
Argentina

feicelD Os 'do Governo Pôr Larga 'Margem de
kl BUENOS AIRE�, 30 (U. P.) - O paetído de de Buenos Aires e em nove das vinte duas Iider das fÔt:ça� radicais moderadas, proclamou rOl! que, está muito satisfeito com OSI resultados.•
U raóical do povo, surgru como o mais poderoso da províncias dão os seguintes resultados para os sua vitória eleitotal pouco antes do meio-dia, Disse que esteve acordado tôda 'a noite em sua
li Argenina apos .as eleições constituintes de do- partidos principais Bipt R�dicajs do povo um declarando que RI rreforma da Constítuíção está casa em La Plata, para acompanhar os resul-

mingo passado. Os peronistas tiveram pratica- milhão 858 mil 344 votos; em branco, peronistas, garantida, apesar da campanha de oposição de tados.
mente dois milhões de eleitores pois foi este o um milhão 824 mil e 400; Radical intransigen- "'alguns difamadores". Balbín falou enquanto Um porta-voz de. Frondizzi afirmou que,
numero de rotos em branco nas urnas, segundo tes, um milhão 447 mil 478; partidos menores, prosseguia o complicado sistema de distribui- por enquanto não' faria comentários, mas que
apejo do ditador deposto. A facção, intransigente em-sua maioria favoraveis ao governo tres mi- ção de lugares aos partidos favoráveis à refor- talvez pela tarde fôsse -expedid() um comunica
do partido radical, encabeçado por Artur� Fron lhões 061 mil 852 votos. O governo terá na as-

ma constitucional e aos oposicíonistas, encabe do. Balbín, que foi derrotado por Peron, quando
dízzi, que cortejou assiduamente os 'peronístas, eados por Arturo Prondfzzí. . .das eleições 'presidenciais de 1951, é advogadosembléia pelo menos cento e dose das duzentas -

terminou em terceiro lugar. Parece, contudo, e cinco cadeíras. A Assembléia Constitufnt« será integrada � reside em 1..a PIa ta, capital da províacía de
.:, -qele os peronistas poderão eleger Frondízz! pre por 205 delegados, distrfbuidos de acôrdo com o Buenos Aires. Em homenagem à espôsa de- Pe"
"siclenLe da Argentina nas nroximas eleiçÕes, se BALBIN PROCLAMA VITORIA sistema proporcional de' representação da ca- ron La Plata teve seu nome mudado para Eva
, decidirem apoiá-lo. Os totais de votos na cída- Buenos Aires, 30 (U,"P.) - Ricardo Balbin, pitál federal e elas 22 províncias. Balbín decla-

-

Peron, mas os revolucíonárlos de 1955 restabele-
��:b ,I

-

_'_ ceram o nome .antigo.
OS JORNAIS VATICINAM

Eclodir _a Qualq�er
Luta Armad

As Eleicões
•

Na

P de"
Momento a-o

Em SUCt edição 'de 30 do corrente, o "Duirio de
Notícias na sua. secão "Notícias Econômicas" publi-, ,

cu o'seguinte: <,

- A indústria brasileira utiliza produtos eletro

metalúrgicos e químicos em quantidades vultosas,
os quais dependem exclusivamente da importação.
Tornava-se, pois, imprescindível a fabricação no

Brasil dêstes produtos, utilizando mão de obra e

matérias primas nacionais, medida esta que resulta
ria em economia apreciável de divisas para. o nosso

país .. E�tl!ldos nêsse sentido foram realizados, e im

portante organização francesa, especializada nêsse
setor

' industrial, está em vésperas de instalar no

Brasil uma fábrica de pós e massas de grafite, bem
tomo eletrodos industriais destinados a fornos elé-
tricos e indústria química em geral. , '

Ao que estamos informados esta 'fáb�ica será

montada em Jundiaí, Estado de São Paulo, com

uma produção iniciá L de 400 toneladas de prodsüos
grafitados e 6.000 toneladas de pasta para eletro:

.

dos do tipo "soderõerg", a qual será aumentada, de \

scôrdo com os pedido� do mercado local.

