
r IILE '�
RIO, 19 (V. A.) - O casa' do deputado Tenório "O inquérito. caminhou e Dur:mte uma meia hora, Exército à entrada da Ilha

gene'l;a.l Henrique Lott de- Cavalcanti teve origem no
.

ficou apurado que, de fato, o histerismo pânico ou deli do Governador voltados con
darou que a ,diligência à inquérito abertQ, por sua havia um desvio de armas berado de d'llas emissoras tra a Base Aérea do Ga,leão'
.--'

. 'ordem, no Ministério da dOi Exército,� que, possivel uma delas a Rádio Globo: I desmentia-se a prisão d� 'RIO, 19 (V, A.) - A ini tência soctal aos hansenia-

Recebi-dos pelo Guerra para apurar as de· mente, o deputado Tenório I a.}armou a cidade. Há tanto I coronel Juraci o assassina dativa de controlar os fo- nos.

"

núncias sôbre desvio de ar·-

,.
Cavalcanti teria, em sua 1'e I tempo não se registrava fe to do deputad� Carlos La- coso de' lepra nos próprios O deputado Saulo Diniz,

Kreml •.n m�,s d?, E�é�'cito. sid�ncia, algumas dessas ar II nô�en.o semel�ante - a bon J cerda, o fe<lhamento �a Câ- lares, deixando-se para pla- Presidente da Associação
O Illqu�Tlto - acrescen

' mas. '_ tana lrrepllnsav�lr sem fon . m!\ra, em tontO de cUJa se- no secundário a internação Brasile,il'à de Amparo ao Le

tou o. Mm.lstro., da . qUElrr� "O inquérito foi envialio te, SC::"1 motivo; sem pretex- ' de "não é vel'dade", que e�- dos doentes é trabalho pio- proso -entrou em contacto'

LONDRES, 19 (U P) -:- fOI envla,do 8; JustIça MI à Justiça Militar, que ex- to.. sequer lançada de repeu tivessem os htnques do Ex:er n.eiro do Departamento Na-· com entidat'..es congêneres e

A emissorá de Moscou' IItal'; que e,xpedlU um ma�- pediu, ontem: um mandado te; c;omo_ uma bomba.. sôbre, cito\. .-.
.

.

cional. de Combate à Lepra, autoridades dos paÍse,s eu-

. h' 'h _ çhtdo �e, b�sca e apreen-sao de busca e apreensão à re- a CIdade desprevemda. ' i Isto tudo a pretexto d'e que vem sendo acompanha- ropeus, e foi recebido pelo

anunclO�, .0Je, que .0 � e a r�sl.dencIa do deputado sidência do deputado Tenó- O que faz. supor má-fé noticiar a diligência poli- do com' a máxima atenção, Papa Pio XII a quem fez

fe do Partido, ComunIsta. Tel!0rlO", onde se supunha· rio Cavalcl',nti. A diligên- dos lançado'r,es de boato é dal-militar na residência principalmente na Inglatel' entrega de mensagem; S.8."

soviético, Nikita Krus- 1 estIves::_em algumas dessas cia� f�ita por .e�eI?le�tos do que tudo se �rzia .a pretextQ do sr, Ten�rio Cavalcanti'. ra Franl'a, Itália. Bélgica falando em português, enal

_ chev conferénciou com os
armas.

� .., • Exercito, teve mlclo as 10J30 J:e· desmen��lr. Um locuto'r Realmente, e de. J?asmar tan e Portugal - deelarou à im teceu OS esforços realizados

Viiceipresid!entes d!a I go _ Apuraçao eM,.mquerlto hOlras e terminou às 14,30 gritava que "não eTa verda t,a. irresponsabilIdadJ, que prensa o deputado Saulo Di no Brasil pela réabilitação'

; .

. U � I Sao
_

as segull·.It�s as de- .horas. ,de, até aquele momento, 9,ue afmal d,e conta's reverte con niz (PTB mineiro) ainda a dos, han's,enianos e aos so-

lavla, Alexander .Ranko_�lx I ��araçoes �o minIstro Hen
. "Os aposentos particula- Q ·Presidente. da Repúbhca trl;l � .I��estí�io das_ estaçõ�s bOf,do do "�onte Biancama- corros relacionados com a

e Edward KardelJ. As con' , nq?e Lott.
.

"
. res do deputado Tenório Ca- nJuvesse fUgIdo do Catete", de radl!;> e dos orgaos de.m no, de r�gressol d� Europa, assistência 'social, pois, sob

versações, na capital russa,
I �m. consequt:ncla .oos valcanti, em Caxia's _ sa,... 01.1171'0, estimulado. desmen- formacaol de uma maneira· onde. est�ve -em viagem de o aspecto médico, registram

�:e;'��n�U;ea:a n:�mi�;i:e�: fi�!�:��sd���S ;i��rCi��: !.i:nto_u ;��if�:!� ��sg�j�; tial'��'p�re�seln_Bçald� 'ltaquefSudMO Igeral�.UM'O �l�H:O'O'°8bservDaçOaolslôb�relN'ataEsHsis- �!�{F�r:S!�iiC���:d:���i
.
I'.

d,J
.

d pelos milItares encarrega- , -

.' .

-'

- acre�centou a e:l11ls.s�ra. v,am sen o· d�svla, �� arma� dos da diligência. pelo mo- _ ',' "
COMITE

RaukovlC e KardelJ oflclal� II re g�ler.ra
h �Ot Exet cito, ge tivo de estar do'ente a es-

. .
. .' ., Durant,e suâ ,e�cUl'são pe-

-

te' d -ermllleI. a empos. a a er
pôsa. do parlamentar Fo

'. lo Velho. Mundo, o diepifn1.en e es ao em viagem e tura de um inquérito para
.

d
.

d
'. -

N � P investigando 'os dados e informa mond com '�stas palavras à So-

férias pela Rússia. I apurar a verdade /'
ram encontra a� . ua� me- WASHINGTO_, �9 ( .• )- .-:-

- bIt t d ciedade Médica Americana, se re-
do Saulo Diniz entrou

_____

'
. tl'alhadores e .dou, fUZIS. as- Um: porta-voi da .Sociedade Nor- çoes so re o va Qr pro e or . os

d
contato com o Rei da Bél-

, . sim como grande quantida- 'te_Americana do Cancer declarou filtros. Muito do que informGu o feriu a respeito do cigarro e os
gica e o Cardeal Cerejeiras,

E S T A R A� (O N ( 1 U I D A EM 1960 d d
. - "

.,- cI'entl'sta e' b�seado no relatór.io seus efeitos: "Nós observamos' d P I
e. e mUn1�ao . 'aQ Congresso que em sua oplmao . e ortuga, ambos distin-

.

. E conc.}umdo: o. senadol', "é esinagadora" a evidenci.a de apresentado em colaboração com que a média de duração de vida
guidos com a "Ordem de

). st d R' ,Jur.aci Magalhães e o depu que o cigarro é causa da moles- o· dr. Daniel Horn, nl). mês pas- é'mais alta entJ:e os que'não fu-
Daml'a-o" de qtle fOI' ,porta-

LIMA, 19 (U. P. ra o nOroe ,e, o 10 para A
. - M

'.

t u' fu

d I 1 K tado Ca'rIos Lacerda esti- tia no pulmão. O dr. Cuyler sado, perante a ssoclaçao' e_ mam e menor en re os q e -

dor;
AnuncI'ou-se aquI' que d'e- I Cruzeiro o Su , a 60 m. A' A t d 't Em ml'nha o'PI'niã'

I veram na residência do de- Hammond declarou tambem que dica merlcana. n es e come- mam mUI Q. Nos contatos que mante-

verá estar conçluida até da fronteira peruana. putadol Tenório Cavaleanti o cigarro parece aumentar as çarem as audiências, o presidep- são esmagadoras -as provas de
ve, O presidente da ABAL

1960 a estrada de rodagem A distância da fronteira durante' a diligênc·ia da Jus possibilidades de enfermid'ade te da Subcomiss�o. Blatnik ,demo que q cigarro é fat�r caus�nte e foca.Jizou com, diversas au

entre o Rio de Janeiro E)' Li até Pucallpa, onde' termina tiça Militar, sendo informl1 do coração ,e das arterias e crata- po.r' Minnesota, disse .aos de grande importancia Ji'a oco)'· to'ridades dos paises euro

ma. -a rodovia, no Peru, é tam-- dos des acontecimentos pe- acrescentou que, de acordo com jornalistas que os fabricantes �de rencia do cancer do pulmão. Isto, peus a idéia da criação de

1 'k lo ofieial'-'comandante da PrQvas, têm menos possi-bilida- cigarros podiam estar "enganan- ey{tretan�,
não quer dizer que 'um organismo intJerna.cio-

O embaixad0r do Brasil bém de 60 m. bQ·sca". des de contrair tais molestias os- do" I).S .fumantes a respeito da a unica usa do cancer do'pul· nal de combate à lepra, que

no Peru, sr. Orlando Ribei- _---------------�--:-:�---::--:--- qué fumam cachimbo e produtos eficacia dos filtros. O dr. Itam_ mão sej I). cigarro". encontrou em tôda parte, a

d
' B '1 pi XII (

-

O C-O a NossoSenhor de fumo puro.
melhor receptividade. Um

1'0, eclarou que o rasl 10 . ompoe ra
.
a '.

o dr. Hammond preparou sua N a'''''' o '.
. comitê com êsse, objetivo, no

deseja concluir a secção tese para uína - subcomissão. de -E s s a que concerne à reabilitação

da estrada que se dirige pa- CIDADE DO VATICANO, 19 (U P) - O Papa Operações da Ca:lpara, que vem' ;'
-

-' ,

_

7 2 O G A , O S
dos leprosos, encontraria,

Pio X):I compôs uma ·o:ação pedin�o a Je�u� .q�e d� R' A P·:T,1�10 'U' segundo. aquête. parlamen-

fôrças aos !'nossos irmaos. !la IgreJa do Sllenc�o , c� Paz para Arge'll.a: '! tar, apOio Imediato em to-

mo S. Santidade chama, há vários anos, a igr?l� .cato· LONDRES, � '19 '(U.P.) -'un�l apoderado de um ,gato. Alguém dos os países �n�e �stão �di

ll'ca nos países gove.rnado,s pe.lo comunismo. I?ll'lgt.da ,a, PARIS, 19 (U.P:) - Um enlis- caso sombrio j de- "Catnapp}ng': tomara nota do numero dQ l�a�- antados a asslsdtentclatsocml
d 'flit sário do ministério do exterior relativo ao rápto d� 720 gatos fOI ro e, no dia seguinte, a po ICla e os processos ie ra amen-

Jesus Crl's"o, "....,,·1· do" martlres e consolo os a el>_. '
.

_.

1 d G' f t
. _

do p del'ro e de to' mal',s modernos
.L �" � francês conferenciou, secretamen enéerrado no tribuna e reen- e e uou 1\ prlsao a ,

. .,

a oração do Papa solicita que os católicos das naçoes te, com os dirigentes nacionalis- which c�m a ,cô.1idenação II 6 seus dois cúmplices. I MERc()�Oo n....o__

Comunistas não se deixem enfraquecer na batan:a. A tas argelinQs na semana passa-
.

mêses" de pl'Ísão de Alfred Har_ O julgamento ,
se desenrolou .

AD COMUM

-

A....... comurustas da sonda'-los sobre a possibilida- dinges,. um padoeir.o londrino, e numa atmosfera tempestúosa e o
I E ,EURATON

oracão conclui com um rogo pa� ... que Os ' I
d "C d d�' de negociar a paz na Argélia. de seus cúmplices: seu irmão e públicQ estremeceu de indigna- BONN, 19 (U.P.) - O parla-

,

opr�ssores da igreja, sejam converti os. once e'n�s, Uma fonte oficial confirmou. ho- sua cunhada. Há várias semanas ção, quando o principal acusado mento' da Alemanha Ocidental ra-

: oh Senhor, que os dias de' afliçãO' tenriinem de man�lra je à noticias de que o Conselho todos os amigos de animais, em confessou: í "Depressa esquec-i tificou hoje os tratados para es�

i breve todos nós _ com os. opressores convertldos Técnico da Chan<!elaria, Jean Londres, vin�a.�:, se alarmando que se h'atava de gatos. Não via tabeleeimento do Mercado' Co-

I
que

possamos livremente sen.tir-Te. e adorar�Te'\ diz tex� Ivesoneiu, ostensivamente obse.r- com o misterjo,so desaparecimen senão "12 shillings e li pence! de mum· e da CQnlunidade Atômica

f, bli d ornai do Va vador francês na reunião da Con to dos gatos da '. capital. quatro patas". Com efeito', por Europea. Contudo, a Alema.nha

! tualmente a oração, que OI; pu" �a a n_? J. . federação Intel'nacional de Sin-' Um inquérito aberto pela êssê prêço é que iIardinges.�ven- só depositará os instrumentos

I' ticano "L'Osservatore Rom:nod· FonIres dfo .V�lcan: dicatos livres, aproveitou a oca- ."Scotland Yard";.:só deu l'esulta- dia os gatos ao laboratório d.e de 'ratificação, quando \o�_�...

disseram hoje que a infecçao enta que ez 'll_lc ar sião para um contacto com os do no dia em que .)lma mulher foi vivisseçção de 11m hospital lon- dos houverem sido ratifl'cadas

I te o queixo do Papa, desde ontem,' vaI melho- dirigentes rebeldes. vista embarcl�i(), ràpidamente dTino. pelas outras cinco nações cott;;

vemen b Ih d P t'f' num automóvef,' depois de se ter
_

tratantes.

, r�d!?'e não impede os tra a os o on 1 lc_e. r;;.
.��

I

O deputado Laerte Vieira, não conseguindo -a demissão
dq seu conterrânec Rubens NazarenO! Neves, da' Secretaria de
Educação e Cultura, acaba de apresentar projeto na Assem
bléia, despojando-o de numerosas atribuições �ue passarão
aos inspetores de Ensino.

"

o, representante Iajeano .não podendo vingar.se no Se

cretário, vinga-se no Ensi�o e em Santa Catarina'! Dlaee-se

que o seu projeto é Qj reflexo d� seu espírito público será

erro, PO�9 a I.ógica, repeliria o con_front� e�trej o 'que .existe e

o que nao existe. Mas· 'excesso nao, havera em qualquer pes
soa de.,.bom �ens� que' tachar o deputadO! de( leviano ou Irres,
ponsável. A Instrução Pública não pode estar à mercê de
intetessículos eleitoreiros ou paixões partidárias. E o infe
liz e vingatlvo projetozinh� ou projetlnho laerteàno é trans

parente nas suas fínalídades s villai ao retômo da servidão ·do
magistério aos apetites udenístas. O Estado' sob a ruinosa e

primária administração do sr. Irlneu Bornhausen já experí
mentou, no qUe! tinha( de melho" -1 III sua organização educa,
cional - o/que significa, li politização desse setor, O próprio
ex-governador, em documento oficial - o Plano de Obras e

Equipamentos - teve que confessar, com d88culpas ele ta
rado político,. que o Ensino harriga.verde ,caira, no seu govêr;
no, a ponta de as reprovações de alunos, a� ,fim de ano su-

birem a maiS! dei 50%1 .

.

.'
,

Sobrou-lhe desplante para atribuir êsse desastre às
condições personalíssimas... dos alunos! Faltou_lhe verge-,

nha, por certo, para localizar 'as' causas dessa'debacle nas

demissões de mestras experimentadas' substituidas por ele
mentos semi-analfabetos, indicados p:los sub-dlretértos ude,
nístas] nas remoções odiosas, durante o curso letivo que
brando-lhe a sequência e anulando-lhe o aproveitamento; na

I

t'ug� do magistériO! dos, que lhé renovariam os quadros dían
t�das

.

misérias a lIue o governador expunha a nobr�za da
carreira; na. falta de garantias de tratamento justo, que não

sobrepusesse as �ibições partidarias à vocação, ao valor. e

ao rendimento escolar; na ausência e na fraude' confessa
notória e até alardeada dos concursos de ingresso reve.-sã�
e remoção'de professores e autoridades de Ensino:

E' isso ao que visa OI projeto do deputado Laerte Viei_

ra, saudoso "as perseg}liçôes e do "crê ou morre" udenista

no Estado_
*

I

O Secretário de Edueaçãu, no atual govêrno, foi escolhi-
do em; funçãeJ, da\'decisiva contribuição que-o seu Partido deu
à minguada! vitória dQj sr, Jorge Lacerda, Por sôbre isso, tem
o P.D.C. um representante na Assembléia.' E êsse represen- I

tante unindo o Seu ao. voto d� oposiçâQ, ter; fo.rça. p;J.ra re- I

I peli� e �errotar o pro!eto laert.ea�o, ql!e. outra c�Í!ra 'não é'

I
senao raivosa espoijaçao do pl'Oprl() P:D.C., atraves de 'uma

'" ainda mais odiosa personalização de 'interesses, inconsentâ-
neos a�!i da causa pú.bl�., ...

.

Na mesma sit.uação-- a� d'eputado 'democ'� cristio luhaDl-'
se os dos ehamadea pequenos particloll,' que �'-ií"vi'cll��ra" COI; �

tra um é ameaça ã todos".
.

Se, por comodismo; conformismo ou covardia e'les 'CO:'

sentirem, hoje, .0 golpe contra o P.D.C., amanhã. ou :depoi�
já estarão na fila ... e o seu_dia chegará .. _

_. �--- .--t-- - -_._. �---_.,.----

I
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RIO, 19. (V.A.). - Aprovou. a , rmssoes e outras reeeitas ilesul. construção naval; na construção
Câmara, mas ainda em primeira. tantes da aplicação dos recursos de navios e estaleiros para. -õ

discussão, o substitutivo. da sua do próprio Fundo, ou da exeeii-
'

pria Comissão de Marinha Mer

I Comissão de Finanças ao projeto, ção desta Lei; das dotações nr., I cante, quando destínados a pos-

I
ortgmâr!o de mensagem do ex- ..çamentárias qUe lhe foram atri- terior arrendamento.

presidente Café Filho, qUe cria buidas no Orçamento Geral da 1 Serão empregados também em

o �u�d� da Ma�in�a Mercante. i Un;ão; dos saldos ,anuais.po_rven- I f�nan�iamentos a _empresas .na

, Sera ele eonstttuido do produ- tura apurados Pela Col1'l1SS�O de
.

ClOnaIS de navegaçao ou construo

to da Taxa de Renovação. da Ma, l Marlnha -Mercante no de'sempe-' ção naval, privadas ou estatais,
,

rlnha Mercante arrecadada pelas I
nho de suas atribuições; e' da; para: conspra ou construção de

I· empresas de navegação eatrangei- cessão/ía,o referido Fundo) -do embarcações; reaparelhamento
ras pelas de propriedade da I direito à arrecadação, de taxas' recuperação ou melhoria das con-

I União e também pelo armadores pelos armadores. " I dições técnicas ou econômicas de

nacionais que operem navios es-
I Ta-is recursos serão déposlta, embarcações; construções, rea

trangeíroe afrotados. dos no BNDE e empregados pela! parelhamento ou ampliação, 'de

(taxa a4icional ao frete liquido Comissão de Marinha M�rcante; i estaleiros, diques, carreiras e. ofi

devido}; de 2/10 da receita do na compra ou construçãojt-no rea- cinas de reparos da Marinha

imposto de que trata a Lei n.. , parelhamento 'rêcupernção 'Ou I Mercaiíte; aquisição dé meteríaís"

156, de' 27 de novembro de 1947, melhoria das' condições 'técnicas para construção ou recuperação

alt.ér�dª pehrs Leis números ... e econômicas das emba-rcações I de embarcações da Marinha Mer-

I 1',383; -de lá de junho' <1& 1111)1 e _J:lel'tencentes às emprêsas da
t cante.

I .
2.. ;J08,�ge '31. de !lgôsto�de ·,1954' (o "tJni'âo; na conllt-ooçii_o, n-o reapa-

tpr.hll.eiro> !l:ês��l!s decr"e��_r_efe"'r.t':. �l!�ril�e��u�.� �;n.pl!����I!Ji�··· -o ·lm'l1.sti!º�ivo ÍI!ftóri�a- o Te
"se a taxas sêbre-o pesó.bruto .de tatélrOs., dique'; ,l\a:tt"e-h'im_e--�_';· Sll.'i1ró·}f gã·rii'tfx;j!mik.wth�!r'�<

mercadori.as
exportadas e impor_I Cinas.

de reparos pe�téiicé1Ítes, 'ást .3 'bi.lhões, c.i:!nt'rlltádõs ;pelalC:'M::tadas, o segundo ao Fundo Naval --referidas emprêsas, oficiais; na M. com o Banco 00 Brastl ; pará
e o terceiro ·ao Fundo Nacional subscriçâo de ações de socieda- os fins acima mencionados.

de Eletricidade); dos juros, co- des nacionais ,de nllvegação ou

BRASIL:_PIONEIRO NO' AMPARO
AOS' HANSENIANOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2
"0 Esl:ido" () mais antigo Diário de Santa' Catarina

I
Osvaldo Melo.

SOBRA CARNE NO.:MERCADO � A,canie'
verde no Mercculõ 'Público, '-contràriamente ao que
acontece todos os hnoS' está sobrando. Ãs 10 e ás 11

hora« do dia, em qu-asi todos os ganchos dos corn

partimentos de venda de carne, ainda se póde com"

p1'a1' êsse pro.duto. . ,
,

Abundância de pescado não pode ser a caus�
quando sábemos que .êste êmo foi avaro, dm1.do"nà�
uma insignificancia "de p'ei�e. ' ..

"

',';, .

As próprias tai-nkas: "rarearam. Aparecemm
tarde e lá se foram cêdo. .

Antes, Para se adquirir um pêso de carne, o

.: "freguês" 'deveria estar na fila, pela madrugada,
esperandõ que o portão do Mercado fôsse aberto.

Um policiamento pam evitar disturbios e OU".

tras coislls mais...
I

.. Esse' "antes", que escrevi Unhas acima, . ·n.ão

quer significar um tempo muito longe ou mesmo

anos atrás. Pelo contrá1·io. Faz até bem pouco tem";,
� . f

po.
Agora, a carne sobra .e os que Passa,m por ali,

no mesmo mercado, são c1í4mados 'para qtbe -esco

lham o seu "pesinho de pr-eferência.�' , .

.

Que fenôm'eoo será êsse?
.

Fartura, abundância, muita oferta e, pouca
,;

procur.a?
Nada disso.
Falta de dinhêiro, unJa próva da miséria que

anda por aí.
.

Com a ganância ·desabrida que campeia, com o

encarecimento do custo da vida, com os preços exa"

g�"ados, que'esjoln� o povo, êste se .retrai, a,perta
a cinta até 0_ último ·furinho e, apronta-se para a

campanha ANTI-IN'FLACIONARlA _:que já. come�.
çou a ser feita no Rio com uma série de discursos

� ·bonitos... . ainda como próvl! dêst� inesgotá�e{ ges"
, to demàgógico em vóga. -

.....

."A poupança populm'" - eis 'o ·"slogan:'.
Bonito; não há dú.vidà. 'iDe to�tii:o a tostão cb,e"

ga-se ao inUhão.� , (,

Outro. Tostão ou dez centavos?
Tanto faz seis como. 1neia �úzia, não,' adianta.
Potlpa, aquele que; tem e "faz parcimonia nos

gastos" - .na célebre f7'Ctse do ex"p!es.idente Wev-
cestau 'Braz. . .

. .

"

"Os que nada; tem e nada possuem, sacrifican
cio'se até á fome, como irã-ó faze1�;!plirll engo�ir' o '

consêlho' "paternal"?
-

.

Aconselhar é fácil. Praticar é que é o difícU.
Essa coisa de. "poupança" deve· vir -.de cima;

'sim de cima� não 'como conselho, apenas, mas; C01llO;
,exemplo. Acabe'se com os gastos inúteis. Tome's�
providências sérias e "igorosas para que sejam cor. /
tadas uma ,série de coisas inúteis: Dê'se um golpe
de' morte' l1a "papança", :.�. _-

, '.

Façam ,baratear a vjjW., peba-s� irumos. �is-'�)
qu�, gaste'-se men�� ellt :,';t'egâ-n.fias sociais�'. em
"nuss" _� banquetes, supnmam'se ps esban3Qmen-

-

tos, faça'se ,sust{Lr o fmpreguismo, político, desbra-'
gado, insaciável, defendendo o tesouro, cuidando:
dos orçamen0s, dando',se alimentos mais baratos
ao POVQ; roupas, calçados·e remédios por prêços ra

zoáveis. Então teremos mais "pojJ,pa:nça" e meno�
"papança". .

"

E, então, sim. Ao invés de "poupanças·' tere
mos fartttra�' 'porque isto é .() que está faltando. CO"
mo está faltando também, coragem, energia, menos
política eleítoreira.

.

\

'

, "A economia faz a prosperidaqe. Deposité seu

dinneiro".
'

Ainda outro "slogan".
Ikpositar o que mesmo? Dinheiro? Dinheiro

· no bolso do "zél pooinho"? ,

,.,.

. Melhor seria que tais. conselhos se transformas'
sem em con�ruções de prédios dando 0_ que ganhar

.

�o opforariado, como acontece com terrenos bal4ios
· dei AttttL1'quiãs, qo Banco do Brasil e da Cq,ixa Eco'
nômica cujos terrenos estão 'criando mato e atra

vancando O espaço das 1'tLa; mais movimenta(lãs da
cidade.

.

·

Trabalho, aí é que está!
.

.
,

Sob?'a carne no Mercado..So.bram ,mercadorias
no Comércio, vende'se pouco, come'se menos. Mm'", .

re-se mais, pela faÜa de humanidac1� :;dos q'lte co':.
bram muito pelos medicamentos e. prqdutos farma'
cettticos. Pedi" que o pOvo poupe, economise, é pu'
ra ironia!

.

E o povo' qtl.e' faça "poupança" E pague luz pe-
lo preço qitej está!!

.

�
,

.'

Faça'o os que dirigem .êste barco 'que é oBra'
sil;; que navega desarvorado no mar 1'evolto ,e ..

tem-

pestuoso da sull. rota' atuaL· .

,

Poupar é. pos�uÍ1' e não gnstar em demas�.
Mas, os que rUío ,tem, que farão parã poupar?
Imi�ar o jejum dps, fakires?'Deixar de comer

cem dias 1UJ companhja de cobras?
Só pelo gosto de poupar?

. ora, bqlás! .. ') '.;
.

COR1!EÇ-ti0 - Ontem .saiu "uma FIXA", ao
invés de "�tma FICH.A" -que é o cer�o; Pequeno
p�stelshlho que. o leitOr' inteligente já o terá emen

dado.

.'

/

PARTICIPAÇÃO·

S'VEU...A ·VIEIRA FERNANDES
.� �, I:' .�

e

.
'lANzIBAR DA SILVA FERNANDES

tén!· (I ,prazer de participar aos parentas e anligos o

ll!'lscimcdo (le 'seu filho
.

PAúLO RICARDO·
rcor' illn às 4;45 do d'ia 18 do corrente
Cal'h:; Corrêa.

na Maternirlade

Florianópolis, Sábado, 20 . de Ju1ho de 1957
------�------�--------�----------�.--------.----------------

:e ••••••• � C<".!!,.(.CGCl••,G
·

-l IA� inscrições-serão a'bertas breveme'nt� (30 ou

.::�. a>�.
-

à_,�. C·' 'U L OS". ',.1140' dias) - 3.0()0 vagas � Vencimento Cr$...... _)I9.100,00 - IcUide: 1'8 a 35 - a;mbos os $exos r .• ., , I6 hs. trabalho. '0 conctirso sem realizado em todo: _

_

,i .' -

.

'.

Ioipaís, capitais e outras Direts. Regs. dos Co�reios).l'
.

-

�

. As,' Apostilas· "OIlMES", completas e atu.a.hzada�,_ • "SU'A
.

yIJS'A NA-O ES,'A' "-8'0"A I ,.rig. de aC!ôrdo com o prog. oficial; são vend�das .sO' ':
. '. '." I,' .' .,

,
•

mente na Rua. Barão c;le Paranapiàcaba 25 � E. an- : (AMDI:_4.0rr SUA 'REC'EITA Id(�1' -' sala 8 .::_ S. PAULO· P�ça pelo re,embolso • unflt;; �n IJ •.
posteil ao' DR. ANTôNIO MESTIERI' DOMINGUeS� I. .,Pague'a quaM6 fôr retirá' la, no,Corrêio, em su.a .. PARA UMA EXfCUCÃO PERFEITA' '.

localidade. Preço Cr$ 450,00 ('conjunto completo). : IImportante: 5.° andar - sala 8. Confira à p"oce" i X X X .1dência de sua apostila. •
, :

N�,2,Sd�?���o���,�!?,.?��?oomo co- JaBORATóRlO CO_!4PLETO PARA, AVIAR COM RA-j
����. \�S c�:���;:�ç�:S ����a:o��\i��, n:�s s:ft�!� IPtDEl E PE'R,FEI(·At, QUALQUER· Rf(fITA,� A· (ARGOI.
anos. As 'mudanças bruscas. O prolong.amento das es-

DE O'"CO TE'(NlíO Erp�(IAUZADO (OU'''AIADO :
taçõe��;���s�:s����é;�::�:�!a1ão, b��f; e:c�liferença II "

J � 1
, � i!lA : !

que se percebe na forma de trajar entre os Argentinos 'I EM SA:O.,
.

�A-UlO I
le Brasileiros. Em Buenos Aires, por exemplo, �ast� I. . :'Uma ligeira queda 'de temperatura para ps homens sal-

• :rem á rua em grande estilo hibernaI; isto é,: sobretu·. • •
.dos grossos, luvas, típicos cachecóes de vicunha, lu- i J X. . X :
lowers e muitos até com uma pala dohr;ada, feito man- • :
ta, "sôbre os ombros.

.

'. I :
nêst�q�fti�;r���s�':r: ��: =r�;!�ir�O;�����:'�� iIVIAM'AI( O''1'�I'lQ'UfR . Rfe' EI",'A ·H'O' MAXIUO Eúicamisas de la, os sobretudos e a_s luvas.

.

Dal a raza� ,li VJ UA
.

'r._ � l'l 'I .pr:porq�e_tem vivido lotada a s:cçao de artIgos par�" ca J
I

3 MORArvalhelros de A MODELAR, SItuada no 1. andar .dess�

I
' � -

magazin �e modas. E é de' justiça que .se diga po�sui.r .
,.�

essa secçao um enorme est�que de artIgos de pl'lmel-
ríssima.

�

,(]ualidadle parà cavalheiros. Desde os_ ternos

feitos, das mais famosas conJ�éções, até, os melhores • J" A L H E R J A G A L LU, F�
,.

sobretudos, gl:avatas, �eias, luva�, �ulowe;s,. etc, e,tc 1= V -

_

Pelo mOVlmento alI observado nestes ultunos dlas'i a.._ Fefj. S...._·dt 21 F"'.' ,.pode�os di�er que o� hGmens tam?ém sente.m �rio'l: ',lUla, pe, _� 1
_ tOfliDOPO IS

Mas, e preCISO que a temperatura c�lla como cam par.a e
"

'

.

se lembrarem de 'compl:ar os respectivos agazalhos.. �"'''''''''''••HH.''''''''''••$.�$..e-9.u.o�:)fUtj3'S}!;�':)!t:", ••••••,

,

Recall81Ocullo .

Mwria: Leonete ;,�artins

�jAO JOSf:
A's 3 - 7Yz 9Yzhs.
Burt LANCASTER

Diann e FOSTER em:

HOlVlEM ATÉ O FIM

,zCiúemascope"
Censura até 14 anos.

.rJU ;.ll1is, f�larAe_ ãas."sefljid�s·' dorer , -.

'-< uu estão:' gU4rdadà's, 110 .��l� :Ol:&�ãcj' .' _

I)e,de .que. ao; ver-te, eu soube, {> qu .... ·e palxao,

D�:,('�' qti� dei � ti os me�, amores :

.:
,_

. "�,�. -

' \, .' {�-,.
::;'(/eJi-t�nb, p4ssal'os, cat9pi.Has, flôres·,.
�;íà�;a servia i

'

eis. que tlÍd� era' �m '. ão,

Muito magoada, -e com
.

dêsüusão., .•
'

A ,Deus elgui meus claros dissaberea.. 'J..
,- .

- �.
�

......_.

Bens 'insp!rou�me e �u já' sei es_c1:evel'-.te, ..
',

!:'oh, .corno me amas, creio, e és. tão amado,
E eàda Vf'Z mais eu sei :compre.endfr.;tê,� <� t

.

-

,_.. � , .

"

A's 4Y2 - 7% 9%hs.
'_;_ A história amocionan

-
I

te de um homem 'que nao
., "A I

pôde fugir ,a sua conscrerr-
.

/ �ia !
.

,." . I
Edward G. ROBTN�ON -

.

Nina FOCH em: I
TRÁGICA FATALIDADE!_<,.

Corr.pree�derá;s 'ês1;e ,meigo recado, .

,l.',oj.;; tudo aqll'fÍÓ, que. ora .quis dize: .,.te,
_. ��[ú entrelinhas .ficou bem, -grav�d�.

.

;_:"/", - �/, .
.

,

'�: 'À-1'llVERSÃlUOS' . t .�
_:_ sta, Loysemerf Ana-

FA�ÉlVLANOS" HOJE: 'çÍeto filha do sr. Waldemar

-

> menina Vêra-Lúcla.:: -Anàcíet� e sua esposa d.

eri,c��t�dór . (>rn;"Illent� do Madn Cônéejç�o Anacle

lar do ·'sr. Saul 'Oliveira e t�;
�

-e >

sua ��posa d. 'Maria da �'. �r'. Jeronímo Borges, Nina FOCI:I em:

', Graça .Oliveira; '. '.glienc10so garçQn do Café TRAGICA' FATALIDADE
-' sra, Maria da Glôrla .. N�clorlar; Censura àté'18 anos.

.

. Almeidd� profesor'a do Gru- ',�_�ist�. '. Neuz� Am�'ndat
PO Escolar' "J:Iercít�o Luz,", <:�-a dOy�l" Addlfo: Silveira

de Tubarão; '".'
.

dOe Seuza: "

- sra. Rita "Malheiros, I 'f: . '\
'

viuva do s'audosP' jO'rnalista
. :(� :iit:1. Zjgomar Callado;'

(Ir. Odílio' Malheiros;.
.

I �f:. -sta.. Nair Silva, fi.lha
- sra. Henedina H, Sc-h_"�s;:'RaUI Tito da Silva e

,mitZ; esposa < do sr. A'rlin�:,-' Sl;lJ(esposa d. Maria G� Eu

do ..schmitz in�trutor me-
.

fr:à,zgt da Silva;-

canlcó;. '.
"

"
.

': 'l :'�I,-:-:", st�) Astri� Mussi, fi� LI01"r.
- sra. Zilda ,ColonJ��:au- ����sr. MUSSl ,Dlb MUSS1, 3) _ OS .l"ERIGGS DE

rego;
.. � l,'- -i êo.:mei·piante em· Lagupa;. NYOKA _ �f.) e 20 Eps.

- sra. Maria da GlÓria - . �'�:'< ita. Mftl'�a de Lourde� Censura até 10 anos.'

Lopes Cunha, esposa do sr. Fet.;@-lldes;
,,;\lv::ll'o :Ferreira da .Cunha, w·a·I'�S;;kSyta,.' Sandra MariftAdKo01·" iii] "í.}\rib};';�alto funcionário da Firma .

I it.�
Ca.rlos Hoepcke... SIA; ,

I

-2 menino Narciso
� _,_ .',

,

- dr..Laudelino Gallotti fo, fil�inho do sr. Brup.o A's 5. - 8hs. " ,;

procuradi:Jr doiIÂPTECi � ': M�li� ye�hj-lrtl, SÚb.-�e�en- Jean SERVMS - Marié
I

- sr. Jaime Bricio Gui.:. f te d,à El;cérc-ito, servmdo no SABOURET em: -

I 1 I,'

'ihon, func,ionárió do Minis· : 14,0,R ,C.<e de sua extna. es- R I F I F I
'I .

tériQ 'd� fazenda, aposen·; posa;, d. Irene Melchlades

tado;
.

I Cechinel; .

Censura até 18 anos.

A's - 8hs.
- Uma história narrada

com todo o realismo! .'

Edward G>R6BINSON -'

A's 4 - 8hs.
\ -

/1) - O HOMEM CRO-
. ,.

CODILO - Com - Jonny
. /

.

WEISSMULLER.

2) - CIDADE R:EBEL�
DE

,.

-,- Com B'Í1l EL-

Ce,nsura r,te 18 .anQs.

�'dll�'
I

A's - 8ljzhs. ...1
Jean SERVAIS ___" Marie

DATILOGRAFA

Com'prática '

P.recisa-se na A MODELAR' SABOURET em:

R I 'F I F'I

Censura dté 18 anos.

O Deputado Olice Caldas apresentou, na ses

são de ontem, um projeto de emenda constitueio
nal que altera o art. 111 da Constituição do Esta
do, para que as Câmaras de Vereadores adquiram a
prerrogativa de fixar o número' de membros em
cada legislatura, com um mínimo de sete e mais
um em cada grupo de 4 mil habitantes que exce-

der de 21 mil. )

-----XxXxX--
Estiveram em visita ás instalácões do SAMDU

no Estreito, os srs, Syrth NicoUJli,' Delegado d�
IAPC, e Rodolfo Tietzmann, Delegado do IAPI.
Nas oficinas, os ilustres administradores tiveram
ocasião' de exaltar o zêlo e a perícia na recupera
ção de viaturas para o serviço da instituição.

_
----XxXxX--

O Deputado João Colodel que, diàriamente,
vem ocupando ta tribuna da Assembléia, recebeú

. telegrama de par��entares do �\o e São Paulo,exaltando suas atívídades em prol do nacionalismo
econômico e' anunciando a possível vinda a êste Es
tado, dos Deputados Seixas 'Doria, Dagoberto Sa
les e Gabriel Passos, líderes do Bloco Nacionalista
no Rio. .

.

.

.
,

-XxXxx--
O Senador Carlos Gomes de Oliveira, que re- .

gressou ao Rio, após tomar parte destacada no II
. �ongresso de Cooperativismo Ervateiro, em Curí
tiba, discursou no' Senado mostrando a orientacân
que presidiu à organização dos produtores de .mate,
O Senador petebista, conhecedor dos problemas
ervateiros, bem prestado relevantes, servicos à comu-
nidade ervateira, desde quando pessedista o Insti
tuto Nacional do Pinho.

Na Asembllfia Legislativa, o Deputado João
Colodel desenvolveu, na sessão de qUinta'feira, as
seguintes atividades:

a) � pl.eiteou fôsse construido imediatamente
).lmpôst� de saúde em Major Vieira, Dis
trito dQ Município de Canoinhas pára o
qbe já ,existe, dotação orçamentária, sem
que ate estas alturas houvessem sido ini
ciadas. as �bré\s. A proposição do Dep.Colodel fOl agrovada, apelando para que
o Governad0r cumpra suas promessas pa
ra com a brava gente de Major Vieira; .

. b) - OCUpou.a tribuna para defender os fun
cioná,rios do 'Tribunal de Justiça, cujo pro
jeto de aumento de vencimentos vinha
sendo

.
torpedeado pelo "bloco goyerl1is

ta", sob o disfarce de pretensa inconsti"
tucionalidade. Em nome da bancada do
PTB, o Dep: Colodel manifest�u-se' fa- .

vorável;
.

c) - propôs fôsse ex:pedido um telegrama de
aplausos ao Governador de São Paulo,
General Porfírio da Paz, que ofieializou;
na Capital, a concentração nacionalista
em realização. O Dep. Colodel foi bom
barde_pdo com uma saraivada de apartes
dos deputados contrários a Petrobrás e

ao SAPS, sob a' alegaçãOr i de qu. o' in'
tervencionismo estatal prejudIca os as

tronômicos IUCJ;oS dos trustes estrangeiros
e do� tubarões e reis do mercado-negro;
conseguiu aprovação de uma indicação
pa_ra que fôsse incluido no Plano Rodo'
viário d9 E�tado a, estrada de - rodagem

.

Canoinhas .:_ Florianópolis.
. O Dep. OHce Caldas' assumirá a presidência do

I
PTB, nos dias dê ausência do Presidente Acácio

'. G�ribaldi San Thiago e do Dr. Almiro Batalha,
presidente e 1. vice-presidente, respécti-vamcntc.

1
I

.1

I
I

/

d)

,

.
_-._---- -_._-_._-�-------_._----- -----�----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TAOO" o MAIS IANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
O ES Florianópolis,

HORARIO DOS AViÕES DO (ON� ÓROO
l'AC7CRUIElRO DO SUL E SAVAG, 'NEY (101

D· 'Chegada
'

Partida "

la '

'

Semana

Segunda

"

Terça

"

Vôo

408

437

455

417

438

" 456

Qur.rta 418

.

"
. 427

Quinta

"

Sexta

"

Si.! b.ido

"

Domingo

"

"

441

117

426

442

425
'

441

455

417

428

442 '

456

407

418

" 405

406

J

,Avião PROCEDtNCIA Avião

12,55 Chapecó, .Ll:.çaba, Vi- 14,40
rlelra e Lajes

13,50 Rio de Jan:>õro, Santos 1�,20
P aranaguá, C urítíba,
Joinvile e Itajai.

12,00 Rio ,ie' Juneiro e Cu- 12,40 Críclúma, Porto Alegre, Pe�
ritiba. lotas e Rir .Grande.

DE'lTINO

Lajní Clll:Jtiba,' São Paulo
,

e Rio de Janeiro

Lajes e Perto Alegre.

Laguna, TL'hrtrão, POl=-tO Ale'

gre e Bagé.

Itajaí, Joinvile, Curftjba,
Pnranaguá, Santos e Rio de

Janeiro.

13,20 -Rio Grands. Pelotas, 13,50 Curiiiba e Rio de Janeiro.

12,05 Rio de JUl1,C'ilil São - 12,35
Paulo e Crrrltiba
P. Alegre e Lajes 11,OQ10,30

P. Alegre e Criciuma

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

'rarão, Laguna. '

-São Paulo. Curitiba,
11,25 Mafr-a c L-,'ljai.

ele Janeiro

12,10, Laguna, f'j";ciúma e Porto

I'

Alegre.
Rio .de Janeiro, Santos, 14;20 Lajes, Vidoíra, Joaçaba 'e 1

13,50 Paranaguá, Curitiba, Chapecó.
"

Joinvile f. Itajai,

Itio de Jauvlro São- - 12,�5 Laguna, !'l'barão, 'Porto
12,05 P.mlo e Curitiba Alegre c Pagé, IP. Alegre, Críciumâ 14,i5 Itajai, CuriUba e S. Paulo.

Laguna, / I

13,45
'

IChapecó, .JI.::tçaba, Vi- 11,25 Itajai, -.Jo!nvÍlt, Curttíba,
fieira e Lajes, Paranaguá Santos e,Rio de I

11,00

418
Bp.gé, P. Alegre, 'Tu- 15,00, Cudtiba, g, Paulo e Rio de'

14,lil -

L
'

-

'1narao e aguna, Janeiro.' /

S. 'Paulo, Giiritiba e 1l,?5 Laguna, .,r'lbarão e Porto,10,40
Itajaí. Alegre,

i
13,50 Rio de l:1lll.i1:o, San- 14,20 Lajes, Videira: Joaçaba e

.Los, Pnranaguâ, Curiti-
'

Chapecó.
ba, Joinvile e Itajaí,

__ ,

12,00 Rio de Jal1ílii'o e Curi-12,40 Cricíúmn, ,P, Alegre, Pelo-
tiba.

, .tas e Rio Grande.

13,15 Rio de Janeíro, S. Pau- 13,45 Lajes, Videira, J'oaçaba e

lo, Curitihn e Itajai Chapecó,
14,15 Bagé; p, Alegre, Tuba- 15,00 Itajaí, Curitiba, S. Paulo e

.;'

rão e Lag.ma. Rio de Janeiro.

10,50 Rio de Juneiro e S. 11,10 Porto Alegre (Convair).
Paulo.

14,30 Porto Alegre 14,50 São Paulo' c Rio de Janeiro

(Convair).

I

Praça' 15 de Nov,embro, ni 22 - Sobrado
'.

OBEDE(ENDO À NO VA '_ DIREÇÃO DE
LUIZ PIIIOLlATI_'

,

.", ;.

�

,Cozinheiros Es peeializados
,

Serv�ço Ia carie
, ,

a

Telefone 2082-

------=

Sábado, 20 de Julho de 1957 s

escolha pela e.tiqueta
"

-,

'.
'.

'.

/'

sua' nova rouna' anat8mica
•

para' o homem moderno!

J�p�:
• � confeccionada em quatro talhes

,
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e àviamentos s.
de' alta- qualidade e pré-en�olhidos.

• Você se" sentirá bem: pois o corte IMPERiAl

EXTRA, é 100% anatômico, muito mais confortánJ
e muito mais" elegante. ,

t

• Sua nova roupa ,- IMPERIAL EXTRA cst'

prontinha para você vestir. Nã!) há longas espera.
"

nem demoradas provas.

.;: Garofltido por

TECIDOS E ARTEFATOS FISe'HER, SIA
Rua Prates, 374 - São' Paulo

,

35 onos especializada no ramo do vestudrio

P'ARII(-IPACÃO
�"''''''.''.++.''.'''.''._.4-••''''.''.''''''.'''•.'''.''''''''.''''.''.'',••,".��"••••,,"'•••••••"."'."."'.+4 � � .

� .. ., • • ...... • .. • • • ,. ,. .. ,. ., • .... '. ,.. ,. ti ..... ' •• � .. JO!l,;i Boabaid e S�lho&a anunciam "tOS 'parentes e

·i· pes'Sôas amigas -o nascimento de sua filha LYLIAN:'

+t FiorianópoliS', 'i de julho de 1957.'-

:••+: I
,----

• I MISS,A DE 30.'0 DIA 'Figueiren:;e � Ta�anda-,
.:.- Pia: ,io fIe Castro Fada, Robertina Azevedo ,Faria, l'é

, .:. I fvan l'·,,�r.s e Ivó ele Ca&tro Faria, pai, mãe ,e irmãos da G�l_araní x Paula Ralllos•• II'dCt F' '�d': ' ,Iolatl'[(: f! ona € as 1'0 arw, convI am, seus par�n- 28 d� julho••• tes e pt',:,oas amigas pa1':1 fi mi3sa de 30.0 dia que map-
•• f 'TarnandarG x Atlético

, :+; 'Iam cclt:hl'ar no, dia 19 el� corre:t;Jte_. às 7 horas" no Alta:!'

.:. PimeJILo, ' ," �' - Ayaí x Bocaiuva,

·t� fie N. 85;\ Senhora da Catedral Mi�l·opolitana. 4 de agõsto

�:.
'

Desctp. já a_ntedpalll 'agladecimentos pelo çompare- Paula Rwnos x Taman-

�: '
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Hi,giene Absoluta

12,05
':io ele Janeiro, S Pau- 12,35 Laguna, T .I}o:1-1 ..0, P. Alegre,
lo c Cur-itiba, e Bagé,

13,45 P. Alegre, Tubarão � 14,15 Itajaí, 'Mfifl�.'l,' Curitiba' 'e I

11,00 Laguna.
"',

São ��'�J.?;:� ,"'_ _ l_- �__,---__ ,
,__�_S_a_n_t�_"�c-o-tQ-r-iN__'---

Chapecô, Jonçaba, Vi- 11,25 rtaj'aí," JQ:nv'Hê� 'Clil'1tibã�'

V d,deira e LajEs.,
. P:àrarlagUf, Santos e Rio de I A :6 R' -'_D,;t� �I'MI, E" N, -'1:' 'o� en e' 's e' ,

13,20
.

Janeiro. A t;' c\. .; , , '

<

'

:, ,"",' -, .,.

Rio Grande, Pelotas, 13,50 Curitiba e Rio de Jane+ro. (; !'if; e a Rainha da Radio Marumbi da 'ciranda
P. Alegre p Criciuma. Infa.rtI de Curitiba agradecem de todo o coração a êsse

g ranrre I'OVO amigo e hospjtaleiro pela manifestação que

+íveram.
'

e as homenagens que receberam da Rádiu

Anita Gar ibaldi e ãos aplausos do au'ditório bem assim

-omo os :1iretores e'seus componentes. ,

() kj Wilson Roberto Sabóia' c�Il} 8 anos dte idade é

neto de D. Laura Grumíché Sabóia, e bisneto de j José
irurr.icht> e filho do Senhor Tom Wílson Sabóia e Adi
Rocha Sabóia.

......

PRODUZIDA NOS MOLDES E COM AS MES
MAS CARACTERISTICAS nA FORMICA ES

_

TRANGEIRK-
Chapas de 1,23 x 3,06 mf.rs. grande variedade
de lindas CÔBes e beHssimos padrões .

ESPECIALMENTE INDICADA PARA REVES'
TIMENTOS DE: mesas, cadeiras, balcÕes, bares,
móveis de casinha e copa, 1'ef1'igemdores, sorvete"
rias, portas, etc. "

FORMIPLAC 'RESISTE AO
CALOR F)- AO ATRITO

FORMIPLAC E' AGORA TAO
BARA'l'O QUE ESTA' AO AL"
CANCE DE TODAS AS PES-

, SOAS DE FINO GOSTO, QUE
DESEJAM UM BOM ACABA
MENTO, li RESIST�NCIA
INSUPERAVEL.

Fe)?'necimentos da fábrica com descontos
'para,revendedm'es, ou dos estoques 2)(l1'a

'

pronta entrega:
'

B U,'S (H1 E ,& L E p,p '6�1,,� LTDAc

; '_ g{;t��
Rua Cons. Mafra, 35 _ 1.0 andar -'-

'Cê ;I::{5
FLOIUAN$POL S STA,:C RINA

Oisrr(buidor exclusivo-

MAGAZINE 'HOEPCKE
CARlOS HOEPCKE S/A

'I :JRBbGERADOR "STAL-�SEA", 4e condensa

,;;.'LO com sangria de vapor, 1400 KW, usado, per
fr 'to estado, entrega imediata. Pormenores:

·CAIXA POSTAL 4116, RIO.

A tabela do (ampeonalo Juyenil de
.

Futebol,
,o.

A TÁBELA Pigueirense 'x Paula Ra
mos

Guarani Ã Avaí

25 de agôsto
\

BO(l.aiuva I{ Figueirense
Avaí x T.unandaré

10 de [;et.embro

Paula Ramos x Atlético'

Figueirense x Avaí
8 de setembro

AtLético x Bocaiuva
Tamandaré x Guarani

_15 de setembro
Avaí x Abético
Guaraní x Figueirense,

22 de setembro
Bocaiuva x Paula Ramos

Para o segundo turno a

14 de julho
Atlético 1 x Guaraní 1

Paula RHUlOS 4 x Avaí I,
21 de Julho

daré

Bocaiuva �� ,Guaraní

11 de agôsto
Atlético x Figueirense
Tamandaré _ x Bocai liva

18 de agôsto
1.11esma tabe�a, porém com

inversão de mondo .

Pele De Coelho
('ompra::;::os 'aos melhores prêços! Remessa gratuita do
:lolheto "É fácIl ériar coelhos" e outrós, escrevendo à�

üERMANO H. HATZFELD
MOltRO AZUL - E. Rio,de Jar.eiro

CATÓLICO! PROTESTANTE!
Sabatista! Advent!s'ta!

� ", Luterano! '
. Pl'esb,iteriano!

Maometano! Budista!
'�1á gastar o setl dinheiro
110 BAR' do CAFÉ PRIMOR,
onele as bebidas são pura.s
e os petiscos têm sabor!

F. Schmidt, 60Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

INDICADOR PROFISSIONALI�:ãêr#iéll§lêélélRéI,*,é1;r#il#iélj§Fél7:rêI�t.

011 WNSTAN��O D I C � LiAlBATO
,I)L IY�::�':/"''''" !t," Maior Marllllo PENrA ruiDIMATOS FILB,o 'i!>l"no.d .. !>("a t'.,'ulfl .. d� ."� I�i .:

I
doul de lIlediclna dil I. ""�" IIMf,:III

.•
':t) CIKURG'IAO Ou.,nça.•.�o .�a�elhQ :,e •..Plratór", .Idad .. do ftr".iI

�II
I ",,, ..çall--de :',ellhotu -:- 'Pl!r�o. '

.

I U8KRCULOSE
, 1".lllterno por coneu no d. dla- l.

-- ()perbt;úea. - Via� UIinarla. ..'\.IIIOGP.A�IA E. �ADIOSCOPL\ ternidade-Es"ola iiCurso dll' Il:erf'.liçollm.,nt,' t uns :PULMO.S .

iServlço do Prof. O,·távio R.. "
longa prática 1105 Hoapitai.· .1.

_. Clrurl;.3 do Toras ,.'

drirue .. I.ima)Buenos Aíres. urmado pela0 FacQldade Nac:lC'o ,h.lnterno·. do Serviço de Cirolr. IIICONSULTúIUO: Rua l"elip� .. I 'h' MelllcllIa,. Tjllio�olil'ta. ria do :Htlllpltal .1. A. P. E. T. c !:-ISehmidt, n r. 13 (sobrado). }I'ONi '

...

"-,r,!rr;;.a,,.
do 'Uulpltal .N.. ,dei Rio de .J"'Reir,,'

mI3í0l2.
"

reu k.mo.
. Kécllc:o,do' ·aospitar Ih': Ca""la"��'()RAltrO: da. 16 •• II! 110' Curae de ".peclahlaçk,j 11.,,1-

• da 'Hat�rnldade I)r. Carl..... I,3. 1\. 1. l:'.lalulfruu � L.l.·�DO'.·
. '": Corrê.ra�e8idf.r. c iJ.: Aven.da Rio 8r"'D' ·"nl.. -te 1..turJ;'Ia du ,'r •.I. Li' lJOENÇAS DE SENBO�AI-

C&O. R. 42. uuiUJal ae. \�UIJ. PAR.TO�; _ OFERA-:"'OE�Atende 'ebalOad.. ".... h .• "... ,,� ......o ... .3e PARTO 'SEM DOR. pelo ,-r"leforoe: - 1296. "

..... 'dilOI
.

f'lá
. IIi.•- ,

. - - u,,,,,,,, e n, fI .. rll 1II1l.r�lid�. - �todo psIco-�ro I. tICO. ' .

:11''',� 1;.,... ...,....... "".
"Otll'_: Rua Joao Pinto n. "l:;UR JO�E MEDEIROS. n Ii' ]t....

16, da. 61,00 is 18,06 horas. ,�V\EIRA
'

DR. EWALDG �CHAE.'El: At�n de 'com horas ma rca-.
- \I)V.JGADO -

• Clíníea Médiea de -Adulto� da. - Telefoi;'� 3('35<
'

vaiia .Pestal lriO ">, HaJft
-

..

. '''llla Catarina. e Crianças ,.,esidênci... •

Rua: Gan'_r.1 Bi tt encou rt ,.

b '1
Consultório - .Rua Vic- lOl.

..

Motor ideal para barcos de recreio e para outros arcos sim. d-LAURO DAURA tor Meirelles n. 26. Telefone: .2.6111.
.

I d b
' IHUCLtNICA GERAL Horârlo das Consultar. -

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

I re� além ele explendído para �c�or.auxi �ar e, .arcos_a ve a.
E..pecialista em moiéstia. d. das 15 às 18 horas (exceto lia. CLARNO G. 1 Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.S..n_eorlts e vias urinária..

.

C\lra radícal d&� inteççõ•• ao," sâbadoa). GALl.ETTI. Díspômos para en,trega imediata, nos seguintes capacidades:'<Lgudas e cronicas. do apuellao Residência: Rua' Mello e

,,�.i:, 51,51.HPHP
I{�.lito-ul'il!",rio em amb... �. _. ADVOGA.,.) _

I,XOI. .

i
Alvim. 20 - Te!. 3865: Rua Vitor M!<I"e r.,. .."U

,

'I
Doenças do aparelho DI,.M '"0

�-- �'O:-<E::, 2A6�
..

gasolina 8C HP Diese! do alst ema nervoso., DR. ANTONIO MONIZ ",·F'{ori ..n"Jl ..H� -

HT"Io" (direita e e.squerda )
Horário: 10lh ás 12 ti .2lh i. fi,

" RO, i'"Consultório: R. Tira�ent'l, 12 DE ARAGAO "

" " "
Q d F "246 �I 1t .. IA rIU?trS1i\T()L()(�I.. O ....srano t 35�HP" 1'03 HlP

J Ao ar"- ene i a .

r...

ffi',
.

,_

,Resh'ihcill: R. Lacerda Oou- .'.tn"..di ...�
Redaçlo ,")nchla.: à rIU I tW

"13" HP " " "
f,inbo. l� (CJlácAra do a.panha Co-r su ltôrro : João Prnro. I"

'
....helrO Mafr•. n.

Ih."
I •• JII�. 50 HP _ ,"".- Fone: ·3�.S, '" �I; o.b i 4 tJUHlam-;:'utf

_. "i. I'o.t.•' lJ..
.

DR. HENRIQUE PRISCO �i�" R';��:�!�{�;���",__ �::�!:�:: ���er�:��I� R;��,(,�� .

�.'1 84 HPGRUP�S GERADORF.S _ "P E N .T A�'O
'

H ..pr....n'.n.,.• \ �
d C I t CP��� DR·D.:\��10N Lt!eprea.ntpt.õ•• 'Á �. La Quaisquer'tipos para entrega,\ime iatá � omp e oSd-

- 0111
Oteraç6u ..." Doença. !le S,,·

,."" I: .." �..t;iU.l. k�_') ",,""11'" I ..nl ...• ') motores DIESEL "PENTA", partida eletrica _. ra iator __alaora. - Clínica ·de Adulto..
Doenç ..& d.: l:!enh ..�.;i. - " ..... ,., andar .

d I d
.

t 1 d d'
Cura0 de EBpe'cializaçãó no

I",";a _ E!"tddd ..d .• \1�tl"'H '1' ....
'

��·I)!I:!4. !p(" .•1. J ..... ' filtros r-' tanque e o ec;> e emal:;. per Ences: acop a
.
os lre-'do8pJt,�'1 do. Se'l'vidorea do ·11.·

r.oor·lltó,,·;u' R,,� V,t .. , M .. , RUIl Iii ti.' .Nuvemr.,." !2' <

I ' AI d d lt
tado.

.'
.

rel!!s n. 211 _, Teleio�" e""7, '",iii' ';'IH �I;' "" dameqte com' flange e asti�a a t�r'la 01' e yo agem _.
. \ �ervl'"o do Prof. MarIAno d.

A
.

atura••·*u.1 t::.. 10:.11."

d 4 b
�ndrade)., di�nOt��ultlld: Da. 15 "_ra. ti. '"R U

•

trifásicos 220 Volts com p.xcita or _

.
ca os ,paraLiondulta. - P,... mllnbà D.· ! Venda ;,vl!l , Cri 1,0'

aospit"l de Caridade.
. �::,d"r�;��I"O��n:. �1��2 I A'lli'.cio, n1_.,rlian,t' ,.�.,", ,at... 'ligação e quadro completo de contl>ôle; todos conjunt.Js estàú.\ tarde das 15.:;� bá. em dlall", _. ,__._'_', Os "r·1!'ln�'.. fT"'""''' nli,.' III

f
.ee no conaullóri9 • Rua NU.Dto. \ )'-- bli(,lId�.· �;." � .. r;'(•••"."h.",,�. �' assentados s&Lre longariné:S' prot'ltcs para entrar em UnClOna-Machado 17 Esq'llna de Tlra-.

A dueçao nao s(' responsabllll."

�
, '.te� Tel. 2766. DR. HÉLIO BERRETTA

\
pelos ('ún"eitos :emiti,j .. " nu•• , ."

. mentl)..Reaidência - RQa Pr'lld.nt. M É !' I C o tigos a8-sinad�l. -

.

,', (

ES AUTORIZA[)OS PARA O' ESTADO DE
ColitlDlle ". Tel.: '120. Ortopedia e Traumatologia -

.:\1'.... ...Ol':l'l r'H'''. . REVENDEnOR.
.

•-

')R. JOLIO DOIN .If�.:.il1tel·no por 2 anOR <lo PU\';-, O leit< r en,·,.ntra' ..".,.",

1111 SAN T A C A T A R I N A...
Ihão Fel'nanrlino Simonsf!ll ti .. Juuu. tntnf'llaç(tp_ .nll �,,'·IPt'."" l.!.: �VI'IRA Santa Casa de São Paulo. I'''A ':�'\l��te • <I, ime,ha;:-.·Ie'...e

�
MACHADb & Cia. SIA Comércio e Agenciasanl:Dlco. (Serviço <lo Prof Domingos f». OR:'oi.-\I, 1

,
.

. I "P R'I M U S'
-;RPM'-:TALlSTA EM OLHOS

fine) - Estagiario fio f:ent'!'o -;. O �.tado '," , : ��; I Rua Sa!dar.ha. Marinho, 2 _'_. Enderêço te g: _.��X+���ttI�Eo�1:������ OI'tope,li� e Traul1lat�lo�ia e·d" �ill�i�ze�� ;," i ·:,�-�::' H7� 'm C P t I 37 __ Fone 3362 --,- FLOR.IANÓPOLIS ,(n'ra.Vermelho - Nebnllzaçio - PI'OOtO SOCOI'I'O {lo HospItal das lnoprens& ," l. t �k' , X OS a ,

3- .

Ultu-Som
.

, Clinicas d(: São Paulo. I IIf1:-Wl'f. 'Cuidaoo ; ªª@rêêr=rF#Jêêêr#l@F-!r#JE'r=Jr=:JF pr=Je'T-.f.lIU1eDto ·de Iln ..alte
') . I,Provedor) _...... 1.114 I _ t-=

.

_ _

"

'-oper"çlo)
.

_ .. (Serv:ç� do I rof. GO,<Joy l\!nrell'a
I ,PortarIa, .. .. .., _4 ui. 'j"�' ÉRIO DA AGRICULTURA l1li.A'aclo-retln".copla � ,Ite�,j,�, 4." "'-:- MediCO d� H-ospltal Je Car,! f'l\",rêU !i!lmt>. "., .. '., . _ ,. ..SII. 'I N .. T ,

a Iri I
Oculol - Model"n6'�..qürpamellto dade de Florlal)ôpo!js. .

' ,.!i!itaf '.:"" ,.".. • III SERVIÇO FLORESTAL

o I
j. Oto-ilillolarlncolo'la ('�eCl D'lÍorlllitla�les eonl!"ênita. "_' a,i 'ni;z' ," ..�,ntiao I Cal' d.

HE.JLEGACIA
FLORESTAl.DO Estado)" 'q,uil'id'as -- Paralisia Infantil . aude'

n"ut,. Cu.
u�

R�'GIONALq"ririo das 9. àl lt 1191'•• -
Osteomi .. lile _ T.j'uumnt:Stl1Ó "., ., ... ·"00.'..

'<". ",
' .

"

.

da. 16 às 1� hora.. ': ··F' t
- Y ,

ló§ �C(1r,pa-- "",' > .. .. .\('OfU)O·· <;0:\1 () ESTADO OhConsultórIo: _ .Rua VItor ••1·, I auras,. .'
,

( a'.'\)1 � I�O� I' L- :. , .' .• ." •r .. '�. '�2 -- Fone 26711.- r.Consultas: Pela manhã no 11<.:; I;E'NTE�"
.

" S�l'õ ,\ (,ATARI!'iA
,Rei. - 'Rua São Jorr·IO :�itul de?a!�d.ade. 1�S,15:à�J7 �oq�, ,d� BO";O�lrnll:'la,�� '�'I '."'. .\".V I;S O

.

tc.ne U 21. ;;m hOI'as �,o. C�nsuJ,j,ol:t.o. • !tt�;�� �I)z". � � �"
_ '�Dei'e" acia Florestal Reiional, "A Soberana" Praça 15 de novembroConsultorlO: RUII \ Ictor M.e, ,f,. 'C .1.,

i
. 7 9 O:l�' " g.

rua }4'elipe SchmidtCOMP.\RE'ÇA A 16.a, II 26 '. .

-'
. é' ,P.p!II,',I.a €Sala ,OWI8S rIO ., -.'

DO' 'sentido de coibir ao maXImo pos- /'
- r,!, es n. • ,\:. ' .'. _, ,"" Prrlií'ia t u!th. l'e!eg'l(!o, .. �.6" •

. . Residência: ,'.1," Maul'O' Rin1{l- ('I)\l-J'.\�HI,"S mi: I:vel. as Queimadas e dt!rrubadas de mato, afim de impe,C. R. M.
166. - Tele, 2(l!;ll, .

'I'ltA:NSPOIlTEI'l ,'ir O� d_ .•. stros&s efeitos econômicos e ecológicod QUtCh f d 16a TAC .

'.71)1CeI. . e e a -� "

'rll)ei'r�' '.10 �ul , 2.61)1· :carrelam t:lis prátic,as. torna público e chama a :.lt�::;;ãoCRM., solidta ,o, 'cõ,.nilJare- Panair ..... '............. 111111 Ct' tódos os proprietários de terras e ·lavWldore .. em ie.V
. Ú211.

t '2a S
-

d' A floresta' s.ignifIC.l: ),oal,rdl� A·e:t·:o'
.. ·,· .... · ....

!.40: lal. pli.ra a exig"ência do I!umpr_imento do Código Flo;'es'çImen o. a . ecçao a-
ç �

fOI1 tt' industrial; so.lo.' fer-
'.
Reh; ." ' 1.177 f:ll I Decr. '23.793 de 23-1-l!l34) em todo o Estado.quela Repartição, a fim de
S li � 11\1>' •'. ,til; terreno valorizado; Pl'O-I'it���tll�av ..J "" ••• , .....

'.

Ql:EI!\Ii\J)AS E DERRUBADAS DE }lATOtratar de [LSStmto de seu in- '� <

E.O�, I
.

dteção. de mananciais, deu:- Lu, '.... Kellhulr ·,ro.pl'ietál'io de terras ou avra(lor po ef:teresse', o' ddadão OSyAL- sa contra ii eroSão.; g'aran- .l\-I�e.tlc "' , '. :l.:!ít
I.ro.ceder qu ........ada ou del'l'u.bada de matCl sem solicitar_

• • I Melro!},,1 ,... .. .. _ .. " .. .l.HDO MACHADO, filho de Lra ,dE' abasteCimento do ma- La PQrta ;
,

S,.I� om alltecedencià. a ne'!cssária licença da autoridadl
Martiniano Machado., d'a teria I lenhoso necessáriO_';Cacique : ,' '.'4', florestal competente, co.nfo.rme ãispõe o Códiio. FIQres./.

I f t
_

'a à Central.................. 2.69.f
• 22 23 r t stando oI d 1929 'tO eo.lI. O!' u'. a economl e. -

Estrela , ,. ' ' •.• tal em seus ar _Igos e" respec lvamen e, e �(':;. asse, e. 'lOhl'e"'lvencla do Homem. !deal,.,. _

til. nfl';itOl:es ,>ujeito.s a penalidad'!s.----�-----------;�������������.���� -. REFLORESTAMENTO
.'

Esta Hepartição1 pela rêde· de vivdros florelStaI,s, em

:oopeJ'ação, que mantém no Estado, dispõe de mutlás e

:emintes de espe�ies floresu'-:", e de GJ!'ila��taç�o, para
"lfllecimento ao.s agricultore" 'em �eral,)nteress���os no

eflorestamento oe suas terras,. além de· prestar toda

I,Jrientà,ç.ão técnica necessá.r.i,a..Lembra, áInd�, a possibi.
idade da obtenção de empreshmos para reflorestamento

<

k
1'0. Bancyo Brasil, com juros de 7% e:'prazo de�:15 an'os'lI . OS! inrel'essado.s em assuntos florestais, para a

j Jbtençã� de maiorel;, esclare.cimentos e, requererem au'to�

1 l'ização. de licença para queImada e derrubadas de mato,
uevem dirigir-sé às Agências Florestais Municipais ou

" diretarnellte 9, esta -Repa'rtição, .situada • �ua S�!jt'ol
Dumollt n!}. 6 em Fl'lrianópo)is.

2�47u - Caixá Po.stal, 395.
teleiráfico: Agr.í,ti.ilva - Florianópolis.

• �r.. �., i � , "� � ,. '.

Florianópolis, Sábado, 20
_.-.: t�ft�;__� ----_ ,-� "",,----_'" _ � __ �. _ _

O

M O' V E I SEM G E R Al

LEA

ASSINE

o -ESTADO
------_._�----�.- '"

Campanha de Educação
Florestal

A imbúía em estado na

tivu, explo.rada em Santa
Catarina" tem 200 a 400.
anos. Píi]' êsse motivo.. ('

pro.blema flo.restal I'elaciq-
nado à imi.,uia, em no,sao.

Estad'o.: só poáel',á ser re·

soi ,;Ido pE'la reserva patn·
morlÍal de irnbuiais e corte

conLrolad'l com garantia de

reg�ne]'ação naturaL Torna
se indispen.savel !lreservar :I

que ainda resta de imbúh
e impedir que a colonização
agrícola ana.le com o mat?

nativo de�sa espécie nas zo-
. \

nas de se!! "habitat". Sôhl'e
,

,

aSS!.'nto.s flo.restais, consuI
tI" •

.,Acôrdo Flore�tal';.

• •

esquipI

/ )!',iHal "A Soberana" Distrfru 00 Estreit;, - t:..nto
---------- --'--�_._---------

.

Desde a e�colha dos tecidos padrão corte e a�a"

bamen.to perfeito. tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expeeialistas responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivef obter uma
poupá p_er�eita e (tue veste bem. -

Pelo-Crediário do M.agazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exelusIvidade nesta cidad,e estas afa.
- madas .roupas.

'
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Em Curitiba ··1Tradicão e Conforlo � "

'. ��

G�ANDE HOTEL MpDERNO I
. Rua 15 de Novembro, 582 R

I�.I. Ir_NiÍtl.I\,.�����,'\..���,,��
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8sma rraIva e.
qu�lra
bouba 'avlàrla e peste
sulna e paratlfo' dos
-bezerros � cólera 8' Telerone:

Endere.ço
�. C.

tifo das aves e pneumo·
enterlte dos bezêrros.

VISITE A 'N OS SA LOJA
Viagem _

com segurança
'. e lapidêz .

80 ROS. CONf'(!rn'AVEIS MICRO-ONIJ!U8 .0-

I&PIDO
�

�4BL:IIISILlIIO�-
,Plorlanópolil -- Ita1'!i - JQinyille :::-..Ourltlba

'\AgeA�n:'-:-c'---II� 1tãàE���ãina da::
I

� Rua "TeD8ntepnTeir8: I,
, .

Rua Deodoro, nlO 15 Tel. 3820

- 'L

o que def.ine uma roupa bem feita é um, comple-
xo grande_ de fatfu·es. A escolha dos tecidos, opa.
(lt'ão, o t:orte e a canfccção são alguns dos pr.incipaiSl
(llte intervem mim.... l'OUP:t bem feita Imperial Extra.

Magazine Hoel>cI\e. único!'l distribuidore",

REPR. NO PARANÁ E STA.'CATARINA:

Enio Rosas & Cia..,_Ltda.
Pr.ça Bar�o do Garauna. 67

C. P. 320· 'Te I. 208, Ponta Grossa
,Es\pdo do Paraná

cu_ma.
-'-------_ ..�----
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ESPECJAUD/OE
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA

------:-------------,-.------__..;.------'. �_.__ .- ---- --_._ ---" -,---,.- ._, ..•.,.-. - ._- - -
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Encerrada em Genebra a Conferência /, EDITAL, I
.Mundial de Educação �

-

�l51Z0 nn DiREITO QA' ta) metros e.om o mesmo ex

A
·La VÁRA DA COMARCA tremaàte .Icsê Santos Silva!

'C;SNEBR ,18 (U P) -I motor da transformação do ·J)E.. F-'L 0I
.

'

'

,
'" - 0" ANoPOLIS� e pe\a1linh,t de fundos que'

A Conferência
_

Internacio'
I Departamento Interrracio ,

, I

nal de Educaçao, ,de que nal de Educação de entída- mede.vS (oito) metros com

participaram delegações de ! de privada em organismo Edi�al de' citação com o herdeíéos oe Austeclino
muitos países prestou,� oficial internacional e o au prazo de. tl'.inta (30) -dias.' Bento. Fernandes, conter- NOTA DA' �EDAÇÃO: tartico sôbre o clima de re Durante, c. .Ano Geofísico

tarde, em sua sessão de en tor, em 1929, dos estatutos /'.
me 'se tverif;ea, pela planta Este é o pvimeíro artigo de giões des,;bHHdas? Somen-! .Internací'onal, balões car-

cerramento, uma homena- que regem a instituição O D
.

,

gc!!1 ::'0 delegado argentino,

I
subscrita por todos os aove;, outor MANOEL·BAR- anexa, !2:0) A suplicante Lima série ,Ie' 50 artigos es- te 'uma reaposta parcial po regados de ;n"trumentos se-

o embaixador �aul Migone. no�.-memb�os. A A�se�..:..._BOS� �E I ACERDA, Juiz. construiu I!.) citado terre- peciaís sõbre o Ano Geofí- (:e ser dada,
_

. I rã_? manda-los para o espa
O prof. Jean Piaget, de Ge bléia ovacionou na ocasiao de Direíto tia 4á Vara -

no, umá cala de alvenaria, sico Intan.r.ciônal que se O que é exatamente e ço. Foguetvs serão lançados
nc bra, lembrou que o dr. calorosamente o e�baixa- F-eitos da 'Fazenda Públi- onde mora com sua famllia, iniciou às O horas de 1 de qual a inter! elação da ati

I
a altitudes ce talvez 160

Mig.me foi o principal pro- dor argentino I
d C

.

- ;J I
'

__
.

.. "'_ '"'�_ _ "" w.ioa•••�•••
,
••• .,... -,

ca a omavca ue Floria- mantendc- n 6,ieba perfeita- julho de 19m vidade �olú, as auroras e quilometros ou n}ais com

nópolís, Ca l',i tal do Estado, mente delimitada e cercada. 'Washinll'tcn i Sob' cer- ,o magnetierno terrestre?' Instrumentos que registra-

O QUE SE LE'VA DA VIDA! de Santa Catar-ina, na fo'r- Nestas condições requer a tos aspectos, nossos cientis I Possuímos somente uma va Irão as co-idições reinantes

ma da lei, etc, V. Exci�. se digne determi- .tas sabem menos sôbre � I ga concepção de que é isto.
I
nessas regiõc�. Os Estados

nar dia' e h-ira á justifica- Terra do cue sôbre a-Lua, A Terra 'ostá se aqueceu-
I Unidos plancjafn lançar 600

FAZ SAPÊR aos que· o ção pi'éyill, com ciencía do E xplora.dores vasculha- 'do, como o provam as gelei 'dês's�s fogllf'�eS de pesqui-

presente edi�al de citação sr. dr" ,qhetcl' do Patrímo- ram a supertfcie terrestre, .ras que dia a dia diminuem. ! zas, como �,u!'te de sua con

com o prazo de trinta (30) nio da. U,:p.i&c e do sr. dr. 4.0 i
mandaram ír.strumentos au : Todavia, a i:azão não é co- trfbuição ao programa do

dias, virem nu dele conhe- Promotor Público, este na tomãtícos f'm balões para o
I nhecida.

_

Ano Geofí��co Internado

qualida,'de' ..!€ representante
I
espaço, obsei vara.m os ven- t Até que ponto vão as au- nal,

, � -

I
da �aze�d:1 ,(l� E,st.ad,o e do tos, relacionaram as auro- I.�oras -= boreâis e austra_is Al1!m dó r lcance dos f'o-

Orgao dq JlL:'lsteno Públí- Iras com r.3 manchas sola- ,- em torno do globo? Não guetes fica" que se chama
• ':1 ' I

t" I b d .. t
. " T dco ouvídãs :1S testemunhas res e o magne rsmo terres-.' sa emos. ' . e espaço ex error'. o a-

li I ". \ I ""

abaixo arf'('lddas que eompa j
tre. Todavia, no todo, a Ter, Estes e 0u tros problemas via, esse espaço não será

Exmo. Sr. D. Juiz de Direi- recerão:�dependentemente ra não é bfn1 conhecida. I serão estudados durante o ignorado pois dêle vêm

to da .Quart<> Vara, HILDA de intimaçâo, e julgada a E' por 'e�h, razão/que cien �Ano Geofísico Internacicnal os raios cO!'Jtlicos que bom'

3 O C d M Id d P bit
flÀSS OURIQUES, brasi- mesma, ;m{!nde v. Excia., tisbs de J!l'.is de 50 nações

I
que o'ra se inicia. provavel-I burdeiam H Terra, Esta re-

I ongresso a oel a e res I e- leira, viuva, domestica, re- citar os 'l�oliÍl!()ntantes co- se reunirã.(\ no gl'v,nde pro- 'mente mai� atenção será de- gião será explorada pelos

riana Independente do Brasil- Fede- sidente e domiciliada e:qj nhecidosJ, pl,r edital, com' grallla coopt'rativo <l-e pes_! dic!lda I à "!tmosfera do que satélites tc'ri'estres que os

Capoeiras, sub-distrito· do, o. prazo �'�'.'I:
Bt' dias,. os inte-

,

quizas

.

",.tifica. .'�nheci. f� q"alqne�' out�o ,m'io. i.. Estad" Uei"o. lan,.,'ão ao

racão Sul 'E;,treito, ne�ta Comar.ca de ressados ( . ccpnhecldos e au do como Ar.ü GeoflslcO In- ',to se deve prll1Clpaamente espaço e peII) qual se, deslo,-

I

:._I�_;
Florianópo�;s, pelo advo- sentes, p j'J os efeitos da tel'llaciona�, inichi.do a 1 de �o fato de <;lima ser "feito" carão a v!:'Jr.eidade de ., ..

P R O G R A M k gado que t'&ta subscreve lei, send6 tu ação julga-da julho de 1951 e que dl;rnrá 'na atmosf61':'l e o clima afe 29,000 quil.yrYletros horários,

.-... .. ,,�.�"'}l.J- FI, (tu proclln'ç.ftO), vem. com procedentdP�'ot!!sta-se pelo ,até
31 de dc�.embro de 1958. ta tedos aep!eles que vivem Atenção especial s-erá

funda!"entG nos artigos 550 d-eporment{rJtsso-a'I,d,e quem Este gr:1:rfle empreendi- sôbre � Terra. As cohdi- dedicada bri"bem ao vasto

e 5152 do Cú1igo Çivi-l, ar- contestar ,�,pl'ovas admiti- mento sa!i(>l'lfl nossa igno- �ões clinl'ttfricas tambem continente gi"lado da Antar
Devocional. Dil'eç�o do Prof. Júlio }:tu�' .,. I'

,

. t,igo 454 e "�guilltes do CÓ- das em direito, Dá-se a, pre- rância a ref"Ieito de plane interferem c(,m as comun,ica tida. Doze ra�ões participa
nes NogueIra. f

IVisitas às Escolas Dominicais da Capi- digo de Pt'ocesso ..civi_l,. ,e ,�en�e:, p.ar.:.>." efeito da taxa �'ânci� a; resr.�ito .do plane- }�?es radjof�l:icas e alguns rão de' inveRtida sôbre os

tal e Estreito,.por Delegados nameados. lei nO 2,437 de 7 de março Judlclal'la; \) valor de Cr$ mfluencm du co-ntmente. An 'ele navega,�"IO. segrêdos gf>ográficos. da An

10,1)(. h xas - Escola DOf'1inicaI de 1.955, l)�OmOVer 1\" pre,- 2.100,00, N.,'têrmos. P. defe-' "
tartidà, cvja-:geografia é

11,30 ).. (ras - Almoço sente ação de usucapião,
. .'

:',
.

•
.

h'd d
1?,il:J ll( l'as _ Expediente: Chamada di)S Congressis- .

,."
, rimen�o. F,1�Il'ianópoUs, 29 '. .;�

'.' '(<1:1;:.. -_.,IP& menos CO!L lêel a o que a

tas - Ap1'2sentação de visitantes ---.,. Pa- propondo-�(l provaí\' me- de maIO' qe .1.957. ,(As.) Al- O I N H E J R O
da sllpel'fk�e visível da

lavra franqueada __:. Outl'OS assuntos 'diante pré\'i� justificação, varo. Mill'e,; [:a 8ilveira. Rol I'
'.

-

Lua,

TESE: "A Mocidade Evangelica- e. 0EL o seguinte' 1°)/ A supli ... de testeml1rh�s::- '1.0 _ .' �nlI)"esta-se, com garantia hipot�cári:1, quantia n�o Aproxi;n:l:�r.i'11ente 60 es-

Probl�mas Sociais" cante possui desde 31 de PIS b '1"
mfe,-"ora Cr$ 50.00,00, Enformações a Hia Tenente SII-

tações de I)j.. !>ervação foramau o (OU�1'l, rasl elro, ca- veira N ,,67.
..

•Pl'ele-tol': Pl'esb" Carlos Renê Egg' d,'eZ-,embro, r.le 1,934. mansa e d f "�l' 'd, sa o, une- pu,;, lCO', resl en- '�'.""..------

] 3,30 l,'jl'as Parlar,1ento.
00 1 L l- ,"",

..

, 'jla_dfica, e .in;nti!rruptnmen- tê' em Capor.i'a:s. 2.°) Oswal
.�

15, 10,'::\S -:- anBLle 1" ,', ,"
.

. - . , No' I'
'

I] 5,4ü 1, Ij�lSr _ P",I�bhlénto :'",,�PYo.blemas -'P:eSf!Oais' """
.

:"Y' ,t.lh_�ln" 0,llftt ;çao, adqUll.:lda do, �a�os -"b-l�asi�eiro; sol,- ' t�,
"

,.enDeU O')
PreleLür:'Comiss.ão :especiaL -�.

.

..': 'P� Waldemar Alves Ouri- teiro, oper4!�i(;, residente em
"'.". '

'

,

Pl'o.ieç�.o d:e Filmes sôbre 'Betel e Mis- ques, seu �aJlecido maride Capoe-ir.as. Em a dita peti- Com,
'

a·' 81'bll·� na,sãü Kaiuá Responsavel, Presb çar-los ( 'd"
.. . , a

cerh ão dI;! óbito), -por ção foi P1'o.!erião,9 seguin-
R�êEU I

Jantar I escritura p:wticular (escri- te despachr: A, )i' conclu-

Program� "Mensagem Real", pelas tUl'a anexa), uma área de 1 são. Fpoli�, 29�,5-57. (As.)
Emi"ssons da Rádio "Di<írio da Manhã"

,
terras na lscalidade de Ca- M.anoel BHhl)sa de Lacerda. E eu, se fór levantado da �Qrra, ato! airei

- Mensag:-m: Presb C81:los Ren,ê Egg ,poeiras, no Sub-distrito do SENTENÇA".=-� Vistos, etc. '11im nu,;smo. -(João 12:32). Ler João:l-!l
Con"entracílO na Praça' 15 de Novem- E t't t ,UMA ela. l' lembl'ança'fl (la minha b:l'ância

� .,' s rei o 'lCS e mUlllClplO Julgo nor' ,;�ntença a J'usti-
bi'O" - Mensagem; Prof. - Júlio Nunes I

I FI
'. ,

I'
'" - téI'cas"'f(;.:::·a� ei.'ani os <lias de minha miie passai' roupa

Nogü'eirl1. Ml1'sica-: Ger?tl "Carlos Go- f
(e ,onan(,po IS, com ;a, ficação ccrstante de fls. e n f�no, Eu güstava do cheiro do ferro quente sôbrs 'a;

culos T.'lOtor;Uldos elevar-se�

mes", da U,M.PJ. Ide Curitiba,
.

,I área de 400 (quatrocentos) f,ls., em qllP. foI .requerenté ,'ouras !::vad:1s. �uit�E. vezes sentava-�{:. no chão, '.lO á a 200 o'u :reais.

Hl,S(i- h: ; as - Culto com pregação do �vangelho, il'l'a- I metros quu':!lados, em for- HILDA HASS OURIQUES, fiuaninl:.r, de, :;ervlço or.,de ela t!'ab'alhl'v�J e, enquanto ( Os érenti'ltas trabalharão

diado pela Rádio "A.i-ita Garibaldi ma de par,1!�logramo, ten- a fim de 'qué produza os fel�r(, iH e vinha, nós conversávamos. Um dia �t11'�i., num totai Ie 13 tampes di

(20,00 horas). do 8 (oito) nietros de fren- seus devidos e legais efei- <1spois ó� tsr brincado no pátio, e plls-!Ue a seu lado, fe'rentes du':mit� o Grande
• Preguf;ot: Rev, DaHy Re,zende Franç.a - lom:) sr-ll':,pre, No de,c(irrer .da noss!!' (',(:nv�rsa minha'

te a Estr:Hh Geral Floria- tos Expeca se manda0 d
' , Ano Cient!i'Íf:o. São êles au

Encerramento - Conclu'Ião e recomen- _

'

-,
'. o e mã(' �I!e (lissf': "Jir.1"l1Y, não te tenho vi��o ler a Bíb1.ia

dações das, teses., nópolis a S30 José, ex.tre-' citação ao!> confinantes do Jltil1�;l�l1<"te". rora e ful!,:oJ atmosférico,
Relatórios fIas várias C Jmi'�sões --:- pa-!mando pelo l:-trJo Léste, numa imóyel em C)vestão, bem co- Naq;l�')e qUl'lrto hflvia uma ,Bíblia.

-

A-li mesmo c� a raios cosmiccs, satélite arti

!avras :[.' ::I�speaidas - Agradecimentos ,- Local e Data, linha de 5� {cincoenta me,. mo ao Dii:etor do Serviço :om,': e r,)meccf a le!'. Não demOl'oll até (IiC me encontJ'ei ficial, geol'wgrietismo, gla
do p:5Y.h�o Congresso - Cíl'culo da Fratr::rnidade - Hi- tros com JoséSan'tos Si1v�/ do Patrimoll io da e ao dr.

" bso, v;cl' na ,ldtul'l'. oe: capítulo dezo!f:i) de João. Em- ciologia, gravidade,' física
rb .oficial - Oração e Benção Apostólica, ç -, pol,g�,do pelo }loder ;ah1gnético de Jesus. perante \) qual

DI'n 12 __ Se,gllnda-fe","'a pâlo lado Oeste tambem 4.a - Promotor Públicp na' 'ol l' t
'

I •

"M
- iono'Sférica, determinações

, _ .'
;,�e ü"; :.':1',.:'1,( .o,:; calam por err?, eu eXf.:.f.n�el: am,ae,

Pela ma)1tã __ �eV:l'esso dos. Congressistas. numa linha (:c 50 (cincoen- qualidade P.!: representante .Jews c.a maravilhoso' ,!' de hltitu,d:e-: e ,longitudes,
_ __._ .. __ � ------

'

- da Fazend". do Estado e do Com :;>,ql_1êlé jeito que sÓ as mãéi ljossliem, gábia 'meteorologia, oceanografia
Orgão do, ?;{jpjstério Públi':' ".las :Jf.c COIP. ,imposiçô(,;s, eln 'me f!tou c')m olhos súpli-, 'exploraçã() com f�guetes d�

,'(S tê rec·1icou: "Meu filho, Se é. ftssim ,o,ue você ,pens�"
co para COI"estarem o pedi ' atmosfera ·q,perior, sismolo
'. .", '

-

,'!: li,o f"C:a-o () centto de sua vida.
do, no prazc:l da lei..' Outros O R A ç Ã O gia e estud() da ativid'ade so-

;;i� citem-;::c por edital com
I

;\n8..,6 Pai, 'pernúte q"e sa,ibamos levantar Je1>US pe- lar. (BSIS)
o prazo de :r:'nta (30) diàs, i l'aute os homens quando, 'no dia de hoje estivermos en-

os interes';'1dos incertos' e.' regues às nossas tardas �otineiras. A.illda-nos a fazê-

_

b'd 't -,
lo d", tll. --: modo que êles sejam censtrnng�os a ceder

.nao sa I o!', CI açao; esSa diante rJ�sse grandioso apêlo do MeSt.re ('m' suas vidas.
que deverá ,�,2r feita d� ,con- Em_ nume dêle. Amém.
fOl'midade com o al't: 455 PENSAMENTO PARA O DIA

§ 1:0 do Có<:!:go 'de Processo Em h!ez�, é amOl':, majestade e 1'OfJ€1', Cristo' nos

Aoa geofísico internacional
o Grande Ano Cie,nlilico'

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

Vil gastar o seu dinheiro
'�(). BAR do CAFE PRIMOR,
ónde as bebid&s são puras
.: os petiscos têm sabor!

F� Schrnídt, 60

\) hahíl () ná» taz I) monge, mas o custume no

.;Cldo certo c �'();",�' perfeito define o cidadã" prãti�
co e elegante,

,J\s ruupas lmaet íal Extra lhe asl!l"'''' .....aczao_dura·
hilidaclt' c caimento perf'eítc e corte elegante.

O .\Iag:lzine Huepcke vende pelo Crediário es

tas ótimas ruupas,

I cimento tiverem que, por

parte de HILDA HAS$ OU-

RIQUES, na ação de usu

,capião, lh� foi' dirigida a

I petição do teôr seguinte: -

Dia 21 - DOMINGO
�

9,30 'j,was

13,00 I' Ol'as

17 Bv ]1·'ras

18,10

20/ll

I

� j
: 'i'

1

Mão

'instaladas UI Antartida.·
. DUI�ante o:.: periodos de

t· 'd I
.."

Ia IVI ae e· ��l:nma, a popu a

ção da Anhatlda ...:_ numa

área que � teralmenie de

'sabitada --- elevar-se-á a

·mais de 5.000 pes,soas. Cer-SA'BADO, 2.0 DE JULHO
,

ca de 50 n,lvios - e outro·s

�odos a t.antos av:ões - tomarão

parte nas "rei'ações no An
é quc'as tartic.o e " número de veí-

�,.

" ,.

PROGRAMA DO_MES
,
'.

i

I
I
!
1
I

\ \
i j
• 1

i

. PROmlAMA �O l\1BS JULHO
I Ih '.27 (S) - SOIRÉE

AGôSTO """

SblRÉE SÉDE SOCIAL - Ma
ravilhoso desfile· Renaux em be
neficio da nova séde. Mesa� ....

Cr$ 300,00; Convites Cr$ 150,00;
reserva na Becretaria.

-r Inicio da Semana do 850 ano,
"

com competição de Hipismo à
tarde e uma Soirée juvenil ini":
ciando às 20,00 horas.

•

(II) - ,Jantar de «<,>nfraternização -

Insct'ição na Secretaria d� Clube.
Cinerpa para a petizada
Competições de Xadrez, Dominó
Esgrima, Basquete, Volei, Fute-
bõl de Salão.

(8) - BAILE do 850 ano com as debu
tantes dü Invernü.
DEBUTANTES

Farmácia Esperança Rua CensAiheiro Mafm

Civil. ClIstalS afinal. p, R.I.

.IflorianópolSrJ, 2 de julho d'e

1957, (As,) Manoel Bal�bosa

James H. Kaplel (Texas)

D.hPARTAMENTO DE SAU'DE,PU'BUCADIU "
;j (S)

Dia ]3 OiI)
llia,.'; 14:1 .16

"

de Lacerdi', ,Juii de Direito

dá 4.a' Vfl[·á. E para que I
chegue ao ('(>nhecimento de! "

I todos ,ma�cQi.! p.xpedir o pre
I

-

I
sente edit:J.J, que será afixa- I 20....-;, sáo:1do (tarde)

.
'.

,

"21 - dorringo "

I do no lugar- de costume e

I .., I 26 - s4L:l�". ÚaJ;'de)'
publicado ntl formà da lei.

- •
, I, 27 - d(JJl!iP.:g.. oDado e pa'l!'ado nésta cidade .

I
d FI

. ,

I' 15 d
. I O serviçO:,notul'l1o sel'á efetuado "das farmácias Sto. Antônil' e. Noturna, si-

e O1'lanor.o IS e' JU-'
'

..

l.h d .J.:I I t.uadas,
às' ·"I1I1<S' Felipe Sc)'!midt 43 e 7rajano..o o ano H�' mi novecen- ,/ , .� . ,

tos e c'in'c-o�rlt� -e .sete. Eu"
'

"

,

.

� ,l<� .S T R E r T O _.

. Vinicius Gi'l1;aga-, cEscrlvão. ,7 e 21 ,.c. ,(domingo) �Farmácia DO CA�TO R.ua Pêd!1) Demorü, 1.627

o ,SlIbsd�'ii. -(Às.) Manoel
14 .�' 2?! - (do:glingo) ,Farmácia INDlANA, �l,Ia 24 d� Maio" 895

Barbosa 'ele'Lacerda, Juiz de .o &el'vi'ço ''uoturl\'O s eí'á efetuario pelas farmâccias' do CANTO E INDIANA'

Direito da' 4:a Vara. A l;ro:!q"n,te ta�'ela nãó poder4 sel' alterada scm p ré�ia a�tortzação dêste De-

I
_ :., ", partamentn.
Confere "com a original. ,�:D. S. n" em 1.0 de ,PIlho' de 1,957

O Ffcrivão. �« '

Vinidus Gonzaga

Plarit,õe� d@ Farmácias
,,-

l\U':S DE JULHO

Li3 1] Cll)
Farmácig Notúrlla

I

Rua Traj:,tro
Rua Traji1,:1O.
Rua Cons{�lhei1'o Maf!'a

I

I
Farmácia NdtUrI}a
.Farmácia ÉSl)erança'

U,i:l 1�

Di, 17

Acham.se abertas, na Secretaria do C1ubft, as inscrições •

--

,

Inspetor d,e�, c::'
........�.-
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1 7 "0 Est fI'dn" o mu is ant igo Diário de Santa Catarlna
- Florianópolis, Sábado, 20 de Julho de ,95 .

"'::"'�\....... _:. � _

-PR__,..::!EF�EIT�URA==D-O�MUN·I(IPIO.' DE
.� FLORIANÓPOLIS:'

I

EDITAL'
IM}Jàs�ro SôBRE INDÚSTRIÀ'" E PROFISSÃO,

_

LICE:.l'ÇA, PUBLICIDADE E ATOS, DE ECONOMIA.
DO MU:.lICíPIO E TA'XAS SôBRE AFERIÇÃO DE,

PEses �: MEDIDAS E LIMPEZA PÚBLICA, SôBRE:
SOCIEDADE CARRONIFEIlA PRÓf-�PERA.� 'S/A:·--.-;

- - -,-. - ESTABELECIMENTOS COMEll�IAIS INDUSTRiAIS'
EDITAL DE CONVOCAÇ'ÁO : � E PROFISSIONAIS.

Je ordem do Senhor President� e r,ns "têrmos dos' nlh' I ·t d�"
.' 3,.0 TRIMESTRE DE 1957

artigos .lC4 e 108 da Lei .das Sociedade" Anônimas, fi- '� OS rn a os ..
'

De ordem do SI:. Dire�or da Fazenda: to_:'no público;":'nlU os senhores acionistas desta Soci;'ú:\de convocados' ,

OU" qu.e,_ durante o corrente mes, se procedera neste Depar-
a compai ecêrem à Assembléia Geral Extraordinária,'a' lamento a sobranca dos impostos e taxas acima meneio-
rcalizal'·':t' ;1U (I!,\ 90 .r1e Julho do corrente ann, .ãs '10 �F t·· d'

.

nado; d(-I'r�spónd�ntes ao 3° trimestre ��0 corrent., ano.

h�:ra!i r r, mu.nhã, na séde social, fi f.i'll de, deliberarem a Iga OS Finar; o prazo acima, os aludidos impostos e tnxas
-õbre a seguinte ordem do dia :': .

.

serão coarados acrescidos da multa de 20%,
:,) - ratificar o ato da Diretor-In, subscreveúdr; Departamento da 'Fazen�a, em 2 de julho de lD57.

C2�)J {) r.ções de Cl','l' 1.000,60 cada ur-;a da Sociedade M. C. Cardoso -

I a c�a'Ter@J-r�lé.h'ica de Capivari (Soteica);' .

�.
Encarregada do contrôle ,

,

.

•��'k;,,';:�,t�;�:�:";��O�,rl�9��t""i,," da sociedade. U\Riª'�. 'V.E N D E - SE j

--

!,"
-

P]'o.cyra-ser.e�idcnCL) n� c�rO.,(;Üll1 3 0:\ 11 quartos(S. de Rezende Corrêa) - - I ., .

Um i erreno, .medindo 37 de frente por 30 dr. f'un dos, c, dema!o; depenclns.
.,

.• DIretor Comercial
.

CLAREIA E fA: ,BEM
dtu�do 11a caixa d'ágíia _de Coqueiros:

'

'1.. :�:1,t71 dH-,C com o lelebl':' 3�i3G ela nôls[l OfJC\fll de

_- ., _ . _....:...-
I

_
' , ,., Lratnr nesta Redação. \ [l]o,( - "

f<+:":��+f::fã'n':s;ilortes�"Cr�es:c"rum'e:n'se-:-S:··::.A-�:-:":·+:··>i�t ..., ' .

. ". f
y' f
t � SERVI(OS Df CARGAS f ENCOMfNDAS ENTRE SÃO PAULO - SANTA CAURINA PÔIlTO A L E li R E :f�. \ .�
Y A

:1: Flil.!IS -- MA' R I Z ,- FILIAIS,� ��,
Y h
._; ,LAG'JNA - Rua Gustavo Richa:"Il, $14 ....:.. Fon� .31

.

FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, ')0 - FO!l(' �RO- .:.
"."
,,%,
't:

.�.

6

I . --

_••�•••••••:. i•••••••���._
•••�•• ,"" ••••::;;11

[xpre S�SO� :l10Ji8nópolis
.

;'ttn3-.��11. \ '. '" Jili' .1I � .1 ••.,_ ... - \
.
•

-I
:1,II
IIli
'1

ILIAL: CURITIB�- Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 93{), Iscr itório e Depósito: Fone: 1230 - End. Telegr.: SANTI?R_!:\_, �.I!ÂGÊNÇIA: PORTO ALEGRE' - -Rua Coro. Azevedo.. 64 .

Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G, SUL .; I -

Atende: :'RIO�R"
- Elid. Telegr.: PtIOMAR�� I

FILIAL: SAOPAULO - Aveniaa do Estado, 1666 - 76 IFone' :�70650 - - End. Telegr.: SANDRADE •

mODEJANEIR�;!D'7C:�'!"F::32-17-3:1 I.e'32-17-37 - Atende: "RI01VIARl> -End, Telegr.: RIOMARLI •

_. ;$�' .�.I·!�. 1 n I ii71 .'

I
.

j3ELO HOI-UzONTE .- Avenida Contorno, 571
:

IIFONE: 4-75-58 -- Atende: "RIOMAH"
I'· '. :i
! �.!�!��� , �•.:I

I I
PODE-SE 'MATAR A EPILEPSIA J ,

'j

I'rnns]. irtes (le Cargas em Geral entre Florianópolis ......... CUdinl:l
.

- Podo Alegre - São Paulo -. Rio e Belo Hofizoiire..

Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútu� até S50
Paulo com o Rodoviário' Rápido Riomar

'

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

End, Telegr.: SANDRADE

. _

A cêrca da epilepsia 'fI,> bclllcational DivisiQ.n, Dep, envia 'gratuitamente
um interessante livrinho l\':'e-nhum enfêrmo d'e epilepsia deve demorar em

THE EDUCATIONAL DlYISION, Dep, 880 Bergen Ave., Jersey CitY, N. J, U. S; A.

Queiram enviar-me' grátis, um exemplar do Iininho indicado
.. .

N, O M 'E: .... '.' " �
.

(favor escrever em letra de fôrma)

EN D E a s ç O:
:.

• • ••••

�.
• • •

�
•• -. • • • • • • , • • • • =. • • • • • • • • • •

:,' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

C r D ADE'
•

\.' '.
.

, ,

• ············ .. , P A I S: - JULlIO', - 654 - G
- . ...,

TUBARÃO - R,qa LaUl'O MIUJe.' �IO - Fone '117
, .

ITAJAI' - T.'av"�sa 24 <le l'tar;�. fi - Fone 448

, .�
JOINVU.E - Rí!��lIar�chlll Deodoro: 175 - Fone' 41)1

"'v.

ARAR..., ',�LEANS - BRAÇO DO NORTE

Preguiça e fraqueza
V·A·NADIOL

, MOÇAS DESAJ"!!MADAS I
HOMENS SEM ENERGIA.
Não ê sua culpa l
É a Iraqucza que o deixa .cansado, pálido,

com moleza no corpo e olhos se:n brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
-

VANADIO�
aumenta os g I o b u I, o s san�uil!to.s e ,

VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode
ser usado em t.Od3S as idades.

-

---_.-.__ ._--�--_.�--_ .. _-_. -:--.�-
_.-

( R E 5 ( I U M, A POUTO AIIEGRE - Rua 7 de Setembro ,619 - Fone 7818

CURITIBA, - Rua Silva Jardim, 9R'1 - �one 2]88

lttrrl' 6 DE - J � N E I R O, 153 SÃo PAUJ.O - Rua .roão'Teo(!"ro, 670 - FOl1e 36-4421

rONE. 17 - SANTA CATARU:.\ - Rua da Moóca" 1�44 - Fone 37-7097" "

I

. Enderêço Telegráfico:. "GOMES" R I O D E IA N E I R O .- Rua S�,� Dristóvão, 212

"_-
.

Endereço T,-:Jegráfico das Filiais: "e Rj'� S C I U M E N S E"
f � I

1.
'

.. .:
'\

-
•

�
-...

•

�".
•

..'
, < �

•

-,

Jis.põe essa Emprêsa de comprovada -equipe de au caminhões \:>róprios "F, N. 'M�" dirigidos
J

por -profissionais competentes,
':Ilém do que capacitada a atender o comérci o e inrh'lstria na zona acima especificada; via gpns com qualquet autoridade de� tonelagem,

.....

.".'
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'I

/

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CAT,'\RlN,'\

xxx

o Depar-tamento de" Ár
bitros da FCP" vem cuidan-

DISP'lJTA INDEFINIDA
.

- Rdo, '19 c,,� A.) - Ven-:

Francisco. Que regressou

CQ� a .equipe do Vasco que

real'ízou U1n:�' temporada na

Europa, fa1íiliQ<l à repor�
tagem, di'!Fk entre outras

coisas quo na Russia pra
tica-se' o melhor futebol

do inunde, lo hegando mesmo

,u apontá-Is como 'favorita
da Copa :i" Mundo.

� I" ....

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

Um arbitro quê se
revela

trabalho,
vem alca r,ç_:lr,do algum re'

um torneio f'i�eb.2listico em
sulta:o. Basta que presen-

ciemos as arbitragens do
certame amadorísta-ê des

de 10go:'ccasÚlamos' qlí.� o

Sr. Fausto-Corrêa, pela Sua

cesso das :ll'bitragens.·
----.--.--- .. com os

Esporte Clube Tre..
,

ze de Maio

porte Clllh

Maio" para

bléia Gerc'.!

. no EdifíC'i:
sala nO 11, entrada pelá
rua Deodoro, às 20 horas

do dia 22 cio corrente, para

L"Ía, com inicio às 13,45

têm f). 'prazer, de participar aos parentes e

'tle-soas de suas relações o' na sclmento de sua
; I f I imozêl�ita

-

,
Local: estááiq da F.C.F. 1

�.
,

i
Preço único - ,Cl'$ 5,00.

ROSANA DENISE

e1.egerem a nova Diretoria,
para o p(li·i(.do de 1957/

Os Jogos de. hoje pelo cedame
m

. • I
-'------_._-----_ ....

_------�------_ ..

f
j>.1\ R T I C I P A ç Ã 0-
:mÃO LUIZ NEVES

''lUSOLETA GOUV!:A NEVES
1!)58 ..

Ftorianonolis,
lho de 1957

Naldy Silveira
, Prcs idente

18 de .ju-

Na tarde de hoje d " . --

evera ;1;rla, com in íício
.

às 13,45.
prossegui!' . o Campeonato horas e Pnsta l x Vendaval,

.

\.madorista C:e.Futebol, com às 15,45 horas.

lembrar que

resultados, a Argentina con-'

ta com quatro triunfos
contra crês dos brasíleí-

cesso: Tnrn.mdarê x Aus-
.' 'c-'ri�iclo r.a Matem idada Carrnela DlQra.

FlO! ianópqlis. 15 de julho de 1957
;"

ros.

H9Uv.e outra Taça "Ro

ca", �ta �IU 1914, mas a

atual, j !)gnndo-se
_
desde

1922, já conta - 'repeti
ex_iste .tarnbém no clube al- mos - com quatro vitorias
vi-negro ·uma corrente que para a, Aig-�Íltina e três,
insiste na permanêncía do para o Brasü, esclal'e�en\
sr; João Saldanha à frente do-se: que neste, ano foi \.
de' suas p.ql,li�es. acrescida unja vitória para

.

A propés.ro de
-

-

:,1. c.smria disposto a een

;ra�al" 'e técnico Flavio Cos

ta, a qualquer preço ..
Por outro) .ado como se

sabe, Flavio Costa chegará
ao Brasil no proxrmo di?
31. 1\ propôsito desta no-

:L real izacão de dois jogos,

nela, é bon.

a. Costa, Icontil. ua
.

.

gu lamen Loi ção,
te final.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ALA D O PI,S.D.

PLINIO VERSUS IRINEU'

Florianópolis, Sábado, 20 Julho de 1957

ves do cano, que se encontrava i Valhovme do ensejo para apre
fechado, estivessem em meu po- , sentar-lhe as expressões do meu

der, o mesmo Sr, Odilon Bastos elevado apreço.
Schroeder mandou quebrar um Atenciosamenbe
dos' vidros laterais do veículo Hermlnio Celso' Moreira
para;poder abrir uma das portas * *

dêste, e, em seguid-a,' fazendo *

uma "Ligação direta", saiu com O caso dispensa comentários
Q carro e com êle passeou pelas mesmo em face de;desde a-poss�
ruas da cidade até cêrca das três do SI'. Schroeder na Delegacia
.horas do dia seguinte' Joinvilense; o jogo voltar àquela

Avisado por pessoa amiga do cidade, franco e aberto até na

que se passava, vim a esta cida- sua pr-incipal rua.'
de e imediatamente constitui Um Não foi para isso que o .gOVêl'-,
advogado que requereu ao MM. no retirou da Delegacia .o Tte.
Dr. Juiz de Direito da 1.8 Vara CeI. Simões?

as necessâi-ias medidas acaute- Não "está. na cara ?".
ladora dos meus legitimos inte- Os foinvilenses devem acom-

r�sses, no�que foi prontamente panhar os atos oficiais, puhlica;
atendido por aquêle ilustre ma, dos no, "Diário Oficial" para Ie

gistrado. rem, dentro em breve, uma por-

Essa, Sr. Redator, ... verdade tarla qualquer, de elogio ao De-
'dos fatos,

.

legado Schroeder.

Agora, aqui no Estado, é assim! I

Há várias semanas, o "LUME", que se edita na
vizinha cidade de Blumenau, inser-iu manifesto do Par
tido de Representação Popular, no qual era cogitada a

candidatura de Plínio Salgado à Senatoria, pelo Estado
de Santa Catarina, por nós transcrito em edição passa
da.

E' conhecida de todos a vontade do sr, Bornhausen,
ex-governador deste Estado, de candidatar-se ao Sena.
do, pela legenda do Partido qUe dirige.

Porém, ao que parece e é corrente nos meios polí,
ricos catarinenses, o sr, Irineu Bornhausen ,(a.Jiás, o

"Jornal", do Rio de Janeiro, também já comentou), es

taria com mêdo de uma derrota em lpsa com o ex-che
fe integralista.

Depois de alguns depu
tados udentstas chegou a,

vez de o sr. João C!)JIin,
prefeito de Joinville amea

çar rompimento com 'o go
vernador.

O prefeito boquirroto en

cheu sua cidade de haver
dito� cobras e lagartos do

v
sr, Jorge Lacerda ao

prÓ-I�,
prio -81'. Jorg� Lacerda.
Não cremos nem no rom

pimento nem nisso.
O governador pode aturar

Injunções, mas desaforos

I
pesados não! Aí o càrgo fa_
lará mais alto, para man

dar serventes sacudirem o �.desatorado lá no ôlho da (

ru�! sr, Collin, sabidamente,
não se demitirá da prefei-

I
tura. O caso, aliás, nem é
de demissão, mas de renün-
.cla ao mandato. Nada disso

_acontecerá. O episódio, ao

que- tudo indica, faz parte

� de um complot udenista pa- ,

'I ra obrigar o sr. Jorge La
i cerda à docilidade, sob pe-

na de desmoralizá"lo de
pílhlico.

\

Em Joinville, o Delegado de ,JoinvilJe, 13 de' julho de 1957. vestidos das forrnalidades legafs ,

Policia, sr. Odilon Bastos Schroe- À"�NOTIgIA"
-

r e eram, pois, válidos. �-

der, sem mandado judicial, à noí , Nesta, "J
,

'

I Face 'a essa "declaração não
te, arromba uma garagem e de- Sr, Redator:' =.',

_ tive dúvidas em efetuar a com-:
pois de quebrar um vidro lateral

,I pra
do auton'ióyel que, ao contná-

de um automovet ali guardado e Lá �m Guaramirim, onde, exer- rio, do que ,.e afirmou posterior-
depois de fazer uma "ligação di- ço o cargu de escrivão distrital, I mente, não havia sido roubado
reta" saiu a passear com o carro, tive oportunidade" de lêr as no- por quem quer que fôsse,

-

até o dia seguinte, quando o tas policiais relativas ao inciden , Não há negar, que o Sr . Dele;
proprietário o obteve de volta, te ocorrido em tõrno de um au- 'gado de Polícia com quem conver

por decisão do M. M. �uiz da 1.a tomóvel por mim comprado ao sei a 'respeito sabia perfeitamen
Vara daquela Comarca! / Sr, Antônio Geraldy Scarante, te que eu agi com a mais abso-
A propósito desse epísôdio, que r

notas essas publicadas por êsse luta bôa fé. Aliás, desde' longa
revela .a "qualidade" do Delega- conceituado diário �e que estão a data. que êle me conhece, pois
do, o sr. Hermínio Celso

Morei_,'
exigir ,um esclarecimento. durante muitos anos fomos vi-

ra endereçou à NOTICIA:, da-que- Por isso aproveito a minha z inhos nesta cidade.
la cidade, a seguinte carta: vinda hoje a esta cidade, para Entretanto, por volta das' 20""

iilMi lhe pedir a publicação da pre- �vinte) 'horas do dia 5 do eorren;
------------

I
sente. t

-

b t ct d......

..--B-·-�
...

-�-·-�.-j
.....

�r··-�'�---;.
Antes de' ef:tu�� Il; con)pra. do C:bl:l::,U�� teOl�rr::�: �e �;:i�i�:�

,I �
auto em referência tive o cuida- o referido senhor, abusiva, arbi-

.

• do de acompanhado do vendedor, 1 tràriamente, sem me avisar ou

c?�sultar. as auto�idades P?l�_ notificar previamente, aprovei
ciais locais a respeito da

legltl-,
tandocse mesmo da minha ausên

midade dos documentos de pro- cia desta cidade arrombou a por
priedade que me foram exibidos ta da garagem' em que o meu
pelo vendedor, havendo as mes- carro estava guardado à Rua

n�as autoridades, declarado ,que r Abdon Batista, n. 491, �esta ci
ditos documentos. se achavam re; dade, e, feito isso, como as cha-

�_._- -_.�_._. __ . ----

Relatam os nossos colégas do um dos espertos distraia o bal
Correio do Povo de Pôrto Alegre,.' conista o outro ia surrupiando
de 19, dêste mês: as mercadorias e as colocava na

Dois chilenos, Jorge Rafael deI caixa com fundo falso. Revela
Carmén Vargas e Luiz .Duarte y ram eles que das Lojas Renner,
Duarte, cuja permanência 'em em certa ocasião, enquanto um

________
-;-__________

nosso país é ilegal, aquL-chega- dos gatunos adquiria um terno,

OUVIDOS NO NOVO PROCE5S O STELlO, GAlVA-O E- "OMPLI;.
! :���a:�oP;��OJ;����:::, �::::: ��:c:o:p��:��:Of:�:�:�,�a outros

.

,
� se de, dois pertgosos arrombado- RELAÇÃO DE

CES IMPliCADOS-NO FURTO ,D E UM .TALÃO DE tASSAGfNS �:�a�I"�p����c��S\:s�:lq��:o�!��� Da v!�!�.���������da pe-
'de atentados à propriedade, q.e los larápios, damos aqui os ar.,

DE UMA EMPRÊSA DE TRANS �OR,TE AÉREO
'

��I����a:�:d�e i;:::!::ados' pela ��:;b�7.:t�!:�o�� n;.�ijO: ;�:!�a�O�
S I . '. _ Jorge e seu acompanhante fo- rua Riachuelo.- de onde subtrai-.
te io Gaivão Bueno, apon sado a participação na

ven-,
te não se recorda.

Esclare-,
ram detidos, cerca de meia.noi,te ram mercadorias avaliadas em

tado como cúmplice de Jor- ria d�� passagens furtadas. ceu ainda que Faria, lhe de anteontem, no Mercado do mais de setenta mil cruzeiros;
ge José Cabral Faria, no fur

_ Iniciando s��s declara- afirmara terem sido as pas I
Bom-Fim, quando caminhavam prédio' n. 1527 da rua Ramiro

to de um tãlão de passagens çoes disse Steho que �'ece- sagens emitidas em Chape- despreocl;lpadamente: AntI! o as- Barcelos, residência do sr. Tra
ela Emprcza de Transpor- be,u.as pas�af,l'ens por_mter có.

_
sédio dos inspetores Simões Fi- janoJosédaSilveira-CI'$ ,','

tes Aé.reos Catarhlense S.A., medlo rle Fana, mas nao,fez O principal acus.!do, Jor lho, Soares, Adão, Salgado e es_ 60 mil; casa n. 1187 da rua Ve-
* foi ouvido, ônt�m pelo titu- uso das mesmas pa'ra lr � ge José Faria, residente na crivão Aldo Leitão, não tiveram nancio Aires, de Armando Cza_

E depois disso é o sr. lar da peleg�acla de Roubos Porto Aleg�e,. resgatando- rua Tenente Silveira 119, os alienígenas outro recurso se- .manski - Cr$ 100 mil; prédio
Nerêu Ramos - o Coorde_ í! Falslflcaço�s onde se

enol
as .numa ag_encla da Comp.a- em Florianópolis. encontra.. não entregar-se passivamente: n, 891 da Avenida João Pessoll -

nador - que engole sapolI! conh:a rec?lhldo, c,omo res- nhl8,! e� Sao Pa�lo, po'r Im s,e atualmente nesta capi:- Em poder dos meliantes es- Cr$ 150:mil· BUl'l'oughs do Bta-

Q�a - qua; - qua!.' ponsavel pela' prahcl't ,de ou portancla de CUJo montan- tal, "mas não foi ainda 10-
J tra'ngeiros apreendeu· a polícia 'sil - Cr$_3S0 mil; l'esidência 'd'o

............._-_�__...__..:..... tl'OS crimes, tendo confes- i calizado'.
_ I uma caixa com fundo falso (cai_ sr. Tulio Dorneles de Lima, a rua

�------- ---- (Transcrito d'e ,O JOR- xa furada, c-omo clamam os delin Lin]a e Silva n. 377 - Cr$ 110

NAL, do Rio, de-18 de julho
I

quentes) destinada a uma nova ,mil; prédio n. 694 da rua Felix
de 1957):

.

I modalidade de f\)rto. Enquanto da Cunha � Cr$ 300 mil; rua Dr,

Não com» _ _' qualquer automo
vel roubado, o que- era do conhe
-cimento do Sr. odiI� Bastos
Schroeder, porquanto como já
disse, antes de reaãízar o negó
cio tive o cuidado de conversar
com o mesmo perguntandoclhs
se ,havia alguma gueixa ou de
núncia a respei'to do carro' em
referência.

M O' ç A
CONVOCAÇÃO

O Diretório Regional da Ala Moça do PSD, por mo
tivo superiores, comunica aos seus integrantes que a.

.sessão plenária, assentada para dia 21, às dez horas,
será) ealizada hoje, sábado às Ii horas .

As. BRAZ sn.vA
Presidente

de

Era o que ea desejava' esclare
cer a- êsse conéeituado diário e
aos distintoslC leHores, razão .por
que lhe antecipo efusivos agra
decimentos pela publicação que

s� dígnar fazer desta,

omt' ��m�I�I� !RRIMB'OIR�� �:�ITINI� �ml�
��� fR��I� �M flRTI I,�����

Timoteo, n. 513 - Ci'$ 100 mil;'
Avenida Salgada Filho n, 36 -

o-s 200 mil,

Em' face das atividades perni-
ciosas aqui desenvolvidas pelos
dois meiiantes que são foragidos
da" Petiitenciârta Central de Bue
nos Aires, onde cumpriam pena
por crime de furto.r vão as auto,

ridades locais pedir à justiça a

pl'isão preventiva dos audaclosos
delínqugntes.

- ----_._---�----

* ,*

A requerimento de depu- � êles, destacandO-Se os srs.' Aprova Convênios celebra
tado José Bahia Bitencourt 'Estiv'alet Pires e Lenoir ,dos "entre os Governos' de
- integrante da bancada t Vargas Ferreira que CP}}- S. Catarina e Rio Grande do'
pessedista - a Casa aprovou trariam certas e aiete-rmi- SuL
um voto de peza-r pelo fa1e nado's conceitos emitidos pe Discussão é Votação do
-cimento do 'sr. Augusto Koe lo orador, que procurol,l en- Projeto de Lei N. 94-57 -

nick, ocorri,do nl! cidade ·de volver a pessôa do P'residen Aprova Têrmos de Acôrdo
Itajaí.

'

te da Repúblíca, e mormente celebrado entre o Estado de
Tambem a, Casa aprovou a do seu Ministro·da Guer- S. Catarina e a Prefeitura

um requerimento suscitado i:a - Gen. Henrique Dufles Municipal rde Florianópo-
no plenário para que fôsse Batista Teixeira Lott. lis, referente aos compro-
inserido um v�to de pezar. ORDEM DO DIÃ' missos assumidos por am-

p.elo desapa.reclmento, ,oc�r I Na ordem do Dia' foram
bos os Governos.

.L ldo na Capital da Rt;pubh- ,aprov�das as seguintes A. Discussão e Votação
ca, do sr. Paulo BIasI. I posições'

pro do Projeto de-Lei N. 83-57
SOLIDARIEDADE A, I ORD

.

Reconhece de Utilidaqe PÚ
, - TENO'RIO '

. . EM DO DIA -, 19- blica a Escola Profissional
O deputado, Camso_ Max I

7-57 "Conego Anibal Maria Di-
Donald foi à tribuna para Discussão e Votaçãü do I francia", da cid1ade de Cri
manifestar sua repul;sa pe- Projeto de Lei N. 93-57 - ciuma.
IdS ,acontecimentos verifi-
cados recentem�nte ,em que
foram envolvidos o par1a
mental' udienista TenÓlrio
Cavalcanti e sua família,
com a decisão tomada pelo
.supren�o Tribumil Militar
em ,determinandol a apreel}
siro de, armas e munições
que 'se encontravam em po
der do representante ude
nista. O orador foi apartea
do diversas vezes por depu
tados oposicionistas, entre

NOVO

Paris. 19 (U. P.) - O
governo do> premier Bour
ges Manoul'y anunciou um
voto de confianca da assem
bleia nac�ona,l.

>

esta tarde,
com respeito aos poderes e3

peciais que solicitou a fim
de que a politica francesa
possa acabar com'p, rebelião
argelina que ameaça exten
der-se ao territorio metro
politano da quaorta republi
ca.

\

EM

Londres, 19 (D. P.) - A
capital Britanica está fervi
ll!!tndo de b.oat.os sobre um
iminente n.oivado da p'rin-
ceza Margaret com Lord

- Patrick �s,ford, para-rei-CAIRO, 19 (U P) - A
n.o de .ori'ginal iSl'alensa e

Agência noticiosa egípcia luibiJ j.ogad.or de p.ol•. 01)
"Middle East News" anun- tem á n.oite, dep.ois de um

ciou esta noite a detenção _

baiile n.o palaci.o�-dez'enas de

de nov.e oficiais do exército rep.orteres reUnIram-se mes

PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÕES . . ..;; Il!0 d!ante d.os ampl.os por-:
Foram realizados pagamentos . d� desapropriações e de CinCO CiVlS sob a acu- toes, a eSI�era de, um c.omu-

sação de tramarem um gol'
!

nicado; màs nada fo.i divul
de imóveis e benfeitol'ias atingidos, pela construção I d
d ,pe de estado bem como o ga o.
a BR-36, no trêcho Lajes - Joaçaba.

LABORATÓRIO DO 16 DRF.
'.

I assassinato do presidente
Encontra-se em andamento a instalacão do La- GamaI Abdel Nasser e de

boratório de Solos e Betumes, que ficará· sob a orien�
todos ·os membros do seu

tação do Eng. Ayezo Campos.· gabinete. A referida agê.·

CRIAÇÃO DE SETOR DA .cOOPERATIVA cia uão el1trou em maiores

Por ato. da Diretoria da Cooperativa dos Rodoviá- detalhes sôbre a alegada
rios Ltda, foi criado o Setor de Santa Catarina, cuja conspiração e a possível ex

tensão do movimento ,en
chefia foi confiada ao sr. Mário Gareia Gonçalves.

AQUISIÇÃO DE TERRENO tre elementos civis e mili-

O Sr. Diretor Geral autorizou a aquisição de um
tarés do Egito e de outros

terreno, destinado à construção. das, novas instalações países árabes.

'do escritório de fiscaliza.ção ,EF-16-2 -, sediado na ci-
dade de Lajes.

16.O . DI'STRITO RODOVIÁRIO FEDERAL Ilrama Contra
BOLETIM INFORMATIVO NASSER
VIAGEM DE INSPEÇÃO

,

O Engeilheiro Chefe do 16. Distrito Rodovfário Fe'
deral viajou para Lajes e Jóaçaba, em inspeção aos ser

viços da BR-36.

RIO, .19 CU... P.) - A
anunciatura ap0stolica infor
ma que o Papa Pio doze, no
meou o atual bispo auxHiar
doe São Paulo, dom Antonio
Maria Alves

-

de Siqueira,
para arcebispo: titular de
Calcide da Siria e coadjutor,
sem direito á sucessão, dj
card.eal dom Carlos Carme
lo de Vasconcelos Motta. O
nov.o coadjutoT completa
anos de ep-iscopad{l.
--------

Aintree•. Inglaterra, 19
(U .P.) - JUan Manuel·
Fangio, tetra campeão mun

dial de aut.omobilismo, ten
tará amanhã mais um pas,
s.o para conquistar .o titulo

Por outro lado, o diretor
,do Departamento Nacional
de Saúde, sr. Enrico Salza
no, também ouvido pelos
jornais, declaroo:
"Com' tôdas as medidas

acauteladoras e a vigilâh
'cia adotadas pelo Ministé'
rio da Saúde não se tem
constatado até agora ne

nhum caso de gripe "asiá
tica" no Brasil. Uma só pes
soa que' chegou ao Rio do
estrangeiro, assim mesmo

duma localidade ainda não
.

atingida pela epidemia, en-
trou ·em Vigilância. ,

O que pretendo esc1are"_
cer mais uma vêz é que a

"gripe asiática" só pode �er

indentificada depois de te
rem sido feitos exames de
laboratórios do �irus, que
é realmente a única coisa

que difereneia esta gripe
das oútras. Por isso, qual
quer diagnóstico qlJ,e.se
possa fazer é absolutamen
te precipitado."
Também ....ouvido, disse o

senador Caiado de Castro:
"Quando me referi à cha-'
mada "gripe asiática", on'

tem, no Senado, afirmei
que conhecia cêrca de cin-

quenta casos semelhantes à
doença que atacou meu ne

tiÍlho e não conforme pu-
c

blicou certá matutino".

, NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
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