada' "PaUgo- .

se refiete'1n , çomu provam·, sã(!) compostos os núCleos. bálha'dores com.Q Q.at3,tas, j erg:' Leonel de' Paula 110- 4:0 seriéc .dusch & C:-&. 'Ltda. •

no das' Sê(a;s'! RIlS ESt-adoS" 1.ás estitíst:;::'tI.cS; 'na' proaú- 'Illeluem o,, /neutron'S (qae leite, pão e carn,e,.
_

.T03é Ouriques '

, 1.9641�58.o" Geraldo C9,rd1>so
do Nordeste da grande Re- .ção agl'op�&forn daq,uelas' não. p�ssuem carga. elétd� P'R;a ad�:uirir .meio qui- I):,m:;r H�rmelino Gonçalves 49860- 4.0" Carlos-Ho<:.t1Cke

.

I J. 8UPLEN.TESpUblicasul,amerlc.ana, cuja zonas,' em 'ccusta.nte aseen,.. :'ca) e os pratons (q1!8 possU-, o de ba.tatas, ;1)01' exem·-

,área tot.al vai além de cem ção. �
"

r I �m uma �a.t,g.a elétrica posi-: pio, o trabalhador de
..

Mos'
milh'ões de hectare's, ou, pa Ainda lve�ootem'ente� tive tiva ,8 q'Pe �.ãe os _ núcleos "CQU {tem qu� tJ:.ab.a_lh:ar 7'mi
ru: sermos m;ais exatos: ..

: "<!.casião de \"lsitar uma g:ran
J dtis, ãtO�0�9 menores e mais mü'os, enq'l·'v;nto quê o de

1.150.6'62 .q'l.ilometros qua-; ;)a no Estf1,d� de AJ:ka.nsas, leves, O'S de hidrogênio). Os Nova Iorque teria qUe tra

dxados. . 'çujo proJ>;l':e.tál'io, dep9is de, ..neutrons i>o'dem� pOr Sl:la �alhar 11/7.:niul,ltós, ou, s�- 'I
Nada menos de 566 mu

. várias'Jentutivas p�ra' asse .vez, ser a::.i�ád(')s a veloci- Ja, 66% ffihlS. P.ara um h- ,

nicípios e mais da metad'e': 'turar �um,\ perfeita' in-iga- 'fiade tal qu� pod'em causar. tro d� leitt-, tem �l1e traba- i

de nove EsLadós br�ileiros' 'ção de sua·; terras, chegou fisS"ão, num. segundo núcleo lhar em M'Q:i!COU 42 minutos,
.

�sofrem 'O �lag�lo da sêca.' 'à coriel'usão U� qu.e era l'Wi: 'l1ssB e, ass::m, iniciár o que ,enquanto q;Je erÍ,l Nova 101'

Na á.rea c!"lsiderada como" ',to mais er:ü.ltômico aband�- s�· chama l'ma "l�eação em que 8 minutos, ol,} seja, qua
o· "PolígOUf} das Sêcas"" Pl'b:l 'nar o, sistema de l'eg00S viii"":

.

ad.ela". '-. se cinco vezes mais. Para

priamel?te d:to, .estão loca�: dos de úm� distâncias apro-'; �ÉTIM{: -- S-e.' as maSSll!> me� quilO' de pão de cen te:
. lizad,os totalmente 342' mu'; ximada de 2 quHometros e,,, "de todos, esses, fragmentos io, s�(') preciRo§,11,5 minutos

nic:;ípios e, parcialmente,' apl"Oveitar..do a existência aforem med:das e acrescenta � ,-em Moscou € 6 l!linut;os em

'Outros 55. de um len�fll de água sub- das, seu tota.} é menor de 1IrQva Iorqu(!. Meio..quilo de

Levando-s€. em conta o re· ·'t�l·.râne<a, :;lHJst.ataào Numa qu-e � m.as�.•l de núcleo o1'i- carne de qualidade média
,- '

I'
.

'
. j+. • -«_ ·éxige 117 lr:inutós d.e' 'to l"a-·flexo das !::lr;as $ôbre-Q-s res prospecção geo ogTca, mon-

I gm-r Màtérla J.vi, .assim,
péctivas e'(.c!llomiãs, os E"s:,,, tou uma 'l.Jomba Wôrthlng- destribuid'1. Entretanto, na balhc:rem M:OSCO�l ·e 22 mi:'ih......;;_-----.......--.-.._.;.._,...-..;;-�--.-P-o-rq�\-le-n-ã-o-d-e-i:-x-a-l.-e-s-t-;:-e·�c..-J1-:-id-::a-d"::'�_;.�;��p��i�listns-. " ;"

nutos em Nova Iorque, ou f' I
.

I E'" "rS' ...... tfados mai::, afetados são os ;ton para- poço profündo -qUê, v-erda�e•. .fo�i convertida em
. das :l'ltosas r91lpu" mpt"I'IA ,.-ura.. Iga S"U cor �

d C
'

R' G d d' � , b t
.. .

d �

d ' sej.a" cinco \(:zes
-

maÍl;, e pa,dl'ões e est'ará bem vestido e na' moda. -o.· ,eara, lO . r.an e, o .vem' as-s,egtt1:an"1) ,a as. eCI" en�rgla e" :tcor '.0 co.m (').

I S d (l mesm I t A rOllpa· Imperial EXtl'a.é produtO' ih.. principalNOTte; Paruíba e Piauí,- to- -mente;, de' .:ll;lU.a p:len:amente 'Fl'ognc-st';oo da 'teoria da Re egun o .' .'

,.

o re a .u-
" . ,

.

rlo� outro& prodútós ·como i.nftUfo�tl'ia do �.enero elP' nosSO paiz.
dos situado,; !lO Nordeste dO' l'Sat;isfatórin� tanto para \

a )atividade de, lUbert Eins- '

,Estas fam-osas rOl1pas,' são de v-eud"a exclus·iv8

t
acu.car reqlh?r s.i"minu.tos· eBrasil. Também são afeta- Lavoura e ?l.'iação, como pa- t"ei:::I. '" ." do Magazine Uoepck.

das, contudo extensas áreas f.a con�?mu d.o! moradores.._ OITAVO -'- Quando esta' :.3 minutos_'_e_��' ���ll1d��. _,_ _

MI<S�SA gf 1:_O" D'I�A
ELSA MANCELLOS MOURA

Verdes. �.......
- -'. '

Iagia 'MQura, Helio Moura e· família, Manuel Mou
ra. e familia, Jéel Mourà e família Mam.uel Font Juliá e

J.atrtJ1ia, Acyr Avila Luz, � famHia' ÚJusentes), João

GDllÇ.1.lvu:: e faI'níli.a, Edla, UnIda, Ema f' Manoela Man-
ce!!.os, �;r,d2. co.nsternados pelo fal'àeimtnto de sua irl<>- i

l.aÍ1'aúa lVIi'í.e. Sogra. AVÓ'"é Irmã.Q _::!..:. Elsa Mance;Jlos ,.�I'l,I�ioura - agradecem dç coração as atE'nçõeSf dispensa-
.

das 'Dela. dU.:ecão e Revmas Irmãs .da Ca3fl: de.·Saúde são'

�eba�tIã(', b.e� "como. ao disti.nto méd�co Dr. Orlando
Scho"redcr e ad sr. Georges Wi.1di, pela' maneira carl-, "

nho.sa cem que trataram � extinta, durante sua enfe.r-
� addat....

Ag�.decem, tamb.em, a to.da'S as pessoas amigas7 e 21 (domingO)' Farmácia DO CANTO Rua Pedl''> .JJemol'o, 1.627
'�ue envi.,ram flores, tel-egi'a;_mas, c'artões e as que a ve-

14 e 28 _, (domingo) Farmácia lND1AliA, ' R�.24
.

de ,Ma in, 895 laram eu', sua residencia e acomp�nhlu'am' o seu
-

enter-
; O 8erviço tnm�l'no será efetuati-o pelas fa11n'étCia� do. CAN!f()'E.lND1ANA " r 1'0., b'end:6 extens·ivo esse agradecimento à Piá 'União de
A pr�'Iente tabela não poderá !ler- alterada sem p'révia aut9riza-çãQ dêste De- [Santo AUonio que; incorp-erada, compareceu ao seu el1�

I
terramentú. c '. . .

.
. Apw veitando o ensejo, convidam sev.s; parentes 'e, �
I amigos" paTa a missa de 7.0 dia a ser resad� no dia 8, se-

I g'llnda feira, às 7 hóras, na Igreja de Sto� ·il\.ntonio.,
.

\1"'
. .

5-6

DF�PAR!f'AI"ENTO iJE' SAU'DK p'trBl.JC.A-

PlantÕés: de Fal'máCiils-
.

/ _S DE' JlJIjJIf(J'
6 I- sá;��do (ta�lie)
'1 - domingo

_
13 --:- sál):tdo ttard-e)
14 - dotJingo
2Q _,.. sáo�do (tarde)

Rua Felipe Schmidt, 4.3

Rua Felipe.. 'Schmidt, 43

Rua TraJ�u.o �

Rua .rr�aj·.ll:.o
Rua Traj-ará
Rua Tl'aj,�:lO
Rua Cons�.Jleiro Mafra
Rua ConsAlheiro. M.atr.a
Sto. Arrtôní{1 e NQturna, si ..

Farmáci�, Sto. Antônio
"

Farmácia Sto., Â,:n.iôniQ.
F'a.mláCl1i Catarin�ns:e'

. Farmáci,J, Catarirrense-:'
Plu'máci-a'Ndturna

2� - 'dQJringo
.

Farmácia Noturna
26 - sáuadQ (tarde) Farmácia Esperança'
27 - dOlt!íli-go Farmáêia Esperança
, O sel'vico nohll'1io será 'efetuado 'leIas farmácias

_" hta'tias às J'�lqs Yelipe Sch midt, 43 e �7Í'ajaÍlo.
- E S T R � _I '.J; O,�

."{......
.'

'partarnent�.
D. S. P;, em i.o_ de Jlllh� de. 19.5'1

"
\; LIQz.- �aIda ,-d!Aeampua..

Inspeto.r, dle � F-armácia

te-s exaltan(�o o ',"p'araíso de '

trabalhador" que há por

trás da c\lrtiria de ferro', e

que foram divulgad'as _pela

que estas '.'tiras fo.ram _obti

das de dades estaiísticos de

. l\lóscou. - (USIS)

Ger"on Demaria

Cm-'s Marqutes Trilha,
l;irro MOHkªrzel

.

'

CONSEJ..HO FISCAL
Pl'edeâco M. da Silva Filho

<23397- 4.0." Jorge Cherem Stlb•.
4f!!.5- 4.0" Car,los HOeJ'cke
:�3870- 4.ó "�Jorg'fr Chel'E:�1'i Sob.

4620-. 4.0 "

33147 - 4.0 "

17784-58.,0 ",

Carlos Hoep.c}Ge ."

Carlos"'H-oepcke'
Andrê F. Corrêa

..

Anibal Purifi.:ação
.(l,!iO Ceza.l' -Corrêa,
SUPLENTES
Gustavo Zimmer 84-4.0 "

Pedro Gevaerd Junior 39- ,4.0 "

Raul Bicoocki 35- 4.0 "

REPRESENTANTE JUNTO A FEIlERAçÃO
. / '

Jurge Leonel de Panla 110-, 4.0 "

José Ouriques
. 19642-58.0 "

F re:ierico IM. da Silva. Fjlh-. 462@- 4.0 -"

SUrLENTES

Carlõs Ho��cke
D'Alascio & Filho

AÍiança d4. Bahia

Busch. & C!:-l. Ltda.
GeraldQ Carnoso
Carl'Os '!loepck�

n, 8: 4.0 "

33117 - 4.0 "

50839-58.0 "

Carlos Hoencke
Busch & Cia. Ltda..
Carlos Hoepcke

.

�AULO MALTY
Presidén-te

.

c.arl".s Gassenf.erth Neto
Tosé Urb-allo HeB

�:dg'H RlItkoski

OUE PENSAM
w_ ..'

E.ll(I!I�IiI'"
o

"'iI]

I

( ,

\
'. I,.
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ASPIRANTE CARLOS MONTENEGRO
CABRAL Df VASCONCELOS'

- COI:no vern sendo noticia- A f�mllia enlutada a}ll:
doc,pela'i.mprensa, 'Um avião' .. sentamos, nesses _ votos
da Força Aérea Brasileira; - pezar.
pilotado pelo, Aspirante Cal' -----
los Montenegro Cabral de
Vasconcelos, na tarde do
dia 1.0, explodiu próximo à
Base Aérea de Fortaleza
no Ceará, caindo em cha�
mas sôbre uma casa- O [o
vem piloto- pereceu .10 de=
sastre, ficando feridas pe.5 PARIS,4 (U,P.) - Os ci
soas da casa atingida. culos diplomáticos loca'

.
consideram o expurgo oc

_

Carlos Montenegro Ca-" ridô' no ,Krerríl-in como um
bral de Vasco�celos conta' nitida -pitória de Nikit

O povo catarinense, hoje va 24 anos e era filho do Kh.ruciitche», mas ao me

completamente desencanta' E 'para que não se diga enge�heir.o João, Inácio Ca- mo tempo ainda não qu

do com a ação do atual go' que estas, minhas afirma' bral de Vasconcelos Filho e ,rem fdze',' prognosticos 8
vêrno, recorda com sauda Plnrianôpelis, --Sexta-feira, 5 de Julho de 1957 (Cont. na 2.a pág.) d. Beatriz Montenegro Ca- bre os seus ef1?itos sobre

IRG1NlllD'l- N�STl �lrITl� 1 SE��A:I ft�GIONlt''''-----,n-l' �IMI��A·� ,r��'-
bral de Vasconcelos. Tinha política soviética em i'el
verdadeiro . fanatismo pela ção ao Ocidente,

.

aviação, pois, sendo já aspi-
rante da Marinha, abando- -TEERAN; 4 (U.P)

,

Mnftlll'lIP in DnS pnNPllDVQV rIlBI-lpnv, p:o�,vc:omn�:v�i�d:a'�' oe�s��pI�aa�l.oaLa':a�!OII:.e:u�_ �::s::s:ac:e:�����: i�� ���:: ���1�7!�:��?��o�
U a� �ay8U U bU bUlIO o U � bUO pouco, escreveu ao pai, pos, entre os escombros dei

t
.

DO OS CT,NCURSADOS lti tõ 1 t' mostrando-se entusiasmado' "xados 'pelo terremoto da zo
Conforme es ava anuncia \J u ima, as ques oes re a 1- nião de segundá-feira pr6-

do," ,realizou-'se. terça-feira Face a «ampanha movida vas à' situação dos concur-
,com o primeiro vôo Cjt..e fi, na do mar Caspio. Esse te

ma,_ dia 8, às 20 horas. ,- f
.

d:. última, pactrocinada pela pela CPMCP, o IPASE já sados no lBGE e IAPC� Nes zera, em aVIa0 a jato, no remoto 01 um os maíore

Estivalet \ Pires União Cata-Inense d-e Estu realizou 400 nomeações em, te último, a validade do TELEGR. A CRAVEIRO Ceará, segundo dados da jamais verificados no Iran

,tl�r( dantes e em sua sede- social, todo o país" faltando ainda concurso expira em outubro PORTO ALEGRE, 4 (UP) imprensa. A genitora do

Lamentavelmente as ado

,
a reunião de'stinada á estru mais de 200. De Santa Ca- vindouro, ,e existem muitas ;_ A maçonaria Ríogran jovem aviador é catarrnen- I NOVA YORK, 4 (U,1',) -

vertências e os apêlos da turar a se(!�ãô regiona� da tarina mesmo, recentemente, vagas ocupadas por interi- dense dírígíuum telegrama se; sendo êle neto do sau-I O comitê executivo do Bu

oposição não têm obtido

�OMISSÃO
PRO' MORALI foram já nomeados os elas- nos" embora existam concur ao presidente Craveiro Lo' doso Des. Montenegro, Era' 1'eau Pamasnerictmo do Cai'

ressonância que era i, de s' ZAÇÃO DOS C�NCURSOS sificados no concurso de Au. sados . lega:me�te habilita- pes, solicitando a reaberta- irmão do Tte. Fernando' elegeu hoje seus prinGipa.is

esperar e como seria o' de' PU'BLICOS Criada pela xíllar de. Escriturário, fal- dos para ocupa-las. O con- ra das lojas maçónicas em Cabral de Vasconcelos, ora
I membros para o pC1'íodo

sejo-daqueles que vivem no União Nacional dos Estudan tando ainda a nomeação de curso do- IBGE realizado em Portugal.
,

r: nesta Capital. onde. exerce
I correspondente do ano 01'CIl

interior do nosso Estado. tes e .que tem por fínalida- Escriturários; Ofic.iais Ad- '�evereiro -do ano passado" "N E G ADO'
as funções de Ajudante de : mentário de mil novecent.�

d
.

1tI' t ti
'

C t d I' S • � f h Ordens do sr. Almirante
I -e cincoenta e sete à Ct',,"'C(I'

O atual governante de e ?rg�lllza� a � a p� a .mo m111S ra IVOS. on a o e 'e ate agora nao o�am .omo-,' LONDRES, 4 (U.P.) - O
'� .-

Santa Catarina forçoso é rahzaçao do serviço público, Guarda Livros. Segundo co Iogados. A Presidencia do ..

t" d E teri d
Jorge Alberto' Carvalhal, I enta e oito, A presidenci

,
• �

d
. � d CPMCP D' . L

minis erro o x enol' a' Crnte do' 5 ° DI' t ...
·

t N 1 b V't S' d
de se reconhecer pelo seu atraves da nomeaçao e con mumeaçao . a o I IBGE resisre em homologar I 1 t f

" S .,1,_0 ava cou e ao sr. t 01' a,

talento pela s�a pala�ta cursadôs ap.rovados e de� retor dos SErviços Gerais de o� concurSJS para proteger I ng a ��r� ne��u'�e a azer e primo'irmão do sr. Ivo
I

Brasil, a primeira vice'pre-

fácil e'brilhante e pelo vi- missão do,,; i�terinos i-nabi- Administr.::.ção:_ ({O IPASE, nos ca,rgos 0S inte,rinos

apa-II
comen arltlOs sOf re o eX��t:' Montenegro, gerente do

,-
sidencia ao colombiano An-

A
' S L' d M t' '.' go nas a as es eras SOVle I' Banco Parana' S t Cá d

.

U 'b d
gOl' de sua mocidade, che' htados. r. lsan ro on eu'o, pro drmhados. Ambos os casos

-

,,,
• an a . ret rt e e a segun a ao

gou, na fase da campanha .PRESENTES ,meteu que até dia 15 do cor constituem violações fla- cas." ,-

tàrina. ! mexicano Manuel Proto.

'eleitoral, a constituir-se nu Estiveram presentes à reu rente todo:! os concursados ,girantes dos principios do

D
.

-'--

ma esperança 'para o povo nião convo�Hda anteriomén� aprovados e classificados Sistema do Mérito, que as'

.

ee r"eto E'stadua I 1U9. 4'catarinense, tal o entuslfls' te pelo Presidente da UCE, por aquela autarqljia, se- leis pedinentes ao Serviço n
-mo e a convicção que (.1e' vários concursados do IAPC, do nomeados. A campanha Públiçb, re7,istram e�consa-

(APl, IPA�E, Ministério do porém prossegue entusias- gram; Chegados a êsse momen',
tal', :porque não a possuia� e "procurador do diretor, para

Trabalhn, IBGE e reparti- ticamente, e só abandona- AP:í!:LO A TODOS OS to· histórico, isto é, ao ano
não e�istia, reco��'eu � ardís acertar as condiçces da re'

ções estadurtÍs. O aca,dêmi- rá seu primeiro-objetivo, CONCURSADOS de 1951, em que o sr. J. J. e .sutlleza de, naQ diremos núncia aludida, com o Es'

co Telmo Mal'engo, nomeado que é o IPASE, depois que A secçãu '"egional dá CP- Cama Malcher fOI investi' rábula, porém, logulei-os de tado, foi rece�ido Ji>elo Con'

Codrdenador Regional fez t9das as nomea:ções forem MCP e\tá funcionando dià- do nas elevadas funcões de causa perdida, se desdo' suItor Jurídico _da respecti·
uma ampla exposição das feitas. riamenle na sede da UCE,. e diretor do S,P.I., e� nossa brando em' esfo,l.'çcs, que va Secretaria, com:as Ee'

'atividades, objeticos, e fina €ONCURSADOS DO IAPC por nofso inte'rmédio faz um " persuassão, talvez ilusória, culminaram no cerebro guintes palavras: - "Muito
lidades da CPMCP e sôbre

I'
E !BGE !

- apêlo a tOt1,OS os concursa-, de que alguém se tenha da' CONVE:N-IO, de 19/t8, <:>ha' prazer, com 3. su<o:_prcse:ll.ça,
_

as realizaç0f's da Comissão. Foram e')l;udadas tamllém .dos aprovados residentes I do ao trabalho de ler o que
mado "convênio fantasma", pois, ancioso-o esperava pa'

O IPASE, :ESTA' NOMEAN na reunião de terça-feira, 1 nesta capit�l ou no interior vamos escreveJ;ldo, erú aten já aludido em- csc6to-ante' ra combinarmos o modb de
____._�--__---_----------��--�'�.------

_ �o M paciente �ü� de� rio� e �ef� recha�ado entr�uu�ITuMs�B�

� IB! ,con?,ecido, julgamo� ()por_�l1 pelo então;diretm,' do S.F.f" thier ... " O sr, Deócleciano

,

no lllvocar'lhe a atençac dr. Donatinl Dias da Cruz. Nenê, que é !Ull cldadão cri

.
'11111 1111111111 para o ponto de partida, Finalmente, o antigo (ttn' terioso,- sensato, pOSSUidor

(Cont. da La pág.) I Votação do Projeto de da de ut,iliJa,de pública a Es que não deve ser esquecido, cionário do serviço de in' de fina educação sentiu-se

EM FAVOR DE BRUSQUE ,Lei N'. 22-57 - Au�riza cola Profi�sional '�Cônego O sr. A. B. Almeida, no ,dios, acima referi.do, sr. Mal revoltado, ma;, lembrou'se
O dep�t'ldo Mario olín-I a aquisiçã(\ de uma área de Anibal 'Dif.rância", da Ci- ano de 1922, assinou (.:r.. cher; foi guiniado à fun' que estava :>la pre�ença (1e

gel' apresentou Indicação, terra, no município de Bra dade de CriCiuma, a cargo· trato com suposto,� herdEi' ção do diretor. um alto funci.rmário do go'
ao ExecutÍ'!o no sentido de ço -do Norte, para constru- dos Padres Rogancionistas. ros de J.J. G.onçalves, pà1:a Se nos fo<;se ,1_ permitido, vêrno, a cuja pl'ésen��a ia

que seja instalado, no muni ção de escol�s reunidas. Artigo ,2,0 - Esta Lei en' legitimar terras por Estes c'omo era uso anLigamerJte, pela primeira vez; reprimiu
cípio de B'rusque, uma Resi- Votação co Projeto de Lei. tra em �igor na data de sua ocupados, à :mal'gem dÜ'ei' empregar linguagem figü' a contrariedade que lhe cau

dência do Departamento de N. 66-57 _., Aprova ,convê-, publical'ão ta do rio Chapecóz,inho, n.a rada, diriamos qus eSSa no'
'.

1
-

>; sou aque a r0cepcao, :;,nas,

Estradas e Rodagem, ser- nio firmadJ entre os Gove,r Salá' 'das Sessões, 3 de área das que esbvam re.ser m€ação foi para') sr. A. B. em linguagem firrr;�, re�pon
Enquanto isso, no. ,vindo aos l�lgares circunvi- nos dos Estados de Sta. Ca julho de 1957. vadas aos Indios; COlQ direi' Al,meida _t�l qual, o n:aná deu: "_. Não, dr., o Sl'. es'

Plano Rodoviário 'go' zinhos. A proposição do re- tarina e Rlo Grande do Sul, Paulo Preiss to _a ficar com a metade das Caldo do 'leu a03 lsraelItas, tá enganado, Náo vim com'

vernador Jorge Lacp-r- ferido parlmnentar foi en- .para a insthlação dos equi- Deput�do pelo P. S. D. que fossem legalizadas. confor�e � Bil'/i�, e).'!l s�la ,I }:ünar para ,entregar terras

iii
da apareceu as est'�a- c'aminhada ii comissão técni pamentos detro-mecânicos Jus t i f' i c a ç ã o Em 1925, recebeu, de qua' peregrmaçao, pata a teu-a reservadas aos Indios ao sr,

.

' td:zs cdoamBa7se2' nkamCtl1dJi- ca da Casa.
PASSAGEI Rd� puotencial. "Estreito", do 1. ,- Publica o "Diário si tbdods os sUpOSt03 herdei' da ,promissão. E ta�:lto foi Berthier, porque �ei que

c
' ,., e ESTAÇÃO DE - 10 rugmu. Oficial'" do Estado, de 7 de ros e e outras pessoas que asslm que, no primeiro ano. êsse cidadão não tem direi,

'!�
�loria'ltópoliS a Sa�to ROS EM JOAÇABA Votação do Projeto de Lei junho findo os estatutos da não tinham assii1ado o con' de sua ação administrativa, to algum s�)bl'e as aludidas
maro, com 18,0 m. O deputado José Valdomi N. 67-57 - Aprova Lei Mu..: Escola Profissional "Cône· trato, uma procuração EM o nov? �ireto.l' elo S.P,I. te' terras,-quc pretende . .:\s �ns

de Joinville a São
_ -l'O Silva obteve aprovação nicipal N. �O, do Mun_icípio go Anib�l Maria 'Difrância", CAUSA: PRÓPRIA, para. ve a Ideia, qUe, prov"yeJ' truções e po.dere3 que rece'

Francisco, com 38,0 para o requerimento de sua de' Dionísio Cerqueira, que órgão �Jl\e encerra, em seus requerer ao Estado o título mente, de h.a muito deve!ia bi do. sr. dirE,tol' do S,P.I.
km. e Rio dO"Sul - Ita- autoria, em o qual envia um criou os Distritos de Gua- postulados, a elevada e no- de propriedade em seu no', vir germinando em s�u. cé' são para renuncia!" a duas

'!" ,

jaí, com 5,0 km, a se' telegrama flO Sr.

preSiden-I'
rujá, Pessegueiro, Cedro, bre fina'lidade de ministrar me. rebro, de re�unciar a ouas áreas de telT.ls, ClI1 f.dvor

rem pavimentadas a te da República no sentido Princesa e Palma-Sola. conh-ecime_r;.tos técnicos-pro As terras medid�s abran , áreas, ONDE MORAVAM do Estado, para receher o

paralelepípedos. de ser liberada a verba dês-
,

2,a J?iscHó'são. e votação ,fissional aos menores in-, geram área superior a 83, �NTRUSOS, das t.erras Je' título ,do propr:iedad�, em
Contando os trechi-, tinada à construção de uma' ,do Projeto de LeI N. 51-A-56 ternos do "Bairro da Juven milhões de metrqs qaaur-a'j-servadas

8!)<; índios, com. a favor dos Indios, ou do S.
nhos que vem sendo Estaçã� .de Passageiros, na 1- Institui.a o�rigatorieda- turre"; 'bem como a outros' dos, No ano de ]934, quan' finalidade de plietear do P.I., das restantes, que lhes'

� paralelepipedizados há ! cidade de Joaçaba. de da vacmaçao contra a menores qLie vierem a fre-
_

do o engenheiro Di.mz Cal" , governo caLarinense a,ex:pe f I " S
'

,}. _
' .

ft t d
. - oram 'reSerV2(,;,ld

'

.• eguiu"
1 varws anos, e que nao. ORDEM DO DIA _ 4-7-57 raIva e a J, osa, para o o quentar os diversos cursos neiro, por o:rdem do minis" dição do título de propri d

. ,

J l l' d 10 b h d E t I
'sé epois, C0IH pedei�o e11'

:w sé a ongam a em e .O�(l�O ()�()'" o
.

re a,n, o vacum .o' s a-_ da insti�uiçãO. ..

tro do Trabalho, veiu fazer dade, em favor dos Indios, tendh;er�t'.) de pa: I e a r sr

;)�
km." teremos que o Pla- Conf,""re·"ncl·as do.

II M t�' Pad' s
a demarcação das terras, ou do S.P.I., sob!',", a glebà t:l .

d'
_

f li - .
- nn em os te I d ! d'

e, I.e·no:'.:dà E cor la. q,n"
no se propoe a azer P Â U T A Roga�ionistas, c�m idealis

j' rt7sed�vda as laos nAIosn, PArel� restante. ferênda, que fei a pl'imr:;ra
essa pavimentação em Presbiterianas Projeto de LeLN. 214-A- mo e abnegação, uma obra en.dI as pe o sr.

, ',' '''b
A renúncia das ditas duas de uma sério de ol:ll as, �11H'

, cêr_ca de 58 km., nos 56 _ Declnra de utilidade er 'cão de várias
mel a, este prop ):1. Iece er áreas, dizia'se, s�l'ia a favor se re:J'=(il'(-:I�! clu; ?nle 1:'('

tres e meio anos res- Comemorando mais um " -I d'
'.

"S�'
de ,recup ".

'I terras em outro lugar ou d E t d
. -

�
. publIca o E'.lucan arlO ao deze,nas -Ie menores, ,do se-. ,_ ,

" o s a .0, porem, quanClo ses, ,�o fi') r21,_\tc;·t'1J:_'�! 111

tantes ao
.

quinquênio. . "d g'
- ",. \' d d h

.

Dl' daruversarlO a consa raçao José", com sede em Herval xo masculino abandonados I
mbem�aça� d

em, :11, ej,;, o sr.' eoc eClano e Souza outt')S escl'.i.lm, se
Para isso s�rão neces-

�� ,do Templo da 1.a Igreja do Oeste' .

d
'

. siso o Slmu a o propostto e Nenê, zeloso- funcionário do rer !1o':'malrnentc,
sários mais de 23 MI- b d FI-,'

e tranSVia os e, por vez e , -

d l' I d' d" SPI'Pres iteriana e oriano' Projeto de Lei N. 44-57 "

i i'ciados na senda do nao esa 0JaI; os n lOS o�
.., comissionado como

, c..
LHõES de para'zeLepi' polis, o Rev. Prof. João I c tTd d

• .Ja n
. . Ilocaes de seus toldos mau -_".- ---,-- ---

Pedos, oU sejam mais } bl'
Dec alscl, ;,edudll aM e pU-l crime, para resÍltUl-Io�, em

I grado 'até então muito se Con'fere"n'Cl1a so"bre H.}Ilsto·' "il'a';' do Bras�11.. Emerick de Souza iniciou lCa a J:le � e USlca tempo opDl·tuno ao selO da " ��

dé 7 MILHõES / por � t a e'rl'e de confe' U'� J f d"d d
' ter esforçado para 'Os 0\).1'

1
on em um s nlao ose ense, a CI a e sociedade moralmente per- I .

p'no util, ou sejam mais '- reAncl',as, subordinada aos de S� J s' I
-

"

.

1 t t I, gar a essa mudança..
• A convite do Instituto Brasil'Estados' Un.idos, en'

'-
ao o e. feitos e ma�ena men e ap os .

dseej·a7mOO,'mOOaOiSpordem2ê8s.,000uo J/_ temas e horários seguintes, ProJ'eto �e Lei N 60 57 t' t' 'd des! Essa proposta fOI renOVá' contra'se há'algum tempo em nosso país o Frei Mat}iias
1

"
-

,

.
-

-
a rompe Irem, em a IV! a

I d d ]939
-,

I C K'
'

l'
.

na IgreJ'a, à rua Visconde _ Declara de utilidade pú- , " . -I t' T

•

_
a, no ano e ,em on' . Iem_en que se especla IZOU em História 1;..atinb Ame'

d. , utels e IlIOaU nas, no me I

t'
- .

d' 'd
.

1 d
'

por ta.

1
de Ouro Preto: blica a SOCiedade Santo A n Jh .3_' l' t d' ga pe lçao escrita, lng!. a ncana, e que tem rea iza o uma série de pesquisas em

,

� ;,.
,

"

r i1 or uesenvo Vlmen o o
I d' , d S P I 1:>'

'

b bl
'

,'",

DIA 4 às 1930 horas tonio de P:(dua de Assis • . A' ao uetor o i •• " no .,,10 _arqUIVOS e i iotecas portuguesas e brasileiras.
*

' ,
' "

tA' 'N' ·t d d'- grupo soclO-economlco que

II de Janéiro 'Em nossa Cidade, realizará êste erudito norte ame'"O EvangelllO em têrmos enCIa aos eceSSl a os, e irão integrar.' -' ,

Se o poeta Carlos
11 de súplicas" Siderópolis.

. Nao. obst�nte uma .sene ricano três conferências: '4ma no dia 6, sábado, às 20
'Drummond de ,4.ndra'

�
DIA 5, às 19,30 horas Prazo a ('ontar de 5-7-57 III, - Justo e oportuno. de aflrm8;tlvas CapClc.sas, horas, na Faculdade 4e Direito sôbre as Jhança:;

de já achou du'ra a, vi- "A inconfundível personáli- Termina erp. . -:- .9-7-57 pois, que estimule ô· Poder contrárias à verdade e adul entre os Estados Unidos e Brasil; outra, no omingo, 7,
da com uma só pedra dade qe Cristo" Ordem do dia de 10-7-57 Público iniciativas da en- teração de fatos, a proposta igualmente às 20 horas, no Salão Paroquial, sôbrc Hol'
no caminho, a do S1', go .

DIA 6, às 19,30 horas O deputado Paulo Preiss vergadura como é a obra foi considerada aceitáve1.. lywood como retrato dos Estados Unidos; a terceira, na
vernador, com 23 mi- �- "O Poder do Evàngelho" apresentou o seguinte Pro- dos Padres Rogacionistas.de uma vez que o requerente segunda feira, 8�às 20 horas, na Casa Santa Catarina,
lhõe.s delas será difícil .

DIA 7 às 9 horas jeto de' Lei:.,- _ ,Cri,ci uma, reconhecendo-' apresentasse próv�' iqcon' comparando o desenvolvimento colonial brasileiro com

de adjetivar, ta n t o "Tríplice Aspecto da verda- Reconhece de utilidade pú lhes a real utiljdade públi- testável do seu domínio, na os Estados Unidos.
mais que, além dessas deira Santidade"- bEca a' ESl!ola Profissional ca.

-

área medid"ã:e que oferecia 'A Secretaria da Educação e Cultura, pela sua Dir�to-

pedrinhas, ,S. E:tcia. DIA,7 às 19,30 hor-as : "Cônego Ar:ibal Maria 01- Sala das Sessões, 3 de jil em permuta. O requerente, I
ria de Culturá; faz um convite e,sp�ial ao oef,sóal de

-, tem ainda a transpôr "A visão pre�ominante dos! frância";, da Cidade ue Cri- nho de 1957, por seu advogado, tergivex- suas Escolas para que assistam a, estas conferências, que

r 0-·;-tras tantas p'ed'l'ei- .

P I P
.

. , h I t
- ,

t "d" 1.... Evangelicos". I
ciuma .. ,�

,

au o l:elSS
.,

sou, nen uma prova apre' rarao, VIS os por um pesqUIsa, 01' o1'lgma, aspect03,
ras políticas .. ; Não há convites e�eciais.

.

Adiá'? 1,0 Deputado pelo P. S. D. . sent,ou, não podia apresew, I novos, tanto dos Estados Unido.s, como do Brasi].

P�.essas, lanos,
..

E Pef�egQiçõesNa sessao de 2 do corren monstrou, quando na me de a esperança. que viveu No terreno ObjetiVo; pré.:' tarinênse. ."-' ec

te, da Asse�bléia, .0 sr. de' ,morável campanha ,1?assa' r;a fase pré-eleitoral e que tico e concreto, o atual G:), �:
pu�ado Estlv.alet Pl�es"pro' da abordava perante.as m�s não passou siquer de um. vêrno 'Catarinense . ainda' Ao final de seu GOVêl"
ferlUj .0 �egumte. A

discurso: sas populares os mais varia sonho. nada tem' a apresentar, a
.

no, guardo para comigo a

Por mumeras �eze1> te�,os dos problemas da terra ca: Aquilo que contava e es não ser estudos, planos e 50 I certeza, poderá o Senhor
assomado

.

a -t::lbuna dest� tarinense: ., .
perava vie�se um dia to�" n�os mirabolantes que Se I Jorge, �a�erda, 'catalogar

,Pod�r LegIs�atLvo para ad Decorridos ja quase d.OIS nar-se realidade - a pací-jvão perpetuando e avolu- em bélíssimo album, todos
verti Governo .do Estado anos de seu, govêrno, ainda ficação da família catari', mando para afinal consti- os

...
seus estudos, planos _e

quanto às iniciativas a se' perdura.i tão somente, aque nense - não passou de qui 1 tuir o aeêrvo de realizações sonhos que constituirá SO"
rem tomadas, que vêm de la mesma esperança, que mérica esperança. I da atual administração ca- mente o acêrvo completo
muito tempo' desafiando a foi a fôrça animadora e ope de suas realizações, e exi
ação do Poder Executivo rante que .o, conduziu ao bí-io fora de Santa Catarí-
do Estado de Santa Cata' mais alto pôsto administra na, 'pois que as suas raízes
rina. tivo do Estado. não irão penetrar no só lo

Barriga-Verde.

�õ·RPfs
A estrada federal que
entra em Santa Cata-
1'ina por Mafra rde
pois de ·cortar os mu'

nicípios de Itaiópoli;,
Papand:uva, Curitiba
nos e Lajes ganha o

;, Rit Grande do Su.l,
.

tem já 100 quilome(ros
asfaltados e até 1960
estará integralmente
asfaltada.
Dentro em pouco

será também iniciadci
a pavimentação asfál
tica do trecho Floria·'
nópolis " Biguaçú, na

BR-59.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