I

\ BELO HORIZON�E, 30, (V A)
-"Não �asta rasgar estradas,
suscitar jndústrias, fazer jorrar
petróleo; ser'ia obra incompleta,',
irremediàvelmente mutilada, se

•
- não dispusessemos do e lemen to s.

humano apto a sustentar ês se
"

arcabouço". disse. o sr, Jusceli
.no Kubitschek em discurso on'- I

tem prnnunciado por ocasião do
I

encerramento do' II, Cõngresso
'

Brasileiro de Ensino Comercial
realizado na capital mineira.
Passando a falar de improviso,
o pres ideute da República abor-

'

dou problemas políticos e afir-'
mou" a certa. altura, que o seu

govêi-no está' enfrentando graves
dificuldades 'financeiras prove,

,LONDRES, (30) (U P) - O
secretário de Estado norte-ame,

'rieano, John Fostér Dulles, de

cíàrou, esta noite, que o seu go
........_

vêrno espéra 'que se possa e:n '.�

breve obter um' princípio prá
tico de de'sarmameito entre Oci
dente e Oriente, Dul les veiu a

"0 II��T
� I _ e militar do Estado. suas contas poderão ser Iiqui-

Este jornal, vez por _outra, Ora, conforme já' demons- dadas apenas e lá pelas kalen

baseado nos números oficiais, trames, o orçamnet!!. vigegJ;e, das gregas, acrescem os pre-

naqueles do Balanco Geral do com uma receita �evista de ços. O Estado não regateia,
Exercício de 1956 � riestes das Cr$ 1,360,000,000,00, já con- porque não paga à vista. E o

falas do Governador Lacerda, tinha na despesa fixada em povo.: já tãô mal servido, o

tem demonstrado o regime··de-' igual importância, os valores será pior .e da maneira mais

ficitário em que se debate a correspondentes aos acrésci- cara e menos indicada.

'I administração catarinense. mos salariais. * * *

f
Negou sempre o Govêrno," Assim, outra é causa do O DÉFICIT orçamentário

com palavras apenas. e nunca DÉFICIT. exlge processos de debela;

I efetivamente e com dados - O DEFICIT é verdadeiro, a mente.
é verdade _ razão às afirma- despeito de não o ser o motl , Há duas, e apenas .duas re-

cões que fazíamos. vo aduzido. ceitas.

Temeu o senhor Lacerda em Ele decorre dos compromls- A primeira é a contenção
reconhecer a pesada herança sos que passaram do exercício das .despesas ; o corte puro e

que lhe passara o antecessor. anterior a ·descobertos .

e dos sil\!ples das despesas adiáveis,
d cucão da lei a supressão dos contratos deE porque acobertou os DÊ- desman os na exe

FICITS acumulados do ilustre ânua atual. pessoal, a parcimônia nos gas-
* * .:< tos improdutivos, a restriçãosenhor Bornhausen, tem ago-

constituirão ao espalhafato da demagogia.ra o Governador, a 'estourar- 200 MILHõES
>.

d 1957 A cura, adotada esta fórmu_lhe uas mãos a -bomba retar- o déficit e .

dada. Estamos a 5 meses do fim la, é certa. Para adotá-Ia, po-
\ I d' r que rém, é preciso ser dotado deJá dIZ clara e positivamen- do ano o que va e Ize

,

It 116 ml'lho-es coragem firme e de atitudes
t,e, ,porém, o

noss0;Jr nrec.laro
até esta aura,

_,.. - d ser decididas.governante que en rrará, o de cruzeiros nao pu eram,
d

.

rece Ora, coragem, atitude e de-
exercício de 1957 com débitos pagos a quem os eVla -

.. tratan cisão são virtudes que, pa-da altura de 200 MILHÕES de b�r: fornece"l0res, con -

..

b f c'ona'rl'os rec'" não existem, demonstra-
cruzeiros. tes de oras, un I . -,

• .?
. das, no governante.Como gerador de tal calami- Qual a conseq,u�ncla.

d 'd to público. Fraco o governador, a pon_ade é acusado o aumento con. Ahala_se o cr:i:nJes de que to de ceder a impo'Siçõés com

"
cedido ao funcion'alisllIo c_iv,�_�,,:��e� -------- ..........

·'!-__i1l__ilJFa.iiiii-íii-iii��-ii--w--iiíiiíiiii--iiii-------------_iiiiiii__.iiiiI_iíiii",,"������ ..

dia e hora certa, não se po
de dele hperar que tenha fi
bra para ,,<onjurar a crise pe_
la via mais indicada.

A outra receita é mals, fá
cil: o aumento 'dos impostos.
E do imposto que mais ime
diatamente produz resultados,
isto· é, 'do de VENDAS e

CONSIGNAÇõES.
O Governador se mostra in

clinado a adotá.Ia, tanto que
não poude contestar negati-
vamente a pergunta que, a

respeito, lhe fez o delegado
junto ao Plano de Obras, da

Associação Comercial 'e Indus
tria de Rio de Sul. _

Acrescer o impacto tri-

butário, porém, traz no seu

bojo terrível malefícios:
•

Dinheiro fácil, facilmente se

despende, é um ditado POPII_
lar que vale, tanto para o in
divíduo como para as coleti
vidades. ,Quanto mais se po
�ha no Tesouro, pelo acrés_
cimo de impostos, tanto mais
do Tesouro Sairá, para gastos
improfícuoS'

*

que lhe legaram A

cumpliciou-se, com .os
-

que

manípularam as contas e. f'or.,

jaram saldos, adiando liqui-
dação de compromissos. !
Sua Excelência paga, assim,

por falta' que, talvez, "não
tenha cometido por vontade,
mas que se lhe incorpora por

Declaeou, em seguida, que o

Palácio do Cate te não é uma re

'partição burocrática, mas Uma
trincheira, onde o presidente da
República luta sem cessar, en-

, tregue inteiramente aos esforços'
I de paz, de prosperidade e de en-
,

grandeciment'o da Pátria.
O II- Congresso Brasileiro de

Ensino Comercial esteve reunido
durante uma semana no Hcspi.,
tal do SESC, nesta capital. Em
cinco seminários e vinte mêsas
redondas ,do ensino comerciai,
sendo assentadas impol'tantes

I de�isões 'principalmente �ôbre o

ensino funcional, objetivando a

I criação do Escritório Modelo. Na

l sessão de encerramento, o mi·
nistro Clovis Salgado. anunciou

! que o presidente da República
l_ acabava de autorizar a aquIsl_
I 'ção do Hospital do 'SESC para
I Prev,i<!ência Social.

omissão.
* * * I

Reflita o sr. Jorge Lacerda
nos compromísgos, que tem

_ para com a sua eonselêncíu e

a sua formação.
Não desminta, i) Governador o

homem ,sénsível que é ao ela,

môr e ao reclamo dos humil�
deé. Não falte ao povo quan
do, na posição de 'juiz, pode
ficar com ,o povo contra os

que· o, cercam e lhe querem a

I
Se.l

I

ruina.
* * *

'Um gesto, uma atitude,
nhor Governador.
PAS D' �MP(}TS,

Jorg'e Lacerdà'.
.

N'ão, apenas, pas D' IM
PÔTS, mas é sobretudo ação,
<linamismo, obras,

doutor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Osvaldo Melo

A NOSSA "TENDA ÁRABE''.. - Cá p01' ca·

sa, (esta Redação) a coisa assumiu ares pitorescos.
Original, portanto, pois os que aqui mourejam tem

que trabalhar de pé. Pi�tura geral interna a que

não. escaparam as .mêsás. Tôdas l!las em "laquea
ção", recebendo esmalte, para que tomem um tom
mais convidativo à iiispiração e convidem os reda:
tores pela sua brancura e pureza, que sejam bem
intencionados e criteTiosos no que produzem para

o povo ler.
_

Há .por aqui, uma mêsa .col11,.prida com máqui
nas de escrever. Usamo-la de parceria e as -tiras
vão descendo para as oficinas.
O dia está c;uvoso, com pouca luz, verdadeiro

"amigo da/onça '. Sob nossas cabeças uma lâmpada
escondida num globo leitoso.

O nosso Dominguinho acha que não é necessá·
7'io acendê-la, pois. a pouca luz que vem de fora
e escoa pela vidraça é suficiente, mesmo para quem
usa óculõs como. eu,,'.. Gerente ideal. Mestre em

economia'. O que ele devia -ser em Secretério da Fa
zenda.
,

"Economia de luz" - diz êle. - "Vocês não
veem que a Elffa' não permTte!"

E assim va:i-se trabalhando. O jornal não atra
zu, As linot�pos fJ,mcionando. A impressom rodam:
do, numa luta titânica contra a péssima ciclagem
da força elétrieâ. "---.'

.

.

Nada disso, po�ém, impede a marcha do nosso

trabalho.
A vida de jornal é assim mesmo.

Vamos trabalhando, escrevendo, compondo,
imprimindo dôze fôlhas, dôze páginas recheuulas.

. /

Depois; ,o jornal sai á rua.

O leuor compra-o.
Lê por alto, na maioria das uêzes. Faz uma

cara de poucos amigos � com ares .filosóficos 'da-
nos a. grande alegria� compensadora. '."

Dobra a folhit e sentencia 'como fim de conve1'-

sa:

"Nãõ tem nada êste jornal. .. "

MAX FINSTER

Florianópolis, Quarta·feira, 3� de Julho de 1957

@EMASl
\ 'SAO JtlSE' I

I\

ANIVERSARIOS O' ESTADO,
.

respeitosa-
TEN.CEL. ÂLVARO VEI-

I
mente, apresenta felicita-

GA LIMA ções.
'I'ranscorro hoje o an i-

"

SRA. ROMULO NOCETTI

versário na talicio do 'llos-: Na data de hoj e vê tI:!!nS
so prezado

'

coterrâneo Te-' correr a ao' seu aniversá

nente Coronel Alvaro Vei-' tio natalício a exma. snra,
.

. ' I, desenrolada em Veneza!ga Lima, brilhante Oficialj d. Orlandina Nocetti, espo.-
de, Exército, servindo, pre- I sa do sr. Romulo Nocetti,
sentemente no ,23� Regi-I comercrâr ie áposenta�o.

.

mento da Infantaria, em A veneranda amversa-

Blumenau. riante, por lão grata efe- Com : Rossano BRAZZI

id d
'

id 'cllmulada de _ Katherine HEPBURN.Culto, pOSSUI 01' é uma mel"! e, sera

.folha de relevantes servi- manifestações de regozijo e

ços prestados ao Exército e-I apreço pelo grand: numero
,10 Brasil, o ilustre aniver-, de amizades que grangeou

sar iante é d�stacado Ofi-
.

pelas excelsa� virtu'des ,rle
cial da Arma de Infantaria, ! seu -bcnissinro coração.

I O ESTADO t dando iníciosendo muito estimado en-
.

"

apresen a

bre os seus colêgas, supe- sinceva s felicitações. FESTIVAL UNITED.

riores e subordinados peI;'.,
I
FAZEM ANOS; HOJE: 1

_ Só tarde o coração da-

�levac1as qualidades r:e co-! _ 'sta. Olga Freysleben, quela mulher viera conhe-

rr..ção·e de cara ter.
.

filha do sr. Hugo Freysle-
I

cer o mundo! I.
Nesta 'oportunidade mui- ben Rossano BRAZZI

Katherine HEPBURN em:

QUANDO O CORA'ÇÃO
FLORESCE

A's 3 _ 8hs.
_ Abrindo com CHAVE

DE OURO o "Grande Fes-

tival UNITED"! , I
la SENSACIONAL REA-

PRESENTAÇÃO! I
_ Uma história de amor

QUANDO O �ORA,ÇÃO
. FLORESCE
Technicolor

Censura até 14 anos. I

I
A's 5 _ 8%hs. I

_ SIMULTANEAMENTE

R I T Z

com o CINE SÃO JOSÉ,
ao GRANDE

tas serão as homenagens jovem Gerson Neves,
com que será distinguiria" �jJho do no�so colega-de- inão só pelos da classe co- Imprensa Jorn. Gustavo Ne-,
mo, pelo grande numero, de ves e de sua exma. esposa Technicolor

PEREIRA

A's -:- 8hs.

Libertad LAMARQUE _;_.

Aniversaria-se, amanhã, _ stã'; Maria de Lourdes

a exma. snra. d, Amanda Poli i

Encontra-se nesta Capital procedente
o nosso prezado amigo sr, Max Finster,

rnerciante daquela importante cidade,
O "O Estado" envia seus cumprimentos.

Hnrstmann lel�eira, -esposa

�o Sl. Prof. Carlos da. Cosde Criciuma,
diligente co-

sta, Iãà-Mar!a, filha

do. saudoso conterrâneo sr.

NeÍson Máia Machado; .

Censura até 14 anos.

oU O X y

Regressou do Sul do Estado, apos uma visita
á diversos núcleos eleitorais, .o Deputado Olice Cal
das, líder da Bancada do, PTB e autor do projeto
de emenda à Constituição do Estado, pe.o qual fica
criado o ClWgo de vice·prefeito.

-,[-[-
Os estivadores de Laguna viram sorrir-lhes a

vitória, ao. pleitearem, com; justiça, seu aproveita
mento há'estiva de Imbituba. Coube ao Sindicato
dos, Estivadores. de Laguna, sob a presidência do
pr.estigio.so líder Antônio João Màchado,' travar a

'luta 'so}? o amparo do Senador Saulo Ramos, Dr.
Acácio Garibáldi S. Thiago, presidente do PTB, e

do dr. Walter Francisco' da Silva, advogado de ines
gotável capacidade de luta e de reconhecido desas
sombrq na defesa dos oprÍlI\idos..

_
.. [-[-�

,

O Dep. Braz Joaquim Alves" Secretário Geral
do Diret61'io Estaduát do �B, vem de elabqrar ba·
ses e sugestões para sustentação,. dQ :pontô de vista
catarinense, na Câmara Federal, do projeto de lei
que -tende ao homem do campo os benefícios da '.

legislação socia) e previdenciária. Esses' elementos
serão encaminhados ao Deputado Fernando Ferra-,

" ri. '

-I-l-"
Seg\,lh:á para o Rio, onde va,i tratar de impor-

.

tantes' asSuntos ligados à autarquia que dirige,"o sr:
Syr.th Nicolléli, Delegado do IAPC no Estado. O
Delegado Nicólléli discutirá com o Presidente Dr.
Agenor Pedreira proyidências cõndu�entes à ime
diata ,inst-alação do IAPC na sua novã séde à praçá
Pereira e Oliveira.

.

-1-1-
Nos subsídios enviados pelo Diretó_rio Estadual

d PTB à Comissão que estuda e' prepara a refor
::a dos Estatutos e do 'Programa parti9,ária, à base
das reiv,indicaçõ�s e das inquietqções atuais,' cons·
tam os seguintes pontos:

a) - uma estrutura nacional e unicidade de'

comando; .•

, b) '- especialização ·dos órgãos executivos
, consultivos do Pa.rtido;

c) '-;- O "CÓdig?" f�dame�t�l, ,
votado: p�la

Convenção Nacional, sera o Estatuto, dlS
. pondo sôbre fi1iaç�o; direitos, dev�res,
riülitância e funcionaménto do PartIdo;'

---

d) O "Código" Pr,ocessuál, votado pelo Di

retório' Nacional, será o R-egimento Inter
no - um só·para todo o partido, que tra·'

ta da apuração de faltas, do reconheci·.
mento de poderes, de exigências e nor

ma's;

e) - O "Código'! Educacional, votado pelo
Diretