
G
gentino em Caracas. Entre'
tanto, êste representante di- r '

plomátíco não conseguiu se
fazer ouvir. O govêrno ve

nezuelano impediu-o por to
dos os meios de cumprir sua
missão e ante sua insistên
'cia declarou -o' "persona non

grata". Diz ainda "La Pren
sa" que a Argentina apre
sentou suas acusações e que
a Venezuela �'deve defen
der-se". "Se não' o fizer",
declara o. editorial, "a opi
nião publica do continente
condenará essa nação". Con

. clu.ndo, manifesta o jornal:
"Nenhuma nação america
na pode permanecer índífe
rente ao incidente em que
se discute, além do aspecto
diplomático, algo que, em

verdade, interessa à demo
cracia..e à harmonia conü
nental"..

"The Washington post"
Tambel1� Condena a Po

sição Venezuelana

� �I fi!
meros prob emas, sem con- exilado da "União Democrá
tar o da subversão peronís- tica Hepublicana". prova
ta. Há suficiente [ustífícatí- velmente seria hoje o presi-

.

I va na decisão do presidente dente da Venezuela caso Pe

SI T U
�.

A'
.

ç" A- O 1 argentino de romper par- rez Jimenez não houvesse
,

' ! cialmente suas relações dí- anulado as eleições de 1952,WASHINGTON, 12 (V. c�etiz0t;-�e o rOl;:pimen�o I uma.�xc�ção. O general Pe- plomáticas com ltm regime declarando'se êle próprioA.) - O diário "The Waso diplomático entr,e-7stes dois l ron �a' fOI expulso do Pana-
'que favorece e encoraja seu vitorioso", diz o referido edihingfon Post and.Times He' p�jses impor,t,antes, os �anosfI má � do. :ar:aguai e existe perigoso_hósp�de. Possi�e!' torial,. que acre�Clenta: ,rald" disse, em seu edito' e os males jacomeçaram a .10rte. evidência de que �m mente nao fOI por casualí: "Existem razoes estratérial de hoje, que "era ineví-. surgir. N� Amerioa Latina, I Caracas está, uma vez mais, dade que :Aeron encontrou gicas para que os Estadostável que a presença de Pe- os ditadores derrotados nun I conspirando para recuperar uma atmosfera agradável Unidos tenham negóciosron em Caracas causaria a I ca morrem �m >conspil:ar

'

o poder-na Argentina. O go na, y.enezuela, a terra do pe com o atual regime da Ve'discórdia e o desentendi'l desde 'long�. Aquele que r vêrno provisório do gene' tróleo regida por uma das nezuela, Todavia, não se de
mento e�tre a Venezuela e

,
uma vez f�I o h�m.em�� Irai, Bedro,�' �!,amb�r�,; mais cruéis ditaduras do veria alimentar ilusões a

a Argentina, Agora que con
. da Argentmq mio constituI pro'democratIcp, Ja tem ,1nu hemisfério. respeito da natureza ínfa-

-ANO' XLlV- '-.-OMAIS ANTIGO DIARIO �E. SANTA ,CATARINA, - N.o 131112 "The Washington Post me dêsse govêmo. �ntre'
and Times Herald" passa mentes, a Venezuela.não es

então a referir-se a uma ex- tá procurando melhorar
tensa carta, enviada à sua sua delicada disputa díplo
redação e foi publicada na mática com a Argentina ao

mesma página, pelo cidadão permitir que o desacredita"
venezuelanoésvíto Villaba, do Peron conspire contra
residente em Nova York um pais que ainda está ten:

que "expõe parte da conten tando reparar a caótica si
da com o regime repressivo tuação econômica ocasiona
do general Marcos Perez J'i da e deixada pela ditadura

13 DE JULHO DE 1 9 5 7 menez", Villaoba, dirigente peronista".
Em sua carta ao diretor

do "The Washington Post
and Times Herald", Villaba,
pedia ainda ao govêrno de
Caracas "submissão e res

peito à constituição e às 'as

pirações democráticas dos
venezuelanos". "Pedimos
ao Congresso que determi'
ne a data para a realização
de eleições populares e li
vres a fim de designar-se o

novo presidente da Vene'
zuela, Pedimos liberdade
pa},"a todos

,
os prisioneiros

políticos. Solicitamos àque
les que estão no exilio que
se lhe permita regressar à
sua pátria, que a censura

que amordaça a imprensa
seja suspensa e que se per
mita ,a restauração dos par'
tidos políticos assim como a

liberdade de organização e

de ação dentro da lei", con
clui a referida missiva.

(OMPLI(A�SE' A

EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas - Cr$ 2,00 - FLorn:�NõPoLIS,
DIRETOU-: - RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE:

Nesta entrevista não pode,
ríamos deixar de formu lar a clás
sica pergilnta:'-- Qual a sua opi
nião .sôbre a arte moderna?

, - Muito bem' Barros, o �ula. A TEMATICA
_ A ,arte atual ref letevse das

to, queremos, agora, saber s�o fi,· - Quais os temas fundamen-
I 't' d" A t f. .' ? angus Ias a epoca. s rans oro

Iiou-se -a alguma escola? ta is de sua arte ? '

.

! mações que se operam no mundo
N- P

. .

t'
---

M t mas encontro pr in-
. ,

- ao.. rOCUI'el na pm UI'a - eus e.
. _' .'. e que vibram até nós fizeram

sua gramá�ica, sua estética e sua clpalmenta.. na motivação bras�- éXaltar a sensibilidade' dos arhistória. O conhecimento técnico' leira. Não numa b�sca superfí- I tístas, que vivendo momentos de
dos materiais, c.omposição, per�. cial das core� da paisagem o� no

incertezas, realizam o apressado,pectiva, anatomia, valores, co' retrato exterior de nossos tipos, valorizando exclusivamente à
res, linhas, etc. Esta gramática mas na identidade interpretativa

emoção. de seus traumas e des-
crevendo, no caso dos' figu ratk,
vos, a decadência na exaltação do'
patético.

A' FINALIDADE 1lA ARTE'

----�.--�---------------------------�--------�.--

Alualização do Tralado' Brasil-
O S:J�:S�� DO

BOLlVIA DE' 1938 .

GENEBRA".12 (U. �:) o La Paz, 12 (U.· P.) -\ tem-se a' impressão de lqueAga Khan
....
o hder. esplrJ�uaJ 'I Aparentemente su rgi ra m -o clima das negociações medos muçoulmnn.os IS,mae.h�a.s, .

formas viáveis de entendi- lhorou grandemente.
morreu s�m dizer a famíl ia:

mente nas de liberações que Ó chefe da delegação bo
?uem ser�a ile� sucessor. A 'realizam nesta capital -à,s liviana, sr. Jorge Escobari,informação fOI dada ��r I·co.missões Bolívíà e Brasil, apresentou ampla informa
um p�rta-v?z da família para" atualização do tratado' ção ao presidente da RepúHussein Ali, o qual acres-, de 1938 sôbl,'e exploração e blica sôbre o curso das de
c�ntou que Aga Khan con- I exportação dó petróleo bo_o Iiberações, havendo transfiara o segredo de seu

.SU-'liviano. ,Ontem havia-se cendido que em brev., as ne
cessor a uma p,ess�� da no� anunciado que o embaixador gociações. entrarão em bombreza que o revelará no mo-

bras,ileiro, sr. Alvaro Tei- caminho, já que a subcomismenta op?rt�..,no: . xeira Soares, chefe da dele- são mist� respectiva, estudaVersoUlx, �Ulça, 12 (U. gação brasileirá., declarará 'fóTmulas quo:! equilibrem os

:.) - Devera ser aberto h� ,à umprensa que "as coisas 'interêsses e tornam viável
Je o testamento do Aga -iam mal", porém agora um bom entendimento.
Khan, depositado em enve-'

lope lacrad� no escritorio

de um advogado em Gene
bra. E' grande a espectati
va, pois o,documento deverá.
Tespónder, a duas interroga
ções:.:impor,bntes. Primeiro,
quem súá o novo chefe es-'
piritual da seita religiosa
m,uçulmana dos ismaelitas.'
E segundo, qu.anto dinheiro
o Aga Khan realmente pos�
sufa. Acredita-se aliás que
nem mesm!o, ele conheces-

mo.
se ao certo sua fortuna.

li Instituto Brasileiro de I ,
.

'

-.)
TUl'i;"lrto, r;<:,lo projeto, terá CONCEDIDA A ORDEM
Tli'eq:dente Lcrnea,do pelo pre <
"

MOSCOU, 12 (U;P.) - O Pravda
sidente Ii�. Republica, um anunciou hoje que foi concedida
c·or,."siho fiseal e uma se- a ordem de Linine um dos quin_
.;,dilria g'�lal. ,Do Conselho ze cientistas russos acusados na

< famosa conspiração dos médicos,Superior pJ áicipa_!;.do rêpre durante o regime de Stalin. O
sentantes I'e alta. expressão professor'M. S. Vovis, que enca

do ,'amo nOl eleiro, transpor beçou a lista dos quinze médicos

ta(}('res, al"entes de viagem, reabilitados apenas algumas se-

111anas após a morte do ditador,
ill1presa es""ecia.Jizaqa e ou- 1'ecebeu a condecoração por mo-:'
tl'a,; entidades cívis' de am- tivo' de seu sexagésim(! aniversá
hl!(, racicna.l ligadâs t

rio e em homenagem aos seus
aO u- I trinta a'nos de dedicação à ciên.

Por Ato ào 'Governo do do, como Lages, J:oaçaba e

Estado;' aca1)a de 'ser pro- Concordia: onde serviu, de
movido ao posto de Tenen- monstrou sua capacidade
te Coron.el ria Polícia Mili- excepcional de, administra
tal' Citarinense, o' Major dor e habiJ condutor de ho
Olivério José de Carvalho m.ens.

Costa. Chefe exemplar e amigo
Oficial digno, brioso � dedicado de seus subordina

cumpridor dt; seus deveres o dos, soube sempre impor
i'ecem-promovido, militando sua conduta e autoridade,
nas fileiras da referida Cor com a. devida atenção e Jus
poração d,"sde 1932, veio tiça, o q,ue lhe valeu anga
durante esses 25 anos de riar grande :limpatia não só
ininterruptos serviços pres na Corporação e nas comú
tados á causa pú,blica, de- nas_ em flue émpregou todo o

sempenhando com ,zelo e seu esforço no de.sempenho
probi9ade ás ,.\luas f.unções. da administração e bem es-

Ddlegado da Policia d'e Útr do povo a quem serviu,
Criciuma em 1948, Prefeito como tambem noutros pon

Provisório" de Itaiópolis, Jà tos do Estado €m qUe per
guaruna. e Ituporanga, nes maneceu, deixando inumeros
te ultimo por ocasião de sua, e gratos admiradores, que

instalação, onde permaneceu t por certo se regoslja,rão
durante 10 meses, e em va- ,por esse Ato tão merecido
rios outros pontos do Esta t' de sua promoção.)"51110,

'•.. ,::'"
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�Relação das íncrições do
,..;/-

.

.�•. �
dia 10 e 11: A_L �,;g..>,

I Jil!l. .
�

'I ;#�
1 - Emanuel Campos � f�jl\"'_-"'"
2 - Antonio C. Westeíal M W

3 - Alcebíades V. Silvei-
'

.
z

_ ra de. Souza Desemb
4 - Glarno

-.

GaIletti Dr.
5 - Vinício Qlinger Dr.
6. - Murício Filomeno .

7 - Lauro Pereira de
Oliveira Dr.

8 - Valmy Bittencourt .

7
r», I9'- Eurico Couto Dr. I.10 - Gustavo Zimmer Dr.

11 - Jobel Cardoso Dr. I12 - João Sallum
13 - �od()lfo 'I'ietzmann j
14 - J,oel Souza Dr. ,
15 - AdeTbal R. da Silva

Dr. ,

16 - Osmar Cunha Dr.
17 - João Assis
18' - Osny Ortiga
19 ...... João David' de

.za Dr.
20 .,... José Corrêa Hul-

se Dr.
21 - Osval P. Baixo- Dr.

"�2 - Milton W. Liberato.
23 - Marcio .•S. B. da Silo

va Dr.
24 - Romeu Martiniere
25 __: Ivo Selva
26' - Mário Clímaco da

�

SR. 'MÁRIO COUTO
. Silva

27 -' Nivaldo Huebner
28 :_ Antônio W:enier.
29 - Carlos W.. Krueger
30 - João B. Bonassis Dr. patalício, o nosso mui pre- Ribeiro;
31 - Nereu Rámos F. Dr. zàdo conterrâneo e distin- -

.

sr.
.

Djalma Morais,
32 - Syrth Nicolléli to amigo SJ;-.. MáriQ_. Couto, Sargento da Polícia Mili-

f:3 -'Gualtér Péreira. li- alt0 1�1��iortári? 4p I
Minis- tal',

.

.

I
;, VENDEDOR-PRACISTA I34-i_ ��lo Pio Marcelino tério '9,�

. Agí·j'C,ulh�ri" exer- -:
. jovem lImar, filhi�h; ,.

"

�i,rm� desta Ca�ital,. detentora -de ótimas re-
'"

35 - Pedro Garcia cend;' suas'
.

�tividades no do Pintor Aca"ri Margarida Jl.rcstmtaçoes, necessita. dI: um v�ndedor para esta

36 - L a u' I' o MedeI'·r·os D" d (' P . , "
i l'raça, _na base de comlssoes. E._xlge-se que o can- IIVlsão e jaça e esca. Jovem Tose de Ollvel IAraujo '

_

_ 'J -

dldato tenha bôa prática no ramo� apresente re,· I
37 _ Haroldo PilranhoSj

Elemento muito relacio- ta, prE;stando serviço mili- ierências, etc. Tratar à Rua Tenente SiJvei:r� nO
"Pederneiras Dr. nado na sociedade local e tal' na Base Aérea desta 29 - 11() andar _ Sala 5, diàriamente, entre 8:'30 "

38 _ Ary Mafra nos meios cultUl;ais, o dis- Capital; e 11 :30 horas.

39 - Jau Guedes tinto �aniversariantp
" �em FALECIMENTO 1-----------,,-------.....,,.-----..,....--40 - JPhilip�i ',�

militado na politica. soh a Na �aternidade "Carme-41 - Osny Gama D eça ., I

42 - Dario Pederneiras legenda do P. S. D., pela la, Dutra" o!lde dera entra-

43 _\ Miguel Dlgiácomo qual exerceu o --mandato d� da quarta-f·..ira veio a fa-
I

d
'

. I44 - Arlin o Ferreira V'=!reador, íendo ocaslao lecer no dia seguinte o.
45 - Carlos José Gevaerd .então de pr(,star 'relevan- menino José Robertõ, filhi- I O evengelho de João
46 - Edgar bopes Silva
47 _ Edií. Rosa-Dr. tes serviços à causa pú- nho do nosso companheiro

I SÁBADO, �3 DE JULHO
I,

ld bI" '.' I'd' " _,'1 E o Verbo �e fez carn.e, e, habitou .en.tre, �o.s! cheio48 - Gera o Gama Sal� Ica.
, \ JOIllahst� J? . .ro Paulo, Ma de graça e dJe verdade, e VImos <li sua glÓrIa, glórIa com0

les Dr. Nesta oportunidade mui- chado e SUd exma. esposa do unigênito do Pai.' (Jo&o 1: 14). Ler João 1: 6-14 .

.
49 - Célio Gama SaBes

eas serao &s horpenagens d. Maria das Neves Mello OS "fR�S PRIMEIROS 'livros do Novo Testamento
50 - Guaraci Santos '

"

de, que será al,vo o distinto' Machado. ,falam-nos das obras e da vidq de Jesus. Oferecem'nos
51 - Filinto"'BastOs

O I' I um quadro vivo, cheio de color1do atrê:lente, d'as ativi:
52 - Carlos Reinisch Coe- aniversariante" às quais, ,sepu tall1ento do pe- dades do Mestre.

,

SA-O' JO'SE""
lho. praz"ero.samente, os de O quenino cO';po efetuou-se. ,O evangelho de João diz-nos quem é Cristo. O pri'

,. 53 ...:_ Art de' M�llo Mosi-' I ,

1
'

I """:lI.� 10
ESTADO se associam, vi- na tarde do mesmo dia eom meiro verslcu o dá a tonalidad� de todo o livro: '�No

A's 3 - .';.12 -. 912hs. ,':'
"

Ia.�'
• ;;:;".'l' ..•

...t
.

mann sl't'ando-o e formou,lan' do os d'
-

.

h I princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o

I., t· 54 - Hélio Pinto da Luz gran e acon!pan amento. ,
- O que .Jamais se ou-

.
.

"Ih t de fe·�II·cJ.da- I Verbo era Deus '_",
I 55.- Achylles Diamanta- me ores vo os • À família enlutada as'

sou mostrar na tela com' A's 4 _ 8hs.

-

. ras des. '.
I ,I.. João nos apresenta um Cristo amoroso, perdoadot,

I ' nossas condolências.

I
cheio de ternura e simpatia. pqra com os pedidos e sem:

tanta violênda e verda_ge, 1) - A CONQUISTA DO "i6 - Yoldori Campos Ga-
pre prontO' a socorrê-los.

você verá'em... .

,. ESPA'ÇO .� Com - Wal-'
57

.

�of!alt. d M 11
�CIEDADf� CARN.tt;I�����A "TENENTES DO I Uma senhora a quem eu estava em:naTldo'o rn.an2'

.

R I F I F I,
'

I,ter BROOKE - Phil .FOS- 58 �. J���o ';;:ha:es e o

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO I jo da Bíl?lia, disse-me, após terminarmos' 'a leitura dó

.

Com: Jeall SERVAIS ;_. TER. I 59 _ Aure''lio BonettI' T\c le d h 'd t f' d
Evangelho.de João: "Antes eu conhecia a Cristo h] , '.

.

I
I' 01'( m o se� 01' preST en e Icam convoca os. seus feitos maravilhosos, Agora O conheço mais intima'Marie SABOURET Ma-

. 2) - VALE TUDO 60 - A. Pinto da Luz todos os senhores Dlreto��es e membros da Comissão _de' mente, aprendi ãgora a ...,ap1"eciá-lo como 'Êle é".
gali NOEL. Com _ (Js Anjos de Cara

61 - Fulvio Vieira Dr. h'abalho, para uma reUlllao a se realizar no dia 15 do! João nos apresenta' Deus encarnado Deus vivendo62 - Osni Damiani, Dr. '.orre!lte .mês às 20 horas no GALPÃO .da referida Sode- '
como homem entre os homens..

'

'.'
63 - Algemiro Pires Coe- dade a fim de se tratar da apresentação dos mod'elos dos t-- O R A ,i:; A O

.

EM lho • �'�11'l"0" para o ,futuro carnavaL

I
O' Senhor, aquêles que vivem mais junto de ti nos

Eps.. 64 _:_ Naevio Am!im Todos os mteressados devem comparecer acom- oferecein exemplos de homens superi01'es, Ajuda'nos a
..65 - Henriqué G. Bere- .... d d t' d I/ ,pan .. f< os os respec I..,OS mo e os, a fim de que os mes- aceitar a Cristo a fim, de que possamos influenciar 01L-.. nhaueser

.

" I �no sd.\m recol'hidos e entregues a uma ('omissão julga- tros III honmr e glorifica-r o tew nome, Por C1'isto Jesus.66 - Gercmo SIlva (�ol'a. , Amém .

67 - Julio Doin Vieira Dr
68 - João Cavallazi Dr. !

'69 - Mohayir L'jnhares'-

Dr.
70 - Lauro Linhares Dr.
71 - Armando Assís Dr.
72 - Alvaro Millen da Sil

.

veira Dr.
·73 - Cesar Amm Ghanem

Sobrinho Dr.
74 - Ernai Santa Rita Dr.

f

75 - Haroldo Vilela I
76 - Antonio de P. Perei" ,

O .senador Saulo Ramos vem desenvolvendo in

tensa atividade, tanto no Senado, junto àS,'Comis
sões Técnicas, como nos Ministérios e órgãos da ad

ministração Iederal., O Senador pétebista recebe
díàriamente crescido número de pessoas, no Rio, e,
Comissões de catarinenses. Em todos os atos do

.

Senador catarinense está presente o povo que o-ele

geu e o estimà.. para .o qual volta-se o intJerêsse do
Sr. Saulo Ramos,

I •
.

xXx-,-
O· saudoso Presidente Getúlio Vargas deixou

escrito 'em uma- de suas m:ensagens, dentre as mui

tas enviadas ao Coqgresso em defesa da economia

e do povo brasileiro, o seguinte trêc�o:. "A orga
nização da. Petrobrás 10i concebida dentro de um

ponto+de ,vista nitidamente nacíonaksta. Ela dará
'0 petróleo do Brasil aos brasileiros e tornará pos
síveis os recursos financeiros vultosos de que ne

cessitamos para explorar uma das maiores fontes
de riqueza da civilização".

. --xXx--'-
O Deputado. João. Colodei, prosseguindo na de

fesa do nacionalismo, ocupou a tribuna da Assem
bléia ante-ontem e ontem para apresentar o mani

festo e os pontos programáticos da "Frente Parla
mentar Nacionalista Catarínense", de que é fún
dador.

--xXx-- ./

O Dr. Walter Francisco da Silva, procurador
do IAPM e ardoroso advogado no Sul do Estado
foi alvo de manifestações de apreço por' parte de
seus colegas, O ilustre causídico esteve no Supre
mo. Tribunal Federal, tratando de interêsses profis
sionais. Na séde do PTB carioca o Dr. Walter F'ran
cisco da Silva entreteve demorada' conferência com

dois eminentes jurisconsultos. dos quais colheu pa
receies favoráveis à questão entregue à sua defe
sa nêste Estado.

.
--oxX}Ç-- ....

O _Dep. Braz JO,aquim Alves recebeu OIltem na

Assembléia uma comissão de funcionários do Es

tado, tratando com êles assuntps do interêsse dos
servidorles esta8uais.

--:xXx--
-

, O Juiz Osny Duarte Pereira, integrante de
uma comitiva de magistrados e juristas que visita
ram' -recentemente a China, escreve, em seu livro
"A China de &oje", que a popularidad,e e a grati
dão do. povO. chiit.ês para com a memória de SUN
YAT SEN, é comparável ao que sucede, no BrasU; ,

com o nome de GETULIO VARG.AS.
--xXx--'

O Senador CarIos Gomes de Oliveira' exaltou
a memória do Dr. Luiz Antônio Ferreira ,Gualber
to, .cujo .,centenário de nascimento transcorreu dia
8 d"o corrente. O Senadó ouviu, em silêncio o dis
curso do Senador petebista, que � referiu
às três legislaturas em que o ilustre ex-PrefeitO' de
São F,ranciscoexerceu o mandato de deputado fe'
deral.

--xXx--
O Deputado Olice Caldas continua trabalhán

do em favor dos emp:r:egados em bombas de gaso
lina" postos e outras entidades que trabalhem com

inflamáveis. Esses. empregados, segundo lei espe
cial, têm direito a um acréscimo d:e. 30% sôbre os.
salários..0 Deputado Olice Caldas se dirigiu, nês
se sentido, ao Minstéro do Trabalho e ás entidades-
classistas..

Censura até 14 anos.

Suja,
3) - DEMÔNIOS

LUTA '-2 no e 120

A's 4% - 8hs. (Final).
Uma e�pécie de re- Censura até 10 anos.

portagem . �ludnante na

qual cada i,nagem, impres
siona profundamente! ...

RIFIFI

Com: Jean SERVAIS
Marie SA-BOURET - Ma-

A's _:: 8hsó'

Mac Dona:d CAREY
gali NOEL. Maureen O'HARA-em;__

ÁFRICA DE FOGO
Censura até 18 anos.

Techllicolor

A't-8%hs. �� -Ul.-'- Uma t,c�ica perfei�••.
-

CrJum fIlme re�hsta, uma hls- .

.'

tória al1gl1stIante!
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,A's - 8%hs.
. Mac Don'j Id. CAREY -
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.

>;). '.�i'
-

''II1II. -
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'I'b·
..

··u·lrra·s"o� d·a' saur da"_'�'de I?e�:�e:Of�t:�smov. "
<

.

< '.
I.

Ate parece f'rase de MMden. ou Sa�u.l 8miles. Po<
Corno. sempre acontece;' 84,- Miguel Daux

I'
91 - Alessio Nappi "01:1 iut smo nao sendo, nem por ISSO deixa de ter a fôr-

também -nêste ano, realizar 8.5 - José Carlos Daux .

<:3 Je lima norma vigorosa da vida.
s�-á 11.0 Colégío

Catari.nen- ',86
- Miguel Herminio

I
Aviso: Acham-se as lis' É tão frequente ouvir-se/Tamurias queixosas c·e

se ó encontro dos velhos Daux tas com o Sr. Adernar Gon quem fracassou na vida: "póis é, quasi que me decidi,
alunos que

_

frequentaram 87 - Luiz Daux zaga - Na redação da "A mas o meu compadre me- dissuadiu do negócio; Teria
êsse estabelecimento de: en I 88 - Deputado, - Gassen-

•
GAZETA" na redação do -zanho uma fortuna ... ,. ou,' "quasi que comprei o imó-

sino, ? acreditado Colégio I fe:t�.
-

"O ES:�DO" - Co� o Sr.! vai mas, .. (o eterno "mas") à última hora faltou-me
Cata1inense,' 89 - HélíoAbreu Dr. Dr. Gécio e Sr. Faria, no coragem .. .".
Aba.ixo., a rel(lção das ins 190 - Bulcão Viana Dr. Corrêio. São as desculpas e lamentos de quem' não soube de-

crições do dia '10 á 11 dês' x
.. '

.. ' ,irlir por si de quem não realizou nada de eficiente na
te mês: :.-

------- .

. ida, Representa a d;iferença entre triunfo e fracasso.
Entre vencedor e vencido ...

Só OE' que vivem a margem da realidade naélonal

Aqui em F'lorjanópolís : quantas pessoas deíxanam

'de comprar, ali logo, debaixo do nariz de todos, na anti
�'a Chacs ra do Espanha, terrcnps na base de Cr$ 5.000,00,
Hoje quanto valem?

E ;10, Estreito? E em Barueiros ?
,

Só quem dorme o sono d� ingenuidade ou d,a indi

ferençr., ignora que a Cidade 'marcha para Barreiros. É
�.ó chegar até a cabeceira da Ponte e olhar como é avas- .

salente o avanço maciço do casario do Estreito na di-

- ignoram que o maior negócio, o que tem proporcionado
'"!�or1l1e,, f'ortun as, tem .sido a compra de terrenos ou

nrédios ..

Quem redige "estas linhas conheceu Copacabana
'panrma e o Leblon, ainda em 1922. Comprava-se ali, el1-.
tão, .im terreno ne- base de Cr$ 100,000,00. Muitos, mui:-'
.! íssimos acharam que era muito; muito longe. A- dís
tância do centro á Copacabana é de 14 quilometros. Le
"hlon fica 22 quilometros do centro ...

Entretanto, hoje êsses terrenos. em Copacabana,
valem 20 a 2,5 milhões de cruzelros l !

�

Eu compreendo, ó mar, os teus soluços;
, Qu.ando na febre da paixão palpitas
Buscas alguém nas pí"àgas infinitas
Pará aplacar teus' bárbaros impulso.s.,
Mas se raios éandentes são expulsos
De teu olhar, às r,egiões que fitas,

. Se u.ivas, se extertoras, txremes, gritas,
São todos vãos êsses teus--ais convulsos!

l
Sou-

I ]'·.piio J Ba rreivos !
,

Também só os indiferentes á realid:lde fecham os

olhos ao progresso da Capital e ao muito que o atual
?rêfr.itl"' está realizando, num verrta de iro milagre de

CO'InO ·tu; tamõém. uivo eternamente
Buscando. alguém que ente�da meus anseios

.� E como tu procura inutilmente.

Soiremos, velhd mar, da m�sma dor:
Ninguém.é grande para os teus enleios!
Ningu�m é grande pa'l1aJ o meu tumor} .:

.

.

ANTONIO E. DA PAZ SÁ

visão", audácia.
O calçamento pen.etra em ruas sempre esquecidas

dando valor a zonas. vastíssimas.
A reLa de Barre!ros vai ser asfaltada. ,. Será, bre

vem('!;ie a' via mais bela de acess& á Capital. gerá, na

verdade a sua principai sala ,de visitas. Será ainda um

fatót propulsor de póyoamento e do progresso de uma

L.on" efl.orme. Zona que conta com. as mais promissoras
'atarierísticas exigid.as pelo motiel'no u!'banismo. Ter
"as piana". Praias ótimas. Vista deslumbrante de iôda a

�)aía Norte. Há ainda ali o moderníssimo loteamento do I

JardiJ'1 'Atlantico, Loteamento qUe r·ealizará 'para muita

",'ente o mila.gre da transformação de sua vida econômi
ra. Loteamento que dará fortunas a._os que sabem decidir,
por si n:e2mo, do seu futuro. "

ANIVERSÁRIOS. FAZE,M ANOS HOJE:
_ sta. Carmem Silva, di

léta filha do sr. Acacio' J.

da Siiva
I

Vê transcorre:, na data - sra. A(h Garofalis Ri-
d'e hoje, o seu aniversário beiro, espOS:l ,do dr. Telmo

NO tendeulo)

Cóm
.

a Biblia na Mão

Antônio Manoel Luiz
10 Secretário

PENSAMENTO PARA O DIA
Que inspirador I1eü'ato -de Cristo 'eucolltramos

evangelho de João!
RAUL FERNANDEZ CEBALLOS (Cuba)

. \

DINHEIRO! ·Uesde a c�colha dos tEcidos padrão cõrte e al!a

hamenJo perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
llelos expecialistas respons�veis pela confecção das
roupas'Imperial EXlra. Só assim é possivel obter uma
i:oupa per�eita e que veste bem.

P.elo Crédiário d() Magazine IJoepcke, podem .ser

adquiridas com exdusividade nesta cid�ld(� estas afll
madas rouoas.

vú gastar o seu dinheiro
. r.o BAR do CAFÉ PRIMOR,
onde as bebidas são puras
e os petiscos têm sabor!

f. Schmidt, 6·0

,rà

;� =�!:a?a D,·.
;
Eu-ci;õ-;;Jo

--

(;) plI,ia C,ou'a .. Ven'dedor p-a' r:a'79 -:- �:�;�ntino, Lacer- 'i bilida d·e Mtcaolza ti ii .
.

80 - Major Walmor Pl'C .isa-se funcionário c_om e"xperiê!lcia de conta- � Grande industria de calçados nece:!'js'ita
81 - Antonio Athanásio ).)ilidél�"e mec;;tniiada. Apresentar-se pe'lsoalmente tra- !:onr,ecimento do ramo, que possua condução propria, pi
82 - W.allace CapeBa Cap z,:ndq carta do próprio punho, mencionando experiência' 8xerru funções ,nos Estados de Paraná e ,Sta. Cata-
83 � Rui Moraes Major J'lHterioL., idad�.e fontes de referência·à Rua Conselheiro, dna - Cartas c! referencias e possibilidades

Dr. i ,Iafra Ii, 6 Salário base Cr$ 4.000.000.
.. -

. I 5t"a P')':;[::li, 13076 - 'I'tlcuru"i - S� Paulo.

calçados

..
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A CIDADE DE !J.'UBARÁO HECEPCIONOU MISS SANTA CATARINA

peio avião da Vari,t, viajou sábado para a Cidade de Tubarão 'I'erezi

nha Dutra Miss Santa Catarina. 'I'erezinha, com o honroso convite qúe rece

beu da sociedade "Clube 7 Ct- Julho", visitou aquela cidade e no aéro

porto foi recebida pela 1'1. e sra. Prefeito da cidade Waldemar Sanes, que

foram os anfitriões das pi-irns iras horas que Miss Santa Catarina passava

na Cidade "azul".
Como não podia d=ixar de ser, o' elegante cock-tail em a tarde de sá

bado, foi no luxuoso e confortável palacete residencial, do sr. e sra, Ageu
Medeiros. Reuniu naquela tarde 'o society de Tubarão e Terezinha Dutra éra

o ponto alto. A noite éra festejado com o tradicional baile de gala, mais um

aniversario do "Clube 7 àe Junho" e como já tive oportunidade de citar em

colunas anteriores é um requintado (lo acolhedor ambiente.
Foram apresentadas naquela noite as Debutantes do ano, seis graciosas

srtas, que a sociedade aplaudiu pelo gosto e graciosidade que se apresenta
vam. LÉ:a 'I'erezinha Eá, �c Icz acompanhar te seu pài sr. A!amiro Sá, Pre
sidente do veterano "7 de Junho", Rosa Amclia Althoff apresentada pelo seu

pai sr. Clodoaldo Althoff Maria Ecluardo Furtado, ·foi par do sr. Martinho
.

Gu izzi, lVhrly Gomes F'ir-uin o, apresentada 'pelo sr. Ruy Gomes Firmino. Li

zette Mazuco, apresentada pelo sr. Hilario Mazuco. O Dr. Manoel. Lobão de

Queiroz apresentou sua f ilha, Valeria Duarte de Queiroz: Após a apresenta
ção das Debutantes, qus teve a responsabilidade do sr. Roberto Zumblick, o

mesmo apresentou ao seleto públíco que recebeu com calorosa salva de pal
mas Miss Santa Catarina srta, Terezinha Dutra. Não só isto bastou-para o,

colunista comentar como tainbem a elegância dos que lá estavam: sr, e sra,

fe.I ... 'Odeno Balc ini, sra, Ba lcin
í

êra uma das elegantes sras., merece os

melhores elogios. Sr. e s+a. Dr.. Lobão de Qlleiróz, sr. e sra. Dr. Renato Ge

novês, sr. e sra, Gaspar Oliveira, estava muito chie, a sra, Marth Oliveira,
sr, e s ra. Dr. Osni Shanffcrt. Q casal anf itr iã nG 1 du cidade sr .... e ara. Ageu
Medeiros. Sr. e sra. Dr. ,\l'l1al(�o Bittenccu rt, sr. e sra, Idal icic Amorim, sr. e

sra. Alamiro Sá, sr. e srn.. Clodoaldo Athoff, sra, Althoff estava elegantíssima,
sr. e sra. Helci., de Menezes. Srta. Yara Francalasi. Sr. e sra. Olímpio Silva,
srta. Vilma Silveira meig:, c gTficiosa, sr) e sra. Valdemar Costa, sr. e sra. Dr.

At;lliba Cabral Neves sr e 21'a. Paulo Medeiros. Sr. e sra: Heitor Sá, srta.
Maria Cecilia Althoff. R')!lÍb elegante e graciosa, bastante dedicada aO,seu .

noivo sr. Mucio MédeirO"·. 3rta.· Vanda SpO'ganicz ilCompanh'lda do Dr. Gi

nio Linhares. Srta. Ruth II1ellf'ZeS, srta, Ada Vieira muito graciosa, sr. e sra.

Wily Zumblick sr. e sra U;;o Veras. sr. e sra.•Wilson Biancnini, sr. e sra.

Joaquim Fal'aco, Dl. Ac]cIMd" Chizzi, Ur.1 dos dez melhores .,artidos para o

ano de 57, Dr. AmO' Hül::el' advogado br.stante compenetrado. Sr. e sra. Dr.'
Celio Medeiros. Sr. e Sl'íJ. Nabal' Colaço. SI'. Fernando Sá, sr. Nery Vieira

acompanhado da srta. lVIarlh Fararo. Muito graciosa a menina-moça Sonia
Balcini. Sl', Geraldo Menc,zes, Dr. Victor Konder REis, sr. Adalbúto Cesario.

Sr. Alci(�es Santos, sr. RHbem Pois, sr. Clovis �alcini da' sociedade de Cri
citima. B:1stante concorridc e animadO', e:<ltava o grande baile de gala dos fes

tejes do Clube 7 de .Junh.

Não haverá,

Em 8rllonll a famllllla' I �••••••_._ ", !. ';' .

- � , �

.

6 ,.' y
. ImPerial. i .

;.'1.. <". �:..
BELGRADO, 11 (U. P.) ••�., },:..
O 'p l' ._+.

•...
- rei auto a rainha Fre '.'W' �

deríca e a l..rincesa Sofia, ,.%. i :::
ria Grécia, que viajam a bar' ••• �

do do "Zpolemlscwe", che- :1' .:.
-

.

+.. •••
garam hoje de manhã à • � . :
Ilha de Brioni, residencia de .:., +_.

veraneio do presidente Tito +:. :l:
da Iugoslavia. A família �:. .1.
real da G.réeia veJll. em vi- �t· ..t.
sita particular 'à:o' presiden �:.. Pra'�a 15 d �

.

Dovembro� D. 2!l-Sobrado ..�.
te iugoslavo e sua esposa, �t"" l' � �.
Jovanka Broz. �:.. ..�.
-.; _............

�:.. .:.
�.. J.
Y

. -'. �

RIO,l1 (y. A.\ _ O di- IOBED���NlllNln mR��lll� tmZ PIZZllJtTTiiretório nacional do PSD re-
..�. •...

peliu por unân imidade a no- • ..

...... .:..'va investida do sr, Arrtôn io ..'"
.......

.

.

,

....
Horácio em favor <la emen- �:... ..

�:�:;:,::::g:::�d:�a�:: ,Cozinheiros . EspeCialisados;
coincidência de mandatos, �:. \

...'" .:..
está sendo, entretanto tor- �:.. .

' .:.
pedíada, registrando-se nu- ��

•
. •

- •••

:"::a::!::;t:"d:e�Ú�::.� tHIgiene Absoluta--Servlço á la Carte �
de Senadores, seja quanto •••

'

.:.
aos prazos previSitOS para ••• . ...

os div�rsos mandatos legis
I' .!. .':.[ativos e executivos. ..
IV .:.

.

Prevê o fim .... _ • «

"As obj'eções. são de tal ..:.
.

Telefone 2082 .t.
ordem - d'isse-nos' o sr

' :. %
•

•• ••

C:1panema - que não é exa :. t
••• ••

�ero prever que, dentro de :. .

. :
1 I' t'd I .... ' '. • ..

Lguns t las, o par lOCO o '..
.

. ,
. :

.tI'á uma pedra sôbre mi- +:. �

'

� '. � .. .. .. .. ..

..

'lha fórmula". •

w " ,...,...,...,...,...,.. :..: :..:.: :••: : :••:.,
O assunto da coincidên- I

ciia cons.�miu gran).de parte I

C 'Ih' O B j
. a reUl1lao pesse( Ista não'

,

3e tomaildo, porém, 'qual- I, O
._�

se' os e e ela-- -- quer decisão. Somente na
I
• I �

um <�l�l��:g�e 0:al�11;1�:�.ri1P�ll��·it;iãd��!�a�;in�tZ�:1 r��e���::� �o���U:i:i�:'l�l;� ��'�:I��: p���:tt�::�:�,���St�!- j I.

�

que lhe é peculiar preparou :finos e gostosos pratos. Tomava parte na 'mesa, o
' - Ativadores hormonais para empregando para isso, urp mia de Ciencias de Paris

primeiro ndo [lI,) casal (j •• e cem apenas'seis meslôS. Paulo Tareia é seu nome. "EHRU·· rejuvenescimento c' h d'f t I t b
,,�. •

_ . J
•

'.

I'
amm o. nov,J, I eren e (o. ceI' as o servações interes-

--: i--;- . ..
""." " �' "':.,' , �:::.)o;- -.,._, ..... pr. Pir� ·a·té-; então seguido n�Q só :sa�tes inclusive a de um ve

O colunista, foi l'e�ebíl]o na residêilcia do sr. e s1'a, Dr. Ce.Jio Medei- Melho'r a'-'R'u'Si'
.

ros, com um jantar em a :.oite de 2a feira. O casal muito simpático 'e acolhe-
. lia Ativadores hormanais por Bro/wn .. Sequard como, lho com oHenta e dois anos

dor estão' felizes a espera da cegonha. .:
não são mai3 do que extra- ';ambem, por Steinach, Vo- de idade. bastante emagreci

.............e e............................................ HAI�; 11:', (U; P.) - O','t>ps de tecidos embrionados ronof, Dartigues. E', .sem du da'e impossibilitado de leI'

:

o
O

c U os:
�:��::�u Ne���, a�a re:�:�:� �,d� baço, .fi�ado, cerebro, ar vida, uma ideia mais com- e de sair d·a cama. Após

=.=....
4'

]I

.

. L ., li modificações no Govêrno da � gaos gemtaJ<;, medula ossea, pleta. três mesés da implantação

:
União SoviéÚca cónduzirão· etc. e que possuem um efei E S� dize::'1os mais com- de alguns 'comprimidos hor-

�fetivamente a uma melho- : to geral sobre as celulas do pleta é pelo fato de que a manais mas(;ulinos ou tes-

: : da nas relaç{)es ..�ntre o OCi ol�ganismo, ::;btido através tendencia, :noderna é por tosterona, havia recupera-

!' SUA VISTA NÃO ESTÁ BÓA', I lente e o Orie,n'�'e e marcará de. um reequilibrio de to- em nível secundaria o juizo dó a marcha, engordando al-
A

• 1 continuacfio ·do processo d I d I d
.

d'" 1

i CONFIE NOS SUA RECEITA
• ,�e maiores -liberdades inter.

as as g an II as o, m IVI- oe que a ve,hice provenha gun.s quilos e podia ler per'-
: ·

'

I las, inicia.do há! 3 imos. i duo.
de um desgaste de determi- feitamente qualquer jornal.'

: PARA UMA E·XECUCA-O PERFEITA
•

. _Ne?ru fêz essas �eclara-_I E' uma ideia nova lpreco- nada glanduia. A deficiên- Será O' método' visando es

:'. I çoes a Imp·rensa e disse que nizada ]}elo pesquizador ls-, cia de certos hOTmonios, co' timular todas as glandulas
-: X X X : o 'processo havia sido inter

: : rompidO' pelos acO'ntecimen

iLABORATÓRIO. COMPLETO - PARA AVIAR COM RA-I ��o �:S�:�:�I�:�ée:q��:g�� a senilidade é causacta por

• ,.,

- : ra deverá prosseguir. um desgasto das glandulas,

IPIDEZ E PERFEICAOI QUALQUER RECEITA A CARGO:; Referind�-se às r.elações opinião aEas 'defendida,

IDE O'TI(1ti TE'(NI'CO 'ESPEC IAL�ZADO (O�TRATADO : entr� a Indta e a C�ma Co- tambem, por muitos outrO's

. i . v. . I .

r �1 . II :�lll;!�� �:���vedl::�aç��: ei'el1í�ifltas, a começ,ar por

� EM SA-O PAULO I· ami'Stos�s Ahá séc.ulos com o Bro'Wl1-Sequr.rd que, já nos

I '

.j povO' chmes
e frISOU que es fins do secnlo passado atri- homem de 'Xl.andulas sexu- NOTA: Os nossos leito-

: I tá convencido de que tais buía aos ext:atos glandu.la� ais .de chÍ1l':}a�zés ou bu- res poderão solicitar qual-
! ·.1 relações continuarão no fu .

)' I t
. _

I bl
-

..
ces [3rop1'le( a( es nâ erapeu glOS nao re80' ve o pro e- quer conseUIO �obre o tra-

•
.

X X X : turo, principalmente por se
• • t t d t·

t!C:1 da velhice: ma da velhi�e. tamel1'to., da pele e cabelos
.. .

•
ra ar e vas os pal�es com

: • grandes populacões. Mas a no\' idade da teoria' As mesmc:.s palavras po- ao mectico especialista Dr.

I :. Cfll1l respeito· ao colO'nia- l'e Ischlonrlsky é que -seu mé clem ser ditas a respeito da Pires, à ru� Me,xico, 31 _

.::AV1AMor _ OU 4.LQUER REC EITA, NO MA'XIMOr EMi. �:�I:�'d�!,�se que "é coisa do toelo [lão vIsa reativar tai implantação de cristais hor Rio de Janeiro, bastando en

, J A ou qwil glandula mas sim, manais, emb'Jra tenham si- viar o presente artigo deste
• • Afirmou qUe os territó-

..

:::.�
, 3 HORA�

I"
rios qu� co�ltinuam sob o

todo o conjunto' endocrino e do apresentadas recentemen jornal e O' ·.mdereço comple

..
__ dominio· ele outros países de te 1)0'1' Leon Binet á Acade- to para a resposta.

\'ea1 obter a liberdade mas Recorrerá ao

• J O A L H E R I A G A L L U F •
�::;:���;::�i�::!::�;�:���._!; Judiciário F )rec isa-s

! " Rua Felipe Schmidl, 21 -' Florianópolis I ia���1���,��!�:�ou a oposi Ex���tivo11va\V·re���T; a�
: : cão da In,dia a comunicacão Supremo contra a decisão

; 8•••••0 ,.1 (ias provas nucleares.
-

do Congress) Nacional 'que

_,

prorrogaçao

chlondsky pua combater a

velhice, Segl,ndo eS�e autor

enxertia no ver.

tllQ princiIJaJ;nente os sexu- a� m�smo 't".mpo, realmente
:üs, são ape .• as um dos la- efiea� 1)a1'a resolver o tão

dos da questão. Uma das ambicionado problema da

causa� digamos, mas não as juventuçl�? Çhl �penas mais

,unica-s respo'lsáveis pela de uma teeria ?

,:aclêneia se'iil Ninguem s'abe por _enquan .

.._ to. Só o temrJO\ poderá resoI
Tambem' 'l

•

DE UMA EMPREGADA

PARA SERVIÇO DOME'STICO
rejeitou na sessão noturna

de ontem POI' 184 votos con

tra 60 e 3O-em branco o pro

jeto qU'e altera o artigo 1.0
da lei 403, o chanutdo "pro
jetO' dos tesoureiros".

O fundamen,t6 do recur

;;0 ,- informa o vespertino IO'ficioso "A Noite" - é ó
de que o Congress� não tem'
atribuição constitucional pa
ra prceeder a reformas uni
Iaterais do funcionalismo,
importando em aumento de
(\9ll!)eSas. Esta atriblliç:�o,
no tex:o da CUlta Magna,
é privativa do poder execu

tivo.

AVENTURAS DQlzE-.�UTRETA .r_I MELHORES INFORMAÇÕES' NA FACULDADE DE

DIRR;lJ.v. COM O SR. BENTO OLIVEIRA

l'1A RUA NOVA TRENTO N. 45 Fundos.

OU

NOEMIA G. DE SOUZA LOnO
)

(MISSA DÊ' 300 DIA)
jerTlano r.laria e família e Lucia LobO', cO'nvidam

:.;eus �)í"'; el1tes (' amigos: para assistirem II missa rle 30D
'ia, �jue :11andam cel�ra.r em 'sufragio da boníssima al
lY!:l Oe: ;'.1:, mãe sogra e avó,

NOEMIA G. DE SOUZA LOBO
que i>erú celeb!'ada na Càtedral Metropomana,
jia ':'4, a�·: 9,15 horas.

')Jbl L'�eipadamente agradecem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR JO�i·� �IEDEmOS
V!EIRA

- �OVvr.ADO.
"::alXII Postal 160 - -{tajll

�anta Cat,arI.JÍa.

DR. LAURO -llAURA
CUN':'CA .GE.RAL

j,;�pecialistll em Dloiés:�iai d.

Benhoras e vias. UI in&rial"
.

Cura raJical d!.� inf�cçõe.
agudas e cronicas, do aperelh,o
gellito-urir. ..rio em ambol M

.., ...01. '

Doenças do aparelho Di,..tiYO
I do sisHm.a -nervoso.

Horário: 10lh ás 12 " ZY.& áa 6.

Consultório: R. Tiradentel, 12
_ 11) An,dar -- l"one: 8246.

•

Resl�"hcia: R. Lacerda Cou··

tinha, 1;, (Chác"ra do E,pauha
,

- Fone: 3�';'3,
_,.;.__---

DR. HENRIQUE ,PRISCO
PARA.liO.
Ii:jDED

O,.raçlle. '""" Doeuça•.. de Se·
no.... - Clbdca de Adulto...

Cura0 de Éspe'cialização no

.aoliplt�l do. Ser.vidores do II.·

'&ado.
\ '::'",·VIÇO do l'.I'of. Mariano d.

lI.uarade).
Uolt8ultae. -:- PHa manhã [o

aOlpít'll de .Carid·ude.
.

.Á tarde das' 15.• ;;� bit. em dia ...

,.. no consultÓrio ., Rua Nunes

Machado 17 Esq'liua ,de Tira·

tl"ntea. Tel. 2J68. . ''''''''
;,..�Idêncla - Rua 'Pre.idaoU

CoutiTho '''.' 'reI.: 1120.'
__.'-----

UR. JÚLIO DOIN
VmIRA
MtDICO

"8P�,CIALIS'fA E� 'OL-lfO'
:>l!"\lÜJO:;. NA!OZ 'l ...AIViANT:"
fRATAMENTIJ E OPl!:RAÇM>
tafra.Vermelho -, I\ebull:la(io -

UltU-SOlD ,

(T,.a�meoto 'de alnDlte -

oper.atlo)
Aaclo.retln\}8copla - IUcel·ta de
Oeulo. - Model·n.. "qulpamento
.. Ot.Q.ítini)lariul:olo... ((lole.'

• iUJ Elitíidoh
-

,qor'rio das 9 AI U bar...••

... 16'.,'" 18>h9r8.ll", c.-.o·

lloi\su:ltól'io: .- Rúa Vi..ir.r I!"';

r••". 22 -- Foi." :':6711. ,

Ret. - Rúa São ·JOfa-. lU

'"Da !" 21.

COMPAREÇA A 16.a

C.R'-M.

O, CeI.
,

Chefe da

C�M., solicita o compare

cimento à 2a. Seccão da

quela Repartição, a fim de

tratar de assunto de seu ,in
teresse, o ridadão OSVAL

DO MACHADO, filho >de

Martiniano
/ Machado, da

claSSe de 1929:

"

raiva e

queira
bouba ,avlárla • peste
sulna ti paratlfo dos'
bezerros e cólera ,
tifo das aves e pneumo·
�nterite dos bezerros.

REPR. NO PARANÁ E STA. CATARINA:

Enio Rosas & Cia. Ltda.
Praça Barão do Garauna, 67

C. P. 320 - Tel. 208 - Ponta Grossa
Estado do Paraná ,

____ o • .. _� - 0- _ ..
...... � _

DR. EWALDG -�CllAEFER
Clínica Médica de Adultos

:.e 'Crianças
Consultório -- Rua Vic

tor :MeiieUe� n. 26.

Horário, das Consultas -

das 15 às 18 'horas (exceto
�o� sabados) ..
Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 - 'l'el, 3865.

IIR. CI.ARNO G.
GA-U.ETT!

•. ' ADVOGAOt)
({UH Vitor' Mei-1I1e.. 60

,,'oNE:: 2.4tió
'1"10 rldn<,p .. li.

LEA
-

ASSINE
1.6, das 61,00 às 18.QY horas.

�A-Ull de com horas ma rca-

das - Telefone 3635.

D. �.M'�ldént'ia .

"Jl ·Ir�n .ra1 _Hi·tenl·oun
lOl. Motor .ídeal para barcos _de recreio e para outros barcos simila-

",Mune, 2,6\18.

res,�além ele explendído para meter auxiliar de barcos á vela.

l� " Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

1.li
Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capa.cidades:

1}- .

.

;i1
-: 5,5 HP ._ gasolina 8(} HP Diesel

:" 11 HP_ -' ". 8U HP" (direita e esquerda)
O R�TAI")

1.'" ��'-l �35 HP -"
....

103 HP " " "

Redaçlo e "}nclna�. à rua � -

beiro Mafra. n. 11;11 I,el. J�

... li"11 50 HP ,_. " 13,2 lÍP " " "

�x. Postal lU. .11

'3;;:���: K���m�t� �:11�� ·ffil� ......�/,84, HPGRUP�S GERADORES _ "P ;;:�N� i'!::�_JL
DR.-'-NEwT'T\

-,-

I Bepre.=��iJ':::·:·f� 1...
lYI

Quaisquer tipos 'para entrega imediata - Completos Com
{J!Av fLA: ,litd". .

.

t;ltH i,hlA i""�{lj.L ",-', �"Oh(M I "nll... (, 'motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator -_
')Ornç.t8 de ;';"nhora. - I'r."'Í. andar. <,

10;;-1 .. - l:.:"u·,cldad" V�d, & lei. �l!,,,9;!4 í\i •. , dd .. ·." . filtros ....:..:. tanque deoleo e demais pertences: acoplados dire-
rel,,���':I��'� 'l'i{;;:!o��t"':l�'�<!" i "��� .:::� .I�l? "

.••• �'''�.::�:�. damente. com flange 'elastica á Alternador de voltagem -,
v onsutcas : Das 15 \\vra. em AIs_inatUNlM .Dual '_'tl 11,:'1.0'

!iante. I Venda Ílvuh�a .... Cr,I 10' trifásiços 220. Volts com excitador - 4 cabos para
,:SJ(if?'.flf la' Fone,..a 4�2

Iu a . fibmenau n. -71. An uncio mttliant.. �Oh,r't.., ��I.iga�ã.·'.!X.".'e quadro 'completo de contrôle; todos conjuntos estão
;:o- _

.

O!l OrU!luats. --Ule1'm,' 'Ui.(· -r.· _ � st

}'" . ;�".I... não 1 .. rii.n ,I"volv,.j... �às�e,ntados sôbre longarinas 'prontos 'para entra,r.. em funciona-
DR. HÉLIO' BERRETTA A direção não 81-l respônsabiliza ,

. M É ii I C O /'. pelos cúnt'eijos el)lititl<os noa a'· mentn.
.

O ligos assinallos.. , ..
-

O' I'Sl'ADO D'Ertopedia -e Traumatologia IN�·'H o"lI nr,-
- .. REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA.. '.'. _

,

Ex-interno por 2 anos do Pavi- €) leiu r en('ontr.. :4. li,,�I.., \_
Ihão Fernandino- "Simonsen da luna. inf"rlll!lçõl?� 'Jtl� ��rr."�

.

SAN T A C.A T A R I N A
3anta Casa de São Paulo. llià"lamenté e dI imedll.t", \

1'IfACHADO·.& CI' <'lo S/A Com';l'Cl'O' {'> AQP.ndas(Serviço do Prof. Domingos D<!." ORNAIS. T�'ellJ:.Ie ,Vi a ._ -�'

fine) - Estagia;io do Centr6 lel'O �8tado .•.. ; 1I.1l2� RU,Q S!:i�dar.ha .Marinho, 2- Enderê('o teli: CIp R I M U S,·
• t .1' T' t 1-' J

A Gazeta ;............. 2,611 u ':s �

��. o�eula e raun1!t o o�la e () Diário :Ir
..

. 'k .. ".6711-
•

.on.o SocorJ'o do Hospital das Imprense- 0L. lo
. 2.6�·1

"

eX. Postal, 37 _- Fone 3362 --� FLORIANQPOLIS, I
Clinicas 'dlj São Paulo.' IltSPl'I'." Carida.... a Sí::::::J::I::I::I =:1::1::1 33:::1 3
(Servi�o d P f G d 1\1 :. '.Provedor) : :� .. UH r:::; epr=Jr=tJF r= r;=Jr=Jt=lE EF r= r= tE E r= r=; r= E _E

.".
o .1'0. o. oy orelr� ,Port-ar •• , .. , _.. l.l!lI!

,.;__.;;;
_

.� ... _

- MedIco do :Hospital de IClln !{erêu' RaDIO' , 1.81, 'llNl�TÉRIO DA AGRICULTURA
'

I"" •
. da��tf:�mf�:��asn:����·nitas e' au .,��ita�eb��ÚáÓ ·(·C��;.·· d� '�ll\" r ::�.��.���C�:�������'�.I... ".' [DBD �rllquiriüas' - Parali'sia' T"fanUí _ Saude) , .. .. '.JII�

o' ,.,. ,

,osteoniielit" -, Traumatismo. _

M �ter"id"_,F j)"ul, Cu· '-;;:. R"�GIONAL :'
,

.h
t .. ':':·

••.� ..
.

� 'I. ItlS CorreM ..{ :'.... C.'>l..n:rtO.. (�.OM O F�.8TADO VI> .

"

, ,_ .';<ln-a ",,·a!k, ' ,. {, �. U1AMACO:ii lil.- :� 01\.17 . .� EI
�

•

Consultas: Pela manltã 'no Uot< G.ENTE� SAN''''<\. CATARINA •pita I de Caridade, das 15.às 17 (orl\o. de BOllltlf': r"_. '. �:

I
Ã V I S O.

-

;;0 horas Iro Consultóriõ. ';ervu;c Lu" i ltl••�l&ma

.. Consultól'io:� Rua \'ictor Me, ..�ôe.s) .....

;.
'.

,

! 40-
.

A De1ezacia Florestal Rellional;
relles n 26

. Po.fcla (Sala COmIssárIo.. �.I)"J& t'd d 'b'
'.

. . Policia (Gal,s. I'e�ega.ju I �.6� � O �eD. I O
•

e- C�I Ir, ao maxm10 pOSo .

. I
'

.

Residência: Av. 1\Iauro Ramo. C(\\1PANHIA3 DE l�veJ. as quelm�dail e. dcrrubad,as de mato, afim de impe-! _
- IGG. - Tele. 20!l:J. 'i"RANSPORTE8 . -

_

'\.7,<1
"Ir os d __ · ...:stl'osc,S eféitos econômicos e ecológico:! que

�-- ---;--7� ._

\��ei·r�··dó··s�i·:::::: .. 2.501' ,.carret.â.in tais práficas, torna público e chama a :ltez;;ão I' P'�I"
-

'." ,"

c'"O' '.IPanair , 1.661 Ce tod'os os proprietários de: terras le lav..adore.> em lle-:
.

. "�o

S
.

A fI t "f
VariK............... 2.126

I
'. "

ores a slgm'ica: Lóide Aéreo uit:- �a. l-\ara a exigência do cumprimento' do Có_digo' Flo�-es- i
1 .

.

',' '�" ':''''_''"''',;.
fonte industrial,; soJo fer- Re.. j· 1.177 fal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) eÍn todo o Estado.

'/fli
_

.,.r.;.
til; terreno vul.ol'iz�do; pro- �����iJ�av� uoo

(ltIEIi\L�f)AS E DERRUBADAS DE' }JATO j "-teção de mananciais, defê-"Lu �:��� NeJlhum ;roprietário do' terras' ou lavrador poderá I' �-:- OOIlAlfTE TODO 0t4
:la contra a erosão; garan- ::f::;�� :::.::::.::::::: &.14'; J.roceder qUb ... luda ou derrubada de mah"sem solicitar, /ffi,'" _. 'HO'S \/A�'é'JOS .

...,

tia de abastecimento do ma· • ...

l' ILa Porta ..... , ... . .. , .. ,;12 om alltccedeÍlcla, a ner.eSbuna lcença da autoridade

�:r�a�n����ó�?:oeco::��:a:l� 6:��';�� .. ::::::::::::.::: ;:.:J�� ��jr:�a�e��r:��,:��!e22c�n����:S:!��i�:�e:t:�i!�ta���·e��
.'..

-

t�,,,ft�-,-�-tt'lobrevivência do Homem.
Estrela :1" • ,.

_

,

_�__�--��--�-������������������e�8�1�1�;�··��������I.���. nfrator� �ujcitl)s.a penalida�L
�

.

' .

ImFLORESTAMENTO .

.

�;;
1'.11

�

�""..." � -k �
, ,

I E�'ta Reparti:;ão, pela rêde, de vivdros florestais, em "" 111
:ooperação, que nlantém no Estad.o, 'dispõe' de mudas e ':'- . -)
:emllntes de espé�ies floresu>:ó e de arnamentaçâ:o, para }t'ilial "A Soberana" Distrftu, ao Estl'eit:1 _ r.llnto
'ornêCimeÍlto aos agricultores em geral, interes8a��os no

eflol'estamento oe suas terl"as, além àe prestar toda
. Il·jentação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
I idade da obtenção de empréstimos para refiorestamento

k·
.

PO Ban�?,do Brasil, com jurqs de-7% e pr�z? de 15 anos. '1I Os i'n:lteressados em assuntos florest,als, para a

t. :btençã;ó de m.aiorell
esdarecimentos e requererem 'auto·.

rização de licença para queimada e derrubadas d'e mato,
. elevem dirigir�se às Agf\ncias Florestais Munfcipaís' ou
diretamente 8. est::t Repartição, situada à rua 8a11109

IPumOllt ,no. () em l"ll)loian,ó�olis. -',

I
'ft!lefune: 2,470 - Cruxa Postal;-395. 1'1 q; OC·IHe·aO l'at�rl·nIHls daMad·'''I·08l':ndereço telegráfieoj AgrÍ:tiilva -- Florianópolis. }J i}l� \J U t'i1J e Uv v li .

3.c.'
. COl! v(óca-se todos os da A.C.M-:-- pa�.·a a eleição da

nova di] (·toda, que deverá reger os de::,;tinos desta en

tidade H(; período 1957-1959, a se reab.ul' no próximo
i!ia 3"d�' Julno. -

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

,tK i\N'I'ONIU MUNIZ
DE ARAGAO

\

·;;,;i�·n!��'·-
.

O. ESTÁDO,

tauHGIA TREUMATOLUGlA
tlrtõu"diol

C".'7.9Ultório: João Ptnto, '1�
._ '"'.;;�� J I urarrament.e

en ...� "o� Sábado.
es B"cailJv!I t36.
")ne. a. 7101. I 1'.

ii\ .

�'H.
II

M,O' V E ISEM 6 E R A L

..

Campanha de Educação
Florestal

88SIar
, • I

-

A imbú Ia em estado na

tive, explorada em Santa

Catartnu, tem 200 a 400

mos, P'0r ês se motivo. c

problema f loresta l relacio-
nado à lmoúia, em nosso

Estado; só poderá ser re

sol vrdo pela reserva patri-
mon íal de lrnbuials e corte'
-o n u-olad-: com garantia de

_regeneração natural. Torna

'se Indlspensavsl preservar J

que ainda resta de imb(li:'l

e impedir ,,-ue l colonização.

V I S fI E A NOSSA LOJA.

3.gríco)a arl'a.le com o maL') '.

nativo deosa e.spécie nas z('�

nas de se!! "habitat". Sôhl'e

l:;S'-ntos florestais, con!l�l.
p,

.. Acôrdo Florestal".

'�'---

•

Rua Déodoro, n.o 15 ·lel. '3820 .

./. --"

"A Soherarul" Rl.'aç'a 15';"de �Aovamtrto'.>-� � esquina
l'U3 }I'elipe Schmidt

DR. OTlO FRIED�1ANN
E N S" N A

.

Matemáticas ,e 'Fisica

(

R. iJristovão.. NU)'es Pires 21.

Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafrlt
-�------------ o

Vi.agem com segurança
e 'rapidez'

so K08 CONF<TrrrAVEIS MICRO-ONIBUS"DO
-,'

:BIPIÕI-;SOL:BBISILIIBO.
=--

.�PlOri.����
- Ita1af ·,:;;.�t�v�e ��ouriti�all'AgeA�n-c'l'a� 'iü"l�eoao� lêIqüina da::,

.
.

.

'

• Rua
..Tenente1'8ll'Yeira: I I

�I oão
Oi �ócios' da capital deverão vota" na s'éde, à rua

Pi;1 r 0, 18, elas 9 às 12 horas ou das 14 às 17 horas.

P'(;rianópolis, 28 de junho de H'.fí7
':..'

Dr. Wilson Paulo Mendonça .

Secretário-aaTal

Uma das tend�ncias mais d·ificieis dl acompa
nha ,., para o cidatJiío up1"essado de hoje'é a march�
d<t mo�a masculina.

A venda destas excelentes roupas é
Crediário com facilidades. nesta cidade.
mente IJelO Ma�azine Hoepcke.

feita pelo
exclusiva--

- --'_.�--.-_._------_. ------------:._.---:------------�._-------

lAVANDO

Virgem.
da (ia. WflZEL INDUSTR

:�. etonomiza ..se

COM �ABAO

I!slJecialidade
l- Joio ville - (Ir.arca registrada)

. tempo-" ,e dinh�iro /

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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At,onqão
.

I:
A N I· V E R S A iR I O 8 A S· L OJ A
"E � E T R 0- T É ( N·I ( A rr.

1,947-1957
Comemoração de 10 de

. junho a '0 de julla,
Em comemoração à passagem do seu 10.0 aniversário de fundação, as

LOjas ELE1'RO-TÉCNICA elaboraram um
.

'vasto programa de vantagens fi

sua prezada fraguesta, ofertando-lhe praze.irosamente uma 'i'érie de brindes,
além dos descontos excepcionais que, serão concedldos no »eríodo de 10 de
junho a 10 de juho.

.,

Lo - Os que efetuarem qualquer pagamento em. CAIXA, referente a dupli-
catas, c/corr�ntes ou compras a vista, durante o períc do de 10 de ju
nho a 10 de Julho, receberão um talão numerado que dará direito ao

sorteio dos seguintes brindes; .

a) Um belíssltne radi9:eleti'ola' de mesa, marca "SEMP", modo RVM

4�1-S, com fí vàlvuias, 4 faixas de ondas, sendo uma ampliada em
25 e '31 metros, transformador universal, toca-discos de 3 velqcida
des e duas agu.ha ; (gentil oferta dá firma Seinp-Rádio e Televisão
S. A., de São Pauloj.: ,

b) Uma Bicicleta marca �'BRJSTOL"', aro 28X1'12, para homem. (Ofer
ta da firma Prosdeclmn S. A., de Curtiba).

c} Um Rádio "L_'\ SALLE", modo AC-12, cinco' válvulas, côr marfim.
. transformador universal (ofertado pela firMa Hennel S. A., de São

Paulo). .

", :
d) Um aparelho de chá e café, de finíss,ima porcelana SCHMIDT, comi·42 peças. (Oferta gentil da firma pOrcelana Schmidt S. A., de Rio.

do Texto, neste Estado),
,. I'

e ) Uma batedeira elétrica pará bolos, marca "ARNO-DUAL SUPER",:
com duas tijelas (oterta da firma Arno S. A.). "r

� o - Tôdas as compras l' Vista gozarão um abatimento de ] 0% ;
•

:1.0 --' ",n julho haverá distribuição à frezuesta, de um origh.a l paliteiro dei'
porcelana comemorativo à data..· •

. e.
, ,�- .

NOTA: -'7 Os talões numerados deverão ser colocados nas urnas, que ficarão!
perto dos CAIXA:s, as quais serão abertas no dia 10 de julho no

t

audlrõrta da tlárlio Diário da Manhã, em horári� prévíamente ' <

anunciado. , -,
\ "

=
I
•
•

I

APROVflTE A OPORTUNIDADE!,
-- --

..

Preguiça- e, fraquezà
V A.N A D I'O':L

Compre fias Lojas "ELE1.RO-TÉCNICA", no período de 10 de junho a

julho,.tuclo o qUe ser lar necessita:
.

I

Móveis - Tapeies -- Pianos - Aparelhos elétricos - Rádi(ls "Semp" e "La' _

Salle" - Eletrolas "Semp", "Standard Elect,ric" ou "R.C.A. Victor" - Má
quinas de lavar roupas - Aparelhos de porcelana - Cristais - Paqueires -
Fogões a Gás Paulista - aTtigos de utilidade doméstica - etc. etc. etc.
���,,&c,,,-#" _<,c·c. -�... n.....�� ,'mb"

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

,·�LOJ�,. rr ELETR'O : líCNtCA'"
'

\ •

1":1 Uma: organizãçiÔ' tlS� suas;n's'T
I 10 anos�trabalband8 para D progréss�s� ��
i. -

'

FI.ianípells
i

,

: >.��M4HMJ__ M· _-...-..-
"

SOCI�DADE�CAímoNIFimA. PRó�PERA, S/f.-
-

]iJDITAL DE CONVOCAÇitO- , '

i
De 'or-dem do Senhor 'Presidente e nos têrmos dos,

artigos jG4 e 108 da Lei das Sociedade'! Anônimas, fi
cam os senhores acionistas desta Socieoude 'convocados

· a compat ecerem ii AssembléiÁ Geral Extraordinária,' a'
'l'ealiwl'-!-:l' :10 rua ?O ile Julho do corrente ano, às 10

horas da manhã, na séde social, a fim de deliberarem
=ôbre a seguinte ordem 90 rlia.: :

r. ) - ratificar' o ato: da Diretoria, subscrevendo
2S15 f�ç,ões de ,Cr� 1.000,00 cada uma da Sociedade,

Tel'f('(hF..:iI�Úica de_Capivari (SoteIca);
ti) ,- outros assuntos de interêsse da sociedade.
Cr icinma, 5 de Julho de 1957

(S. de Rezende Corrêa)
Diretor Comercial'

.

-PiEfiliURA DO MUNICIPIO DE
", .. , flORIANÕ,POLlS

E Di T A. L_
IMPi)STO _ SôBRE INDúSTRIA E PROFISSÃO,

I,.;IC�NÇ ..\., P...PR;L.ICIDADE. E ,ATOS DE ECONOMIA'
'"

. MOÇAS DESANIMADAS'
DO MUSICiPIO- E TAXAS' SõBRE f\,FERIÇÃO _ DE HOMENS SEM ENERCI�.
'PESeS .::: MEDIDAS E LIMPEZA PÚBLICA, . SuBRE Niio é sua culpa!
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS t a fraqueza que o delxa .caD!ado. pllidJ,
E PROFTSSIONAIS.

. , I' com.moleza/no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa -a' vida perque rouba

3.0 TRIMESTRE DE,J95.7
-

-I
as forças para o trabalho. "

De ordem do Sr: Diretor da Fazenda, tói:no público, v A N A D I O L

que, durante o corrênte mês, .se procederá nêste , Depar-
I aUqlenta. os g I o b U I o.s sanguiCleQJ' e

-amento, á sobrança�dos impostos e taxas acima meneio- .

VITALIZA o sa�;ru���J�q�CI��ja;-�sd�d:3!!� delicioso e pqde

nados, correspondentes ao 3o-trLmestre do corrente ,ano. �--- .._.._iiii__.. ..
- Finar) o prazo acima, os aludidos impostos e taxas

-serão cot.rados acreccidos da multa de 20%.
.

Departamento. da Fazenda, em' 2 de julho de 1957.
M. C. Cardoso

ou .

Fatigados'

CASA \ -

Encarregada do contrõle

VENDE-SE
- ,/

Um .erreno, medindo 37 de frente por 30 de tundos,
,ituado 'la caixa d'água, de Coqueiros,

.l ramr nesta Redação.

Procura-se resldencia no centro com 3 ou 4 quartos
e demais depencias. - _-'v

Entender-se com o telefone 353.5' da. BôlitJ Ojicia.l de_
Valere-

-

,-.

'� .

:, '

.

aAREIA E FAZ BEM
/

. ..- SE'RVICOS DE CARGAS E ENCOMENDAS ENIIE SÃO' PAULO - SANTA CATARINA _. PORTO- A L E G·R E
, J�'"

- flilAIS � -MATRIZ 'F III A I S -' f

FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, lO - .Fone 280:

'LAGUNA - Rua Gustavo Richal'fl, 514 - Fone 131
,

.

}'ORTO ALEGRE - Rua "Z de Setembro ,619 ...;.. Fone 7818CRESCIU-MA
CURITIBA' - Rua Silva Jardim, 9�4 - Fon� 21gg,TUBARÃO - R,lIa Lauro MUlle!' ?10 - Fone 11'7

/

SÃO PAULO - Rua João 'I'eodern, 670 - Fone 36-442\fttrJ 6 DE J A N E I R O.
.

153

JOINVILE _ Rus> Marecba. DeoJioro, 175 - Fone 41'1 .

17 - SANTA CATARltI.\ " _U., . _ Rua -da Moóca,' 1044 - ....one 37-7097'rONE .; ,

ARAR!' bdLEANS' - BRAÇO DO NORTE Enderêço Tel4'gráfico: "GOMES"
- __

RIO DE IA N E :I R O - Rua São, Dristóváo, 21�

Endereço Telegráfico das Filiais: "C R.E S C I U 'M E N, S' E"

.•.zispôe essa Emprêsa de. comprovada
-

équipe de 30 caminhões próprios "F. ,N. M." . dirigidos por profissionais competentes;
=lérn do que capacitada a atender o comérci o e indústria na zona .acima especificada; via g=ns com qúalquer autoridade ele tonelagem.

,,,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F'lcrianópolis, Sábado, 13 de Julho de 1957 "O ES}'ADO'; O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

HOMENAGEM À MATURIDADE POllTI- :Yeodedor para calçados, CA·ATINGIDA PE�O ��ASIL . A,I. ,I '

.. " .

'

-,

MADRID, �2 (D:P.) � Por ocasiao da cerimoma , Granrle mdustna de calçados necessita de um com

-de entrega de \c9ndecoraçõe;s a varias personàlidades es- ; conhecimento do ramo, que possua condução propria, 'pj
panholas, e�tr.� as quais p�,1ncipalmente .0 an�go minis-

I 0:cel'f er f�nções nos Esptd�s de P�r�n� e Sta. Cat�
Paulo tro do Comércio, n� embruxada do ,Brasll, o Jornal mo' 'I rma - Cartas cj referencias ,a possibilidades pj Cal

narquista madrilense "ABC" pr-esta homenagem à

"ma-I'
xa Postal. 13º76 - Tucuruvi - S. Paulo

turidade po)ítica atingida pelo Brasil e que
-

facilita sua , ,

amízadéve bom' entendimerrto com os outros países e prin -- --;:_-,-�--
'---.- .. ------ .. ---- . '--

�iPaI��i::eo�o�tn:���:da'-,evolução.das relações comer
,A' ç A O D E T E R R O R I S M O

ciais �rít:t,;e a Espanha e o Brasil que teve inicio em 195L : Jerusalém, 12 (D.P.) � Nova ação de terrorismo
As importações espanholas ;de produtos brasileiros pas' I

marcou a tensão na fronteira sIr10 israelense,' durante a

saram de 39 mi.l'hõés de pesetas-ouro em 1950 a mais de

I'
noite ,passada, quando os postos militares sírios abriram

85 milhões em .1955. No mesmo per iodo; as exportações fogo sôbre as colónias agrícolas judaicas. Segundo um

12,05 Rio de Janeiro São - 12,35 Laguna."lh'h:uão, Porto Ale_espanholas passavam de 17 a 85 milhões. "Desde 1955, 'porta'voz militar, o principal objetivo do fogo de fuzís
gre e Bagé. acrescenta o jornal, o quadro de nosso comércio exterior I e metralhadoras foi novamente a aldeia de Gonon, pró'

11,00 Itajaí Joínvile Curitiba com o Brasil oferece inúmeras conquistas e novidades, . xima ao mar da Galiléia.
'

,

,

'
,

' deixando caminho aberto a intercambios ainda mais _ '"'"

Para�agu3,8antoR e Rio de
I vultosos. .' ,>,.. .' �TUBARAO COM 250 MILHOES DE ANOS-Janeiro. I O Brasil fornece a Espanha Importante quantidade .

,

Curitiba e Rio de Janeiro; de manganes, couros, peles, óleos e gorduras vegetais, Chicago, 11 (U. P.) - O do os calculos do Museu, o

! bem como algodão e lã. A Espanha exporta para o Bra- descobrimento de um tuba- animal inteiro deve ter me

I sil não somente quantidade considerável de azeite d� I rão fóssil, que viveu há 250 dido 3,56 metros de comprí-
•

i
oliveira, mas aumentou ainda em grande margem suas I milhões de anos (quando o menta.

-

14,15 Bagé, P. Alegre, Tu- 15,00 Curitiba, oõo Paulo e Rio r '

I Estad t
.

d'';'"
'" remessas de máquinas ie produtos farmacêuticos para o

' o nor e-amerIcano . e

de Janeiro I Brasil. '

'

Indiana estava coberto por J.., O C A L ,

,12,10 Laguna, Cr.ciúma e 'Porto' ._-
.

"

---

'

,- um oceano) que se acredita Os drs, Zangeri e Richár-
Alegre. ! Encontrado diamante de '94

-

quilates tratar-se do primeiro �óssel dson encontraram a pele, a

I
..

j
bem conservado da Idade coluna vertebral e o cnâ-

13,50 Rio de Janeiro, Santos, .14,20 Lajes, Videira, Joaçaba e

I
_'

, ,carbonífera, foi anunciado, nio. O resto do fóssel foi des
Paranaguá, Curitiba, Chapecó. RIO, 11 (V.A.) - Na lavra' da sua propriedade, lo' 'ontem, pelo Museu de Hís- itruido p-ela erosão. Junto
Jolnvile A ltajaL)' i calízada em Cedro do Abate, Minas Gerais, o fazendei:

I
tória .Natural desta cidade. ao aehado, foram encontra-

I 1'0 MigueL Guimar.ães encontr?u um dia:úant? �e no' i Up aspecto extraordinâ- dos, ainda, restos de outros

12,05 Rio de Jan-Iro São - l2,35 Laguna, �t'l)al'ão, Porto venta- e quatro quilates, avaliado em três milhões de da cio fóssel que foi encon- tubarões. O' proprietário do
cruzeiros. O acontecimento está despertando grande fi- t.rado no Condado Park, terreno 'onde se. encontra o,Alegre c Pugé, t

'A •

li d
' .

d d. eresse nos menos- 19a os ao comercio e pe ras pre- Indiana, prelos drs. Rainer fóssel pediu que não fôsse
13,45 P. Alegre, Crlciuma 14,15 Itajai, Curitiba e S. Paulo. - ciosas, O deputado Eduardo Lucas está se habilitando a Zange_ri e Eugene S. Ri�har 'revelada sua localização, a

Laguna. �dq\,lirir o d�aman�e do seu dono, para vendê-lo no Rio
I dson, é sua pele bem conser fim de evitar que os curto-

11,00 Chnpeeó, Jr.açaba, Vi- 11,25 Itajai, Joinvhe, Cur,itiba" para onde vmha aInda esta semooa.

I vada. Os restos do 1ubarão slos invadam sua propríe-
deíra e Laies. para�.aguá ,fanto� Rio de 'Centro de Criadores de Cana ri os i medem2��!_�e,t���_e,�gu�!_ad�_._._....,._,__ . __ ,

__

Janeiro.
, I, - de Santa Catarina "

Congresso Brasileiro de Agronomia
Curítiba, S. �:Paulo e Rio de ,

'

A SI S E lVIi B L É I A G E R A L Porto Alegre, 1.1 (V. A.) • gresso seria denominado
Janeiro.

-Ó; I, c- O N V' O C A ç Ã O
.

- A Comissão Organizado- : "�.o Congres§.o Brasileiro de

10,40 S. Paulo, Guritibà e 11,25 Laguna; ,!,rlbarão.e Portó' De ordem do Sr. Pr,esid�te do 'Centro de Criaao-- ra (�O 3.0 CO�lgresso Riogran Agronomia", já' que vai ser

Itllj�í. Alegre.,' l',es de Canários de Santa Catarina, ficam convocados os I dens� de Agi'onomia, esteve o primeil'o de âmbito In'ter

• ••

I

senhore.s associados, para a Assembléia �Geral ordinária, I
reumda ontem, na sede \ da, nacional ,do genero no Bra-

Lajes, ,Vldell'a, Joaçaba e, de acôrclo com -o art. 15 dos Estatutos e seus parágrafos, , Sociedade de Agronomia do si1.
Chapeco. para a eleição da Diretoria para o. biênio 1957 - 1959, I Rio Grande do Sul, a rua Vi Em face nas ,novas carac-

I
a ,realizar'Se no dia 1� de julho de 1957,' às 20 horas, na gario José Inácio para tra- terÍsticas adquiridas pela

C
. " p' AI ' Pe'10- sêde da Fedleração dos Empregados no Comércio (Altos tal' dos as,suntos relaciona,:, reunião, que contará com a
nClUma, . egre,

, da Confeitaria Chiquinho), gentilmente cedido p'ela sua dos com aquela reunião. presença de ag'l'onomos de
tas· e Rio Grande., D' t

.

'

" . . . .

lre orla. varlOs palses flmencanos,
, '

. _

- i Não havendo número lêgal Ba, prilimeira convocação, Entre os assuntos tl'a�:1- resolveu a c0missào 10éal to
12:;6.5 Rll}!de Janeir:<>, S Pa�7'1�,35 Laguna, Tdhmuu, P. Alegre, farlse·á uma segunda convocação uma hora após cpm dos, figuro,I" em prímeiri) mar uma serie de providenI, •

)0 e Curi�:iba. e Bàgé. I qualquer número de sócios>; plano o telegrama recebido d?,s de molele a que o Rio'

13,45. P. 'Alegre, .Jubarão-, e 14,15 ltajaí, Mnfl�'l, -CUritiba e' ORDEM DO DIA: - ,ELEIÇÃO DA:.E>IRETORIA pelo dr. Be)�vindo De No- Grand� elo Sd assuma, efe--
,

...... �

/'
,. "-��.' �

São ,Paulo. "'" ,F!orianó,polis, I, de julh� clie, 1957.. �I' rvaes, presidente da' Socie- tival1l'ente a posição de És-Láglll1:l, .._;,
I Walter Moritz,� S�r. Gera.! :1' dade Brasileira de Agrono- tado lider ueRse genel'o de

11,00 ,Chapecó, J�:tçaha, Vi- 11,25 ltajaí, Joinvile, CuÍ'itiba,·
f

.

mia, comunicando que o Con atividade.
deira e Lajes.' Par.anaguJ., Santos e Rio de - - � - _" - - --------, ."_'- ------.-., ----.,---- -_ ---, '-_._

13,20 Rio Grande, Pelotas, 13,50 �:l:'�:;:� e Rio d�'Janeiro. I
.

es' c"o"I,ha 'p'ela I1tll·q:uet,�P. Alegre p CriCiuma. I:. CI

....................�.......•..•••..••...•.•.••••.•.
�..

······�···I

\

i rrans�,lrtes de 'Cargas em Geral eI}t�e .�lorianóJlolis _ Curitih:l ',I
.' _.' PortQ Alegre _' São Paulo'-' Rio e Belo Horizon1e :1
·1 � •

- - :1• Agências no Rio Belo I1ol'iznnte:com tráfego mútuo até Sio .,

i Paulo _com o Rodoviário Rápido Riomar 'i i:'
RUéI I

I
•
•
•
•
•
•
•

I
II
I
'e
,.'

I,
til!
.. ,.,

iI
i
•
•

BELO HORlz.ONTE - .Avenida Contórl1o. 571 :1"-FONE: 4�i5-58,r- Atende:5'RIOMAR"
, '.

,'.{. ,

.,

,: .. '

.

'�, -.,' I�"""""",--
'/�.,,�"�ii.W"••�•••íUíl.tiii••íi••a�iOliiti*.iiíi*íjaa.lj.�'."ilI4iI(jj�,••••IlI.' ",

HORÁRIO DOS AViÕES DO CONSÓRCIO
, 'IAC/éltUZEIRO DO SUL E SAVAG NESTA CIDADE

Dia .

.

'Chega��'
'

Partida '

Semana'

Segunda.
• I

Vôo

408

, Avião PROCEDll;NCIA Avião
.12,55 Chapecó,.ror.çaba, Vi� 14,40 Ldjaí, Cur+tíba, Sã(;

e Rio de Janeiro I

Lajes e Porto Alegre.

'D E g T I N O

deíra e' Lajes
" l3,50 Rio d� Jan etro, Santos 14,20437

..

P aranaguá, Curitiba,
Joinvíle .e Itajai.
Rio de Jnneiro e Cu- 1'2,40 CrÍ'ciúina,"'P('rto Alegre, ,Pe-
ritiba. lotas ê Rir" Grande.

45.5'
. 12,00

Terça 417

..

Paulo e Curítíba

1�30 P. Alegre f' Lajes438

" 13,20 Rio Grande, Pelotas, 13,50
P. Alegre e Criciuma

456

418

.. ·427
barão, Laguna,
São Paulo, Curitiba,
Mafra c Itsjaí.

11,25

" 441

Quinta 417
,

Paulo e Curitiba
.. 426

.. 442

Sexta
I

14,15_ Bng'é, P. -Alegre, Tu- 15,00
barão e Lag�ma.,

418

.. 425'

" ,13,50 Rio de J3ueiro, San- 14,20
tos, Parallé\guá, Cl!.riti':
bn, Joinvili' e· Itajaí.

12,00 Rio de Janíliro 'e Curi- 12,40
tiba.

,441

" 455

Sabada
.

4-17 '

" 428

ti· '

442

,_f;...

-

456

'o' ..

'Domingo 13,15 Rio de J::�<!iro, S. Pau-13,45 Lajes, VJrlek::., ,,ioaçaba e.

,lo, Curitiha e Itajai Chapecó.
'14,15 Baié, P. A!egre, Tubt.t- 15,00 Itajílí, Cur;!iba, S. Paillo e

407

". 418-

"

l'ão e Lag:ma:
10,50' Rio de Janeiro e S.

Paulo.

14,30 Podo Alegre,

R'io de Janeiro.

11,10 Porto Aler;:e (Convair).405

" 406 14,50 Sã0 Paulo i� Rio de Janeiró
(Convair) .

�-lv1ATRIZ: FLORIANÓPOLIS -- Escri.�ório 'e Depósito':
Padre Roma, 43 - Térreo- Fone: 2534 e 2535

� End. Telegr.: SANDRADE
. \, -..

FILIAL: CUnITIBA - Rua Viseonçe do Hio Branco, '{):�2 '- n�()
Escl itórÍo e Depósito: Fone: 1230 -- End. Telegr.: SANTIDRt\

.__

,
�. �

AGÊNCIA: PORTO ALF;GRE - Rl.ta Com. Azevedo, 64
�. �. .

Fóne: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G"SUL ----

Atende: "RIOMAR" -- E11d. Telegr.: RIOMARLI

FILIAL: SÃO PAULO -' Aveniaa do Estado, 166G
'Fone' :'-70650 � End. Télegr.: SANDRADE

- lU

'RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-3�1
(l 32-17:...37 - Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMAHLI

SUiJ nova rOUDa anatômica
•

para o homem mod,erno!

dmp&rtar
-'�'

• é confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos SH
de alta qualidado:: e pré-encolhidos,'

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortável
e muit� mais ele15a�te.

• ' Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - Clt'
prontinha para você vestir. Não há longas esperai
nem demoradas prQvas.

Gorofltido por

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A,
Rua Protes, 374 - São Paulo

35 anos especializado no romo do vestudrio

Distribuidor exclusivo·

MAGAZINE H'OEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

..CiJfaril!«l-------.,.",...-""""'--...... ·Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..o ESTADO" O' MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Sábado, 13 de Julho

fUrE.DL ·TE·Nas
V
Clt
....
I::

·"'TAIÃI 'TURfE s-va..
'-

'

\

Por Z <\NBRI A Comissão . de Corridas
Para domingo, 14 de jU-' do Jóquei Clube Santa-Ca

lho, c rgarnzou o JóQUEI tarina,' tendo em vista a

CLUBE SANTA CATARI- irregularidade cometida pe

na, o seguinte programa lo Jóquei Orlando Paulino,

para a 20a reunião. montando Gato Preto, do-
_I 10 Páreo: Ouro Bala 35 mingo último, que prejudi-

ª�ªª@@ªªªªªªªª=ªª.ª��êsªª@.êêêêêê@êêê@ê .

�� - - - - - ------------ - - - - -

, quilos) - 'Gttri (53 quilos) co:u a carreira do animal
.

-

"

, Futebol de'Salão .' "

,

'

'-Peabirú (56 quilos) Rosslnante, resolveu apli-

GRANDES EXIBrçÕES DOS "ACA NHADOS" DO CLUBE DOZE .EM JO INVJLLE sa�aP�:!0�U2;�� metros :�'lt:o dl�ef�::�d05;�,���i uma
Derrota honr ésa no sába- Lambem, petos Acanhados, contagem, Pelos da Capital lia. Os do Thalia com uma Agr.idecem tambem o Elegância' (56 quilos) _ xxx

do - Vitória espetacular à sua maior expres-são du- entra Moreno no lugar de ação ef'iciente surpreende- résto elegante do Sr: Pre- Gran Duque (56 quilos) �. Estreante da semana: No

no domingo - Convite pa- dante todo esse prélío, foi Fábio e 1 eterna Vaíca, rarn �.GS Cruzelrtstas, ven- sidel,tt. da Liga Atlética Serêno (J5 qullos) _ Gua- I quarto páreo do programa

ra nóvas exibições - Os o goleiro Fernando, que saindo Hélio. Marcio passa conde-os por 33 a 32. I Nor',e Cat ..n-inense, que rápa (45 quilos) _ rajão
I
de domingo, consta o nome

resultados dos demais jógos neutralizou tiros poderosos a jogar, na intermediária POI nosso intermédío os lh!,� ,fertou uma bonita 56 quilos). da égua Gt:lLHOTINA, de

Sábado "domingo
_

últí- dos atacantes joínv illenses municiando - a Erasmo . e dir ig ar; t,"" do Clube Doze f'lâmula da Entidade. Ao 30 Páreo: 1.20Ó metros propriedade do' Stud Espe-
mos em .Toinville, como, e só não evitou o revés Vaíca. Em lance 'sensacio- agrade-cm as demonstra-c mesmo, os dirigentes da em- Ga rôt., (-i8 quilos) -:- rança. Trata-se de um aní-

parte das ("s-tividades co- porque os três goals foram nal, Erasmo consegue mar- ções de amizade que rece- baixada Dozlsta ofertaram Rapid (51 quilos) _ Ur,U- mal chegado recentemente

memorativas de mais um .ndefensávels. Formou I) cal' o tento niclal para os beram dos mentores e atle- tnmbem uma flâmula do bící (48 quilos) _ Lolua- do Rio. Segundo o comen-

anivel'sário. de fundação da Cruzeiro com Seixas, Ro .. seus Lamentavelmente, o tas Cruzeir'istas.. ' Unbe.' ali. (56 quilos) _ Monte tário de turfistas que CO-'

Sociedade E'sportiva Cru- que e Hoppe, Tite e Romeu, proprio Erasmo, ao tentar zúvio (56 quilos) . nhecem o progresso desse

zeiro do Sul, daquela Ci- atuando ainda Tantan, ev. ta' uma falha-de Pedri-
----- -

4'" Páreo: 1.200 metros animal, dizem que Guilho-
,

dade, s e v<!':ificaram_gran- Vega L Alarico, OI> Aca- IÚ'O ql1e largura a bola nos

.',H·'e-i· 'lei-I"D:'1'.1'" ,,", r' I J·,,,oI,i_e"po,"Slü
Adesivo (45 quilos -, tina

não POderá-tPerdder pa-

des jógos de voleibol, bas- .nhados ln icaram o prélio pés de Tite e fora enco- Gato Preto �65 'quilos) _ ra os componen es ' o gru-

quete
'

<? futebol 'de salão, com Fernando, Fábio e He- bertó pelo arremeço do Cru- Paris (45 qcllos) e Guilho- p.o.cIo quarto páreo.
com a participação do: Du- linho, Mar.do e Erasmo, selrtsta, n5.o· o consegue JERôNIMO ,dente da nossa Federação tina- (50 qu+ios), I :i.XX

-

que de Caxias e do Thalia, .endo jogado tam'bem Vai- empurrau-L, a bola -con- Após a crônica "'de do- não é nenhum "bicho pa- xxx f Hamilton Arí Araújo, o

r rnbos de Curitiba,' 'respec- (;:t e, Hélio. Irelínho abriu a tra o seu prÓprio. arco. yol- mingo último, 'que escrevi pão"; se êle, algumas ve� N.'I. opinião do turfista popular ROGU,INHO, pro-
tivamente :10 volei e no contagem para .o Acanha- ta ó Doze a marcar e nova- sôbre a chamada Divisão zes, dá barulheiras é ape- João Sallum as barbadas prietário da égua TULIA,
basquete e, como atração .los, ao cobrar ,uma pena.li- mente por intermédio de Especial, fiquei a sondar nas para não perder o cos- para/ domingo são as' se. I desafiou o Sr. Acc-ácio

.máxima no futebol de. sa- c:.lide máxima, bem assina- I' ra-smo,. em lance de intei· as pessôas cnf'ronhadas no 'tume. Também Jlão passa gulntes : Mello,
.

prop; ietário de GA

l�o, a equipe r,epresentati- inda pelo arbitro Anton ic ra vibr�(::�( j ara ós da Ca- nosso futebol. Em parte disto .. Não é, tampouco, um .' lÔ Pár�o! Vencedor: Pea- TO PRETO. O desafio foi
!

'

.

va do Clube Doze de Agos? (O back da equipe de fu - pital, Aprr ximam-se \ os fiquei satisfeito e até dêsses santos de templo bird' _ 20 l ..;gar-Ouro Bala aceito. Marearam a data de

10 os "Acallhados"! tl'bol do América). Tité últimos ins:,àntes da p�r mesmo vaidoso, porque to-
•

indevassável,
'.

só 'p@sslvel '20 Páreo: Vencedor Grau 111 de ag�t() para tirarem
. 'Os jógos

-

de sábado à f mpatou para 08 seus, para tida e o CrJzeIro busca o
1
da aquela gente rendia in-' subsistirem já pelas Indi�s Duque � 20 lugar Guarápa 'as dúvidas.,. Túlia levará

. I' I -

O
'" j,.tarde - As festividades Hoppe coloca;-los em van- empate a todo o custo, ve- condicional lipôio ao Jerô-

I
de outros (ostoe$. ·s, se· 30 Páreo: Vencedor: Ga- uma vantagem de 20 qUI-

f I i t

esportivas '.iveram o seu '.agem· com L1'm tiro longo rificanr.lc.-se úm desenten nimo que !lqui novamente nhores não devem
_ esqJle- rôto _ 20 lugar: Rapid los. A parada foi de .

I' "

, I
início no sábad{) à tarde, ',iue �1,J'pree:ldeu �ernando, dimento enÚe o goleiro Pe- está às -ord�ns dos despor-' cer que também sãd pte:" \

40 Páreo: Vencedor: Cr$ 15.000.0') - Local es-

(:(;'11 um préiio' de basquet-:l .pois os seus c?mpanheirofl! dinho e O Cruzei'rista Ro tistas locais. Mas, em par-: sidentes. e q_�e, �ortanto,
1

Adesivo _ 2J lugar Gui-; co.lhido: R"_'ssacada.' Tiro:
entl·� as eqdpes infantís lhe tapa,ram a v!sao. No que.' Acalmados os ânimos, �t'. -levando-;,:e em conta o tambem podem deitar car-. lhotina

'

i mI.J metros.

do Cruzeiro e do Guaraní ()Caso da partida, nov�- :,continua a p.artida, Falta- cbjetivo d". referid� crô-I tas na mesa; que mandam; 35n.M�:t';;'jil:�" .'M1205S-1h
sagrando-se vencedora a mente Tite assinalou mais vam pouco,> 'segundos pará nica tive uma decepção tanto quanto as federações ---'-- - - -- . -----

,

I ' I' I
primeira pOl 32 a 28. Após ,1m 'tento, o terceiro e úl-

I
o seu término quando, em tremenda e -até' agora ain-I espalhadas por aí; que um

(A M' P E O UrA-lO' D Otivemos um prélio de volei- cimo! Partid,� liplpa, e:np- ataque- do Cruzeirg, TitEl, e 'da estou a'l"azanaao. Os pa-' elemento vive em função ,l, n ,

boI para môças, no- qual as cionan';e e �<,m dil'ig:ida pe� ilHa atraçãu· máxima, ';m redr�s d�
-

lQSSOS: �l�bes! do"' out�'o; qÚe �em clubes' E.ncerrand� o turno do depois dJ� ter a .pelota br.i

r�prr.[l0.!1tantes do Cruzei- los arbitros Antoninho e Lélo estil-o _consigna o ten- de fut�boi, 3mbora incan- í não haveriam federações, Campec;mato patrocinado pe jado o travessão e voltado
I -. I 1 SESC l' na ma- ao campo. Coube ainda ai'o ,levaram de vencida as l,.l fste último desta Cá· to do empate, ,R-oque exul- sáveis na "'lua luta- silen- 10U se hOUVer, seu poder é o

_

" .lvemos _ _I, . ,
. '. ".,- r, .

" nha de dommgo no grama' Dionei consignar.") quarto
do Guaraní 'por -2 a zero, 'Jil,t"J. i tante com o feito, se des- CIosa e exaurlvel, parecem-

I ntilo�
mutil. ninfun" nos que,.dó do abrigo d:e Menores, tento, dando cifra defini'

em sets cle 15 a 7 e 15 a lO! No domingo, nóva vitó- CU;üi'')!-a e agarra Moreno, me já acomodados na ad- bi!J11 conhec�mos 'essa sim-
o e n c o n t r o entre tiva ao marcador pm'u I:;'

ria do Cruzdro· no volei -,
I
r;nmr"endo falta técnica as,: vei·sidade. Não houve qu.em fi!1tI::t il1atacavel do presi-: as representações'" d o seus. Coube a Carlos, tirar

,:'l'a manhã cie domingo, ti-' sinalada com precisão por não me desse I'azão. Na dente ,da, no&sa Federação, Machado E�orte Clubeh_t o zéro (lo marcadcL'. ao fuI
. I.' -'o t .1 , "

' do Sul AmerICa. O Mac a- minar- a ('ullta distân(.[3
sôhre I1S visit.antes -:- Para vemos 'llOV(,S Jogos das Antonlllho. 80 res ava tem- realidade fi �aram até en- sabem6s que a,h esta o Os-

d
" d f d' s"a inve- sem ângulo o at'queiro .Eve

.
"

. I _ � , I'
. A , _

o lrIa e- en ·er a ...
.

-

mesmas equ�pes do' Cruzel- po mes,mer 'de ser cobrada a tilsiasmados com a modes- Dl Mello, es',e bom coraça? .jável posição de líd:er en- ra!do.
1'0, conh'a os visi'tantes, Nr)

•

p<::naliflade' máxima. Foi àí I
ta crônica (iUe escrevi pa- que não se considera todo- quanto o Sul Améfica ten- Após êste cotêjo e:s como

.. . ..' I· .

,-
-

I '

.! t
'. d tá'lo e con"e se apresentar� os clubes na

pl'lmelrO o de voleibol, o que registramos um des- ra êles. Os (:oitados, qu� se poderoso, ::: que, por ISSO arla erro '. -. tábua de colocacã�J por pcn.

'
"., I ,A , . ,,! quentemente se fIrmar aln �

CrUZtTlfO, dessa feIta, as. r,:0:�ilC)le lamentavel dos se .. enc(mtram -, em palpos de mesmo, ha,de concordar,
d

. t'b d:a. classl' tospe'rdidos. ,-,
. -

. i a maIS na a ua "

_L.1ho!e� dirigentes da me- aranha, certos de q'Ue te- ·convôs.co. Ê preciso tam-, ficacão. Infelizmente, não lOlugar: Màchado yum
.�a 'ln ....

,
de pé;r, se ,rebelavam I

rft,o sua.s péqu-enas econo- be� pedir algo d'e uma Fe-,I Üvie�OS'o prazer de assistir 2 p. p.

contra a ju�t,a a.eci�ão. d� ii mias Togo tragadas pela, fa:- 'der;,ção que (naturalmente I um cotejo . sensacion�l, re- 2.� lugar: I Mayer
- '.. pléto de lances emOCIOnan 3 p. p.

men'te os âlllmos, MarclO e minta Divisfi) Especial, tor.. dentl'o da lel) t�nto e�IgC tes que fizessem e desper- 3.°· lugar: Farm-ª.çia Cl-
de CUl'itibü, enfrentando a" Espet.acul3r vit.ória· do mente. os ââ;imos, Marcio é !11am-se logv ·eufóricos e de v�s. Se não for posslvel tassem as atenções do regu" tarinénse e .

('(lll;Ve do t;;ube p-atrocína� -Clube' Doz-e num jôgo aci- encerre,gado de cobrar a I aniI1'1�dos, q�ando 'apa.rece· acabar com essa Divisão:' lar público, presente que �ó Hoepeke com

c!er. ("lmpe,;,o estadual! Fa· dentado - Tiv,emps então, penalidade :náxima.r Ao fa": I algo .que cO,1diz plenamente Estafúrdia, Divisão-Divi-'
\'
noseo viveu as peripécias I

5 p. p.
l

,]_ rt'd V f 19ada 4.° �ugar: Sul América
zendo "aleI' o seu po'derio e o segundo p;:élio de futeb@lze-Ia,ogo!eiroSeixassai.,comseus -,Jensamentos de ;dendos, Divisão-Lapona, Di- W pa 1 -a. enceu 0,

I 6mente o conjunto eh Ma' i
' com ? p.

com Clemente e MáÍ-io de salão, elltre o Cr.uzeiro do goal em sua direção,l revolta. An!ffram-se, falam, 'visão-Simploria, 'Divi'são- chado por quatro tentos a. 5.° lugB:or: Atlas -,::""Om 7
Timm acert.mdo nas cor- e o.s "Acanh:;tdos" d,o Clu- contrariando visivelmente I gritam, at.é 'que ... puff! Montão-de-ü)isas-Ruins, a- um, pois o seu adversár50 p. p.

tidas, o Cruzeiro venceu be D03c de Agosto. Na ar- a& regras. O arbitro Anto- 'Nadà mais' do que isto; cabemos, então com êsse somente poude apresentar
-

'

-I
" , ..

em campo oito elementos,
por 2 a zer0, ,em sets de bitragem, voltou a funcio- ninho: mais uma vez, de- apenas isto, Fiquei então futebol pelo qual os senho':'

adevinho daí êste placard
E a R e 15 a 6! fiar com in�cira aceitação 11"!'onstra Õ ileu espíritõ de a sondar, J, "porque" do res lutam denodadamente. embora os' denfensores do
Em !'leguida, tivemos a pftra os da Capital, o co- justiça e adyerte o jogador,J efêmero entusiasmo, fogo Há um ,d:Harlo muito anti- Sul América lutassem com

extréia d,o Thalia, não me- nhecido Al!toninho que, tr.anda.l)rlo que a' cobrânça
I fÚuo, engaliOsa alegria. E gn que .(liz-'mais ou menos muito entusiasmo, Contu'

Aniversaría na data de
elo- I do o maior número de ele-

ntis Ínfeliz ele que a do seu no sábado, merecera fosi<e f'fetuada novamente. rmeu racial' (s:m�re ligado) i�to: ",rei teimoso, rei de-
mentos por parte do Macha h�je_ o Sr. João Andrade

conterrâneo, poIs se �ons- gios pela sua atuação. Im- Marcio, então, com maes-. ca,ptou um lIgeIro sussur- pôsto". Confiem nos velhos -do que s e-apresentava com da Silva, pegsoa que conta
tituiu em plêsa fácil para pos'sibilitado de apitar, ZÓ tria, consigna o terceh'/) 11'0: �les têm mêdo! Meclo? ensinamentos e traba1hem pléto, foi o suficieIf{e para com um vasto circulo de
a equipe de basket do Cru-. foi substitUldo pelo join- teu'to para os s,eus garan- 'I' Mas, de que? .Talvez da Fe- para que sua mágica ação ·liquida.r com D seu ant&go- amizades! !i'rincipalmente,

3 3 1 \, " nista que -outra coi:,>'} nãozeil'o que marcou 5 a 5. vil ense Lula. Apresen�va- tindo. l'.m_ triunfo justo pe·
I deração,. que. �uma hora de sej.a breve <J imediata.

fêz senão demonstrar"l:Ifu nos meios esportivos .

.

DestacaJ�am-se no Gruzeiro se o Doze agora c'om Pe- la eXlblç,ao espetacular dos, franca lllfe.ncldade, teve � I ..,,:�.. _:! 4.�.......��•.; es�írito de luta invejável Desportista com larga
Mar.olo e Mauro; pelos vi- ó'inho Erasmo e Helinho, represo:!ntantes da Capital. ,id:i� _absur�a. de cria.r .e�sá r.--+VE

....

iOIE S-'+E·
onde mesmo o entusla3J:!l. fólba, de serYÍços prestados

sjtant;)�,. not'lmos o exce- Mareio e Vaica; os do Cru- Triunfo memorável que DlvlsaO-PreJ:nzo, Dlvlsao-) ". 'êi" '_ de alguns, fêz desaparecer ao esporte amador, o Sr.
lpfl_te l',hI·'mam'.

.

f' '. d I D" T I I
a técnica que tanto aprecia ,

- zeIl'O com a mesma orma- velo premIar os rapazes. o ImpQssive, IVlsão- o a, J"
mos. Com mais esta vitó� .João Andrade da Silva vem, ,

Cruzeiro ,'J x Acanhados (;flo do jôgo anterior. Des-' Club'! Doze de Agosto e Divisão-Não·Sei-Q)le, mei Bar e Sorieteria Bonéco ria o Machado manteve'SE:: há longos anos, partici-
1 :-- Chegou a vez do fute- de �tS l�rimeiras ações os Gesfazer as suas lamenta- nos Especial que isto ela; Vende-se -O afamado Bar na ponta da tabela. Eis co' 'pal,ldo (la Di.'etoria dó Tre-
boi de salão, com a extréia da (h['2tal imprimirâm for- ç('ies d:l denota de sábado. não' tem nada. O I e SOI1veterl·'.' Bone'co. mo formaram as eq�l�pes.

ze de M-

�
que e a •

Machado _ Everaido;!l' aio, e -�p.tes�a_!!do
da equipe do. Clube Doz.e �e :,'j�mo de jogo, procuran- I, Peia boa impressão dei-' me parece masmo é um cQu;- Um dos, mE::lhores Bar da debrando e Gerson;- Cle- inestimáveis serviços ao

de .c'\;·f()stO. Novamente bri- OI) a t0do o instante, abrir xada, os rapazes do "Aca· te bem fóra do goal. i Capital, 10(:a]Íza(lo a Rua mente, Benjaminn e Ado' Clube, exercendo atualmen
lhou a f-stréla do ,Cl'llzeiro, a contagem. Jôgo disputa ! nhados" do Clube Do�e de Ora, Senh')res PresideIlj- Bocaiuva nO 197, bem em li; Pavão, nionei, Airton, te, as funçÕeS de Vice-Pre-
com l'lds UI,la grande 'vÍ- dí-ssimo e com muitas falhas � AgostC"'. foram convidádos, tes Idas n �.ssas agremiar . frente ao cr.,mpo_ de Fute- -Tonico le Machado.

I
-

Sul América _ Manéca;
.sidente e Diretor do De-

de parte a parte. Nos Aca-
i
relo Pr.esideúte, do Guat'a- ções! Não me envergo.. boI. Bem so;tid�,

-

s�rvete- E.rnani e Joel; Ne,<es, Al. partamento d.e Futebol,; é,
nhados sai Vaica e entra nl a tornare:n a 'se apresen .. nhêm que e.l já os cham�i ria, balcão fi:igórifico, etc. tamiro, e Oarlos;' Chimbi.ca aind;a', tesoureiro da As-

tivessem e,lContrado boas He.lio, Fábio tambem subs- tal' para o público JoiÍl- grandes, .heyói�, , ti�ãs, gi:"l . �l11�uel 3.0,00,00
com re�, e Luiz. sociação dos Torcedores do",

Opol'tllnl'dad(>� para marcar, titui a HeHnht>, paSsando villense, no p'.róximo dia 27. gante" IndechnaveIs etcl SId f 'I' MarcaTam' os tentos De' .

'

-� u

_ '... ' I, enCla par" aml la.
I d n'.. . Fla.mengo e PreSidente do

'ou falhavam no& arremates Erasmo a j0gar no ataque.' Após êSl--e sensac'ion'a! etc. _ Não nl� fa�ain dec,ep- Preco Cr$ 220.00000 a
a 01' em - lonel

3prov;,nt
. I 'I

. > '- .. - ,., tand9 um exeelente pa"i';e
ConseJlJO Deliberativo do

ou j ,ilham p::-la frente o es-_ 8eixf s pelo Cruzeiro e Pe- prélio' de futebol de salão, ções d'essa t:rdem. Homens vista.
' ,

de Machãdo. Airton Paula R_!tmol'l.

;,:�:'Ul;:iX!�!'�:: ,�:�::� :::h:.::�:i,DO=;.,:;:�:::! :'�VO::�et� ,n�:'�:O c:::l:: I :�:,�s�:::!O'�: ':::0:: j nh�i:,��CiO pira' ganhar di� ���!O�ad�O:��:c�;d:,ed�
1 �i!�::a::os�os::s ���::::.

ttpú-3as da grande vulto. evitando a abertura da I·J e ÜIS parana-enses do Tha- bem sabem que---o presi� cabeça fOI -o autor do t�l'
.. _

'

11-12-13-14 .

ceiro ponto para os se'ls, fehcltaçoes .

II

Iiíii

(I E. SI C.

cialmente, tIvemos no vo

hiiboi - o Dl'oue de Caxias.

lider do' atual Campeonato

dura s r'enas, levou de ven

cida c Duqu!' de Caxias por
2 a 1, em sets de 15x17,
16 a 14 e 15. a 13.

com

No sábadl) à nOite, gran
des vitórias do Cruzeirl)

a 11 )i�(\ de -"abac)o, estavam

}))· •.:g'l'ill1"ada·, as extréias

lhi� dLlbes visitantes que

mediI'am fôrças com as

equipes do Chizeiro. InÍ-'

Desportista João
Andrade da Silva

ti,ria por -tr�s tentos a um.

o,,; dr, Capl!al, 'se bé� que

•
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'I'tlOO
I NÃO ADIANTA QUERER CUlPAR INOCENTES PELOS 'AvANÇOS E PELA GANA NelA DA :'RFFA". O GOV. DO ESTADO;SEU MAIOR ACIONIS
TA, É QUE-QUER ESSES AUMENTOS E ESSES ASSALTOS À BOLS A DO povo. PARA DEFEND:ER E PROl E6ER A EMPRESA VORAZ, OS DEPUTA
,DOS GOY'ERNISTASf AINDA ONTEM, A,BAN�ONARAM O REC1NTG DA'ASSEMBL ÉIA, NEGANDO NÚM'ERO À ·VOTAÇÃO. POR QUE! PQ'RQUE
I _"__

o
, -. ,

'_'_�O GOVÊRNO �A�DOU. �, POVO JÁ VIU TUDO�_.__ '_�__
- ------'--�--'- - -----,

E'M JOINVILLE O GAL. PINTO DA VEIGA, D'ECLARA:" A propósilo-dos calculos· da Elffa

«I
.

C.E.r.C.H. Vê Com Muita Simpatia· a 'Projetada Solução :�:��;;!!€f��i�
De Emergência Para O,Problema Da Energia �Iélrica» �:g�:E:!f�::�I:�;���:

Até'agora aquela Comissão não.opôz qualquer obstáculo ao plan� de aquisi ção da Usina Diesel :c���cf�ai:�sn��: �,���:�:
- AlIuardado o for necimenlo de,dados,s9bre o assunlo p ara estudo 'e decisão dentro do menor ��;eb����!��::����:
prazo possivel'-! O generallomou pe,ssoalmente, conlacto com a questão.

. .,

dei:�o� ��c���nto:
Procedente de Florianópolis rante toda a tarde estudando os colaboração entre a União, o Es- I perta, pois 'que com essa visi ta teresses do Brasil, isto é, em têr- "À ELFFA, na demons-

acompanhado de sua exma. espo- , prob lernas locais de energia, ten- tado, o Plano do Carvão Nacio- tratei de antecipar-me, no conhe- , mos nacionais, cuidando com o

tração que fêz no comuni
sa e dois filhos chegou ontem à,' do em vista a solução de emer- nal e .os mineradores sulinos, 'cimento' do assunto, as inforrna-: mesmo carinho e boa vontade de
tarde a Joinvill� .o general Pinto I gência programada,T ou S,ej,a a 'A, noite, no Hotel Trocadero, çõe� que o govê rno do Estado. de- todos os a'�suntos, onde q.uer q�� cado de 7 de maio dêste
da Veiga, presiderite da Comissão r Us!na Diisel, a se» adquirida,-p,�- esitveram �eunid?s con� o gene- 'vera prestar, Pelo que pude f�c.�r eles r�q�e1l'am nossos cUI,dados. ano, calculou:
Executiva do Plano -do Carvão' lo gnvê rno do Estado. A, Comis- ralo prefeito Joao Cohn, o pre- conhecendo do exame da matêrta A visita do general P111tO da "Prêço pelo qual compra-

Nacion�l e 'que na capital parti_ , �ão do p'laM do Car�ão Naciona},
.

sid�nte da. Empre�ul� Sr, Pedro �ue fize�os na ,Empres�l, pelas ('veiga, pela. sua. expontaneidll;_de, a 'energia por Kw, 0,93 cts,
cipou, há dias, das solenidades I de acôrdo com as leis que 'regel�l Cohn e o dlretor_tec�lCo dr. �aul_, 111formaç�es que �o,s plesto.u o e pelo alto ínterêsse com que ele

de instalação oficial da Socié'da-.. a matéria, deverá opinar sôbrea Schaefer. Foram entao debatidos
i
sr, Prefeito MU111cl�al e a111d� I se empenhou no e�tudo, d? nosso Vende o Kw, por 0,71 cts,

de Termo-Elétrica de Capivarf . ! conveniência e oportunidade des; n?vos detalhes do caso de Join- 'p��o que temos sen�ldo, da OPI: I problema"de energia e létrica, re; Diferença a cobrir, por
Logo após sua chegada aquí o· -sa aquisrçao, em face dos planos ví l le ,

/
.' 111ao ,ge:-al, estamos 111cl,l�a�os a, vela efetivamente que,. podemos KW. 0,22 c!s"ilustre militar, que é um aos que sôbre o problema em geral, A reportagem, que 'esteve pre- co�,vlcça� de que a aqUlStçaO da., contar com -sua pabri

ó tica boa

mais reputados técnicos br:l;srlei- no Estado, têm o govêrno federal, sente, o' general Pinto da Veiga, U_sl,n� DIesel, como solução Pl'o� ;vont�de e com os seus altos co-

Levando-se, entretanto
ros em matéria, de energia elétri- principalmente com o pr.oximo solicitado a nos' antecipar sua opi 'i Vlsorla,

ou de eme,:gencJa, sera nhecimentos para que ,dentro em, 1
'

ca" di rig-iú.se à Empresul, ónde, uumento do. abastecimento pela nião sôbre o problema local da oportuna, �:on,se!havel. �,mesmDo I b're;e tenhamos SoluclOtn_ada fa- em conta que atua mente
,

companhia dos diretores e en atua] usina de Capivari e com a
'

,. létri d cl U' I
de convemencra econormca, e, voravelmente essa ques ao. está vendendo' ao consumi-enl

.

_

.., ,7 energIa e e lC8, e aro .
..

.
" I � •

V
.

genhaircs da emprêsa, esteve du- construção da Têrmo-Elétrica, em _ "Avm inha Comissão de acôr qualquer fó rrna posso dlz�r que; ? general :�nto da, _

erga ,e dor o Kw, por 1.44 e con- !
----

do com a lei, deve opin�r sôbre logo que ten�ll;m,os ,em maos os
I
sua exm�, ,f�mlha segurrao hoje

tínuando a comprá-Io por COLLANCE, BELLERIVEL, Sui-
, ,,-

d ti· D' II
I elementos oficia is

,
estudaremos para Curit iba por estrada de ro-

a aEqulslçaol ap s111ta tlesed' para o assunto com todo o cartrího e dagem.' Ao iiustre militar, sua 093 .cts ,"OBTEM ORE, ca, 12 (U.P.) - Devido ao faleci
a mpresut. ara an o eve o'

,- ,,'
.

O· K d 51 I mento do Aga Khan, foi adiado
govêrno do Estado for�ecel',nos I v!sando, �ma solução quanto pos- exma, esposa, e f�lhos formulamos SULTAD por W. ,e

o 'casamento do seu filho mais'
os êlementos que possibilitem o slvel. �apI.da.-Podemos ,assegur�r votos de f:hz vlagell1.

I
<!ts! moço, <l princípe Sadrudin, que! estudo e o parecer que teremos 'a?s J0111vllenses que nos, do go-: (Tr,anscrlto de A NOTICIA, de

estava marcado para segunda_
i de' 'dar e isso antes que o proces-

I vlern,o fedetrai, trfabal�amdos �x-, 9-7.57).
, Como se vê por êste cãl- feira. A cerimônia só terá lugar

I
. ,

d B d B' c uSlvamen e em unçao os 111-, ' 'I· I ES? seJa envIa o a.o _

anco o 1'1;1, culo frio e certo sem mala a vinte e sete (e agosto. nquan-
sll, para que mais depressa pos_, ,. .', to isso, de Londres comunicam
samos 'dar a decisão. O que posso MOLOKOV SERA NOM'EADO b � rIS � o s c�mphcad�si , que já e'stá a caminho da SU�çlJ.antecipar é que até agora a Co- NAO HA RAZAO para m o princípe Amyn Khan, filho de
missão do Pll;1no do Carvão Na· PARIS, 12 (UP) _ O vespertino va regular.' cluir O ADICIONAL de

'

Aly Khan e portanto neto do fa- '

ciô�al não pÔ.z _q�alquer obstácu- France Soir ,disse 'hoje que circu I O" F1'llnce Soir' é. conside,rado 33cts. :nas éontas de junho, i lecido' milionário. Amyn, que che
lo,a essa aqulslçao, nem de qual- Iam rumores de que Molokov se- c'amo bem informado a resP-e'ito ;

I
'gou via aérea dos Estados Uni.,'

, como o fêz"."uer retardamento na solução do. l'ia nomeado embaixador sov,iéti-I dos' assuntos da Europa Oriental, I dos onde estuda, tem sido apon-
,·alisunto. Minhá 'vinda a Joinvil. co na Argentina, O Mini,stério do onde conta com numerosos

cor-j
Agora-; lápis na mão e ti tudo como possível novo chefe

le é, aliás, uma demonstração do Exterior !Ião fez nenhum comen-
I respondentes, remos' a prova real, . religioso dos ismaiUtas.

interesse que' a questão nos des_ tál'io durante a .entrevista coleti- '

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I
I
�
•
•
•
•
I
l
I
,

I�j>

I

,

,

Namadrugada de ontem, que ficaram imprlestáveis e

um clarão de incêndio ilu- não .podem ser mais apro
minava parte da ·rua· Nerêu veitados para o uso daque
Ramos, onde está situada a le Templo._

I antiga Igreja Evangélica,; 'Impetuosa e enérgica foi
q.ue da "Comunidade Evangéli'l 'a é;lção do fôgo, cujas--'t:au-
vem

ca de Florianópolis". Imle- i sas até ás 8 horas da ma-

diatamente foi cHamado o ' nhã de ontem eram inteira
Corpo de Bombeiros, que,! mente: desconhecidas, pois,
como sempre atendeu rà-, ouvidos pela nossa reporta
pidamente, chegando' ao lo gern, vários crentes, perten
cal, ás 5 horas. O fogo que centes á Comuiüdade da
havia principiado no Altar quela Igreja, afirmaram
da Igreja' foi debelado não que faz pouoos dias, ainda
se propagandQ ao, edifício, haviam reformado ã insta
graças à presteza e perícia, lação ,elétrica do Templ<;>.
como foi atacado pelo servi i UMA BIBLIA HISTo- ,

co dos' nossos soldados do-
.

RICA
Eogo. E�tl'etanto, todo o AI I Tivemos oportunidade de
tal' e espaço ,em que se situa

I
ver uma Biblia, rica, aliás

va ficou inteiramente quei-; nos seus detalhes artísticos
rnado, be,m como }udo que e impressão e capa que tam
havia nêle. O grande cruci- ,·bém ficou quasi que intei
fixo, carbonizado, castiçais ramente queimada, mas,
de prata, ute;nsílios e a�': ainda res�u�r�ada em par-
ratos do serViço da Igreja te (no prm91plO da obra) e

,/././7 �
:ali colccados foram uns con "que o fogo respeitou.

�
.;vr.iÍdos pelo fogo e outros I �A Biblia em questão, um

.
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,.1,6.° DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERA
B o I e �t i m, I, n f ,o rmal i·v o

,VISITAS.:AO .DISTRITO
o Chefe do 16.0 Distrito Rodoviário Flederal rece

beu a visit� dos srs. Luiz Lunardi e Walter Vicente Go

mes, prefeitos, respectivamente de Xaxim e Tijucas, que

vieram tratar de assunto-s de interesse dos, sêus munl-
rípjos.

VIAGEM DO CHEFÊ! DO -DISTRITO
. O Engenheiro AntheTo U'Almeida Mattos viajou pa

ra Joir.' ille, a fim de, inspecionar os serviços da BR-59,
execução por êste Distrito. '\,

RE(...RESSO DO ENGENHEIRO
Regressou d,e Guri-tiba o Eng. Ayezo Camp_o'S

realilUu estágio nos serviços dé p�vimentação que
t'en,dA exec'utados pelo 9.0 DRF.

PAGAMENTO DE' DESAPROPRIA'Ç',ÕES
�eriw -realizados na próxima' s,emana os pag'umentos

f1.e despopropriaç6es '�"ilfdenizações de imóveis e benfeie
todas :> tingidos: p'ela construção da BR--36, no trêcho

Lages-.Ioaçaba.
'

HEFôR'ÇO DO EQJIIPAMENTO
O Chefe' do' r6�õ· Distrito Rodoviário Federal deter

minou o reforço
-

dã eq'úipamento de conservação do trê
r:ho ,TO-t11viIie-Itapo-cú;; da BR�59, a.fim de ' atender, aos

I ' \' _ , .'

lenaros (los danos causadc's pelas intensas chuvas 'que
té� ��lí(iô "naquela- r-eg-ião.

SERV'IIÇOS DE SONDAGEM
Encontram-se em andamento os serviços de son

(Iager� P&l'j, reconhecimento cio sub-solo locais das tra
vessia" �tbre os rios Piçaras e Itajuba, na Rg-59, tJ�ê
cho Joinville-Itajaí.

Osvaldo Melo \

'LADRÃÔ -DE CANÁRIOS. - Si está outra mo'-
-, '

dahq-ade' dê' t.oubd que' nesta Capital' se tornou uma

ind(If.Jria ,tão' vantajosa, que. os gatunos já dividi
ram suas ':tarefas" 'em classes especializadas. Ago
ra está agindo por exemplo, um, "gaio" que só rou

ba canários. Varias ,p'essoàs estão se queixando
corno vítimas desse larapio ou dessa quadrilha de,
vagabundos que se dão a- essa espécie 'de furtos.
HOlJbam pela 'jiiadugra(la' e já pela manhã' do mes-

. -'-\
mo dIa, vendem, o produto da ladroagem ou nõ Mer-
caJo ou mesmo a outras pessoas men.)s escrupulo
sas, que por preço_'mínimo não perguntam. nada ao·
gàtuno· ven'dedor. � si' 'houves'se mais lisura e cons

dê..ne!fl pOr 'parte da� Pessoas que se apll'oveitam
desse", ·ro�l�os 'compr�ndo' os canários para reven

de-io"" talvêz qUe esses meliantes
.

não seriam tão
afoitos.

'
'

\ AInda· ontem a vítima' escolhida foi um mora-

dor na Trávessa Urt�ssanga, Duas gaióla� com seus'
respectivos -canári�s, ,desapareceram ,d.a área junto
à 'porta 'de sua residência. Onde se viu um. vaga- ,

bundo <:_om todos os sinais é vestigios na cara cíni
ca, ��r-se ao pequeno luxo de criador de' canários? I

Já por ai seria fácil 'ao çomprà;dor, verificar OI mo- ,

tivo da venda e o preço tam,�m. Há individuos en-
"

treiallto, qu.e se assemeiham em 'tudo,' SÓ diferindo
do terno que vestem.

Cuidado, s,rs. crIadores de canários e,. mesmo
essas aves os'que possue.m' para gozarem d� delícia
dos seus trinados:' .. -: O�·'ga.t\-mos estão Soltos. /'

----"_---_ ...-.-- -.� ..

LIMA, 12 (U.P,) - O, Brasil e o

Peru vão construir uma imensa
estrada de rodagem tran,séonti
nental

, para ligar Rió,de Janeiro
a Lima atravéz da Am azon ia. Is-
so foi o que anunciou à i m preu
sa o embaixador brasileiro, sr.

Orlando Leite Ribeiro, -Acrcs.,
centoú que' a roelovia, com mais
de .cinco mil qu i lornet.ros de ex

tensão, deverá' ficar concluida
dentr-o de três anos, segundo uma

decisão elo presidente Juscelino
Kubitschek; mas que seu custo
ainda não está calculado, Em
prosseguimento há via Anhague
ra, que parte de São Paulo, a es'

trada alcançará o Mato Grosso,
O trêcho Cuba, Porto Velho, Rio

Branco, Cruzeiro do SuL já está

praticamente aberto, podendo
ser pavimentada em, breve, e da
li -da fronteira, poderá ser feita

I
a 'ligação em terri tório Peruano

para Pugalpa, donde já existe
uma rodovia até Lima,

CIDADE DO SALVADOR, 12 (U,
P.) � Foi posto novamente em

xeque o-,-salvamento, do navio mo_

tor SuécQ La Plata, cujo casco

em chamas estava sendo reboca
do para, este porto pela corveta
brasileira Meal'in, Já a distandil
relativamente cUrta da capital

dos mais preciosos
'

dOCU'j
horas da manhã estiveram' Baiana,- o' cabo de reboque 1'om-

mentos religíosos da Comu Y1erificando no local todos peu-se, ficando o casco novamen

d Ih ,te. à matroca. Do porto do Sal-nidade, foi presénteada p:e- os' 'eta es do sinistro, pa- vailor já saiu um rebocador afim
la Imperatriz Augusta Vitó .Ia abertura de um rigoroso de ajúdar o Mearin a trazer o

ria, espôsa de Guilherme inquérito segundo nos afir navio incendíado para um baileb
II em junho de �913. Na' pri mou aquela diligente auto- onde possa ser encalhado,

me-ira página, o retrato,de ridade. Não havia até en- NOVA YORK', _ A' l2 (U.P.)
Martinho Luthero,seguran- I tão, uf!l'indício :se-guro pa.- composição do musico brasileiro
do uma: Biblia re à. seguir, a ra apurar o misterioso in- M. R. Reltas, IIenomimula "HO_

seguinte dedkatória do pró ,i cêndi,o.
.

ME�AGEM Ad GAIRCIA. L�RCA",
.

"

,

b sera executa a pe a primeIra vez
prlO pu�o da s�o eranaj A' Comunidade Evangé- em público, nos Estados Unid'os,ofertante com estas pala- J lica da Igreja Evangélica de 1)0 Festival de, Música de Mérry
vras: "A' !gr�ja �vang�li-

I

Florianópolis, registramos ali, n�. Es�adó,d� Conectu, A pe

ca de Flol'lanopohs- como I '

.

"1 "-I
ça sera execut.lda,pela orquestra

-

,
. aquI nosso pezar pe o In de Berkhire, sob a direção delembrança da Imperatl'lz

I
fausto acontecimer. to. Éric Sini'on.'

Augusta Vitória. II de ju- _

nh� t�;9�:. �ua faina .d�s-I �Ô S' T E�R RIvm {Ü�M-E�NT(fs
-t�mdora, �el.XO quasl ln- I
tata essa pagma, que

ape-!,nas� fiC,ou queimada nas,ex
tremidades, como um Slm

bolo
-

que escapa�:se do�in-Icêndioo,
.

A POLICIA NO LOCAL
O CeI. Trogilio Melo com

a sua equipe ,e funcionários
da per�ia policial, ás oito

Incêndio . Na Igreia Evangélica
DA "COMUNIDADE �VANGÉ11(A Df FL ORIANÓPOLlS" � Uma Biblia Histórica

Os continuados e escorchantes' aumentos verifica
,dos últÍmamente éom as t�"a!? de fornecimento d,e' luz e

-

energw elétriça, constituem, s'em sobra de dúvidas, uma I

expressão por demais significativa da orientação si
nuosa por que vai seguindo o Góvêrno do "Estado e os

I '

homen-s que irresponsavelmente o de servem na sua g:e
renda.

, Para nós outros que', do lado de cá (Ia fronteira, co
nhecemos, .. de sobejo, ° comportamento deste govêrno e

o dos ,seus desastrados timoneiros, o acontecimento não
eausa espanto. Da mesma fórma para a populttção' que,
sacrificada e já acostumada a ver tamanha falta de
é'ritério, paga essas loucuras governistas ou para-go
vernistas como é o caRO d-a ELFFA.

Entretanto, o caso adq(lÍJ:e tamanha repercussão
que está -alcançando até os arraiais situacionistas. O'r-,
gãos insuspeitos da imprensa, acostumados a apoia,r a

administração atual, estão se colocando'contra o Govêr-
.

no no es'pisódio, e, ainda esta semâna, vários, deles aco

Jheram em suas colunas' os" protestos popula.'res. Vê-se,
portanto, que 'não se trata de praticar a demagogi�,
comopretende fazer crer a�bancada do ,Govêrno na nos

�a Assembléia Legislativa,--;ollde aliás, ,têm chovido ês-
se", ,protestos.

Alí. d,e modo lamentável e triste, quando se discu
tia a transmissã� de um telegrama pedindo providên_:
ciaE;' urgentes pOi' parte da Administração Publica e'

a respeito d'os terríveis aumentos, a _bancadll governis�
,ta, fllgiu do plenário para não ,dar núme·ro à votação!
Crr"ram, os deputados lldenistas, e se esquiva�am de

, apreciar o problema.
'

E' assim a democraria lace'rdeaila. Quando o povo
quer e ped� medidas ,que'minorem suas preocupaç;ões
caseiras, oS-'representante�, s�,tuaCôionistas, se ausentam,
fógem,_ correm.

Essa coqtpanhia governalt\ental que íiio desastrosa
mente castiga a Capital catariense, é um, modêlo ex

pre",siv(J ,dos trabalhos programados pélo, sr. Jorge
Lacerda e dos seus métodos administrativos. E' u� tes�
temunho incisivo de como costumam agir aqueles que
apregoam "e,star nadando em dinheiro" mas castigam
e atormentam o povo com continuados e lastimáveis

! àl1meutos!
.'

Poder,se-ía esperar mais do '''Govêrn()l do Impôs-

ano de -1922, vinha atuando' como cia ao contrato de 1922, ao' man
representante de suces:;ores de J. dato em causa propria" de 1925,
J. Gonçalves,

�

pois, nesse ano aos deveres de contratante e de
com os mesmos assinou um con- mandatário, às propostas de per
trato para legitimllr terras, à 'muta de. 1934 e 1939, renuncía aos'

margem direita do rio Chapecó- supostos direitos, que, por hipó.
zinho. e receber

_
a metade, da tese lhe reconheceu ó c'hamado

área' que fosse -legitimada,� em "convênio fantasm'a" e Q acórdão
paga'mento do, seu trabalho; no de _Março de 1922, e.m ação de
ano de 1925 recebeu, de quasi to�' manutenção de posse, na qual a.
'dos aqueles uma procuração em 'quele cid'adão não,foi parte, acór
causa próprlá, para fazer extrair dão êsse, que funcionários de Es
em seu nom;!! o título de proprie- tado e advogados citavam como

dade; em ÜI34 e depois, em 1939, eíemento de prova de domlnio,
sem ter poderes para assim pro-' umas vezes, de posse, em outras
ceder propôz receber t�rras em qcasiôes, sobre terras situadas à

outro'lugar,' proposta que foi de- margem direita do rio Chapecózi-
,

clarada aceitavel, se o proponen. nho, e depois dessas mirabolan·
te apresentasse prova de dQ,Uli- tes atitudes com ar enfatuado
nio da terra, que pretendia �«r, declara ,que' nenhum compromis�
mutar. so tem com os sucess,ores de' J·�sé•
A prova, que se lhe exigil, não Joaq'uim Gonçalves,

'

foi apresentada, porque não exi.s- Coroando uma empreitada na
tia, qual está empenhado há ntai-s- de
Um dos seus advogados, entre trintã anos, o ditó cidadão A. B,

'tanto, conseguindo pôr ao seu Almeida repimpa_se nas duas
serviço o entiio 'funcionário Cildo áreas da renúncia, feita em nome

Meireles, tergiversou e, com ar, do S,P.L, de terras devolutas das
dís, evasivas_ e. sofismas, levoÍt- que estavam reservada:s aos In
o a elaborar', �m 1948, o convê- 'di os, e não satisfeito--tfe a estes
nio fantasmà", que foi repudiado ter prejudicado, ainda pretende
pelo diretor do S.P.I. daquele se locupletar com o 'Suo,r e lá
tempo. , gri'mas de mais de uma centena
Eis que chegamos ao ãno de de humildes famílias brasileiras,

�951, quando surg'iu a idéia da com a cumplicidade de funcioná_
ren úncia· das dlHlS áreas de ter_ rios públicos, de pe,quena ou alta
ras, já mencionadas. graduação, e que dizemos com Q

O sr. A, B. ,�ll1eida em' um' deviao respeito e sem animus in
magnífico salto, 111ai� �ue 11101'- juriandi, conforme dá noticil;l o I

, tal, verdadeiramente ornamental, decreto estaduál, que" serve' de
por sua'vez,"t-acitmnente; ren'ufi- --

'ntulos á' e'stéi'·escritos, K''''
J

- I X-
Apr.esentadó· o requerimento

do sr: representante do S,r·.L, de_
- ,slstindo de duas áreas, com di-'
visas declaradas,' das terras re,
servada!í aos Indios 'e pedindo a

-expedição de título de proprie
dade da gleba restante, ignora
mos 'se foi ou não la:vrado têrmo

(/U ato a êsse respeito.
Certo é, como rêlatamos, que

houve entendimento prévio com

0".5.'" consultor jurídico da> secre,
tarla de ter,ras"e a renúncia foi
co,n'siderada ':C6nlo fato consum!\_
do, independente de homologàção
de quem quer que seja, porém,
não consta que o título de pro

priedade, pretendi'do e prometi
'do, tenha sido expedido, UI!! agri
mensor contratado . pelo S.P.L,
passou a medir as terras que'
restal'am aos Indios; te-rceíra

'\.
pessoaf alheia ou. extranha ·ao.

caso, ou seja o sr. A. B, Almeida,
mari,dou medir as duas' áre� s da
renún'cia,
Reconhecemos que, apezar de

desfalcado o patrimônio dos In
dios, embora a sorte destes fosse
o que menos interessava ao re

pres�nta'nte do govêrno, resul_
tou-lhes deseanso e tranquilida
de, pelo", desaparecimento' da a-·
nleaça de nova' espoliação, além
do atual prejuizo que sofreram.
Mas, de, outro lado surgiu o

inesperado, 'Para clareza do que
vimos

-

expondo, não é inutil re

petir o que já foi escrito,
O, .8.,(, A" .B. Almeida, de,sele o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


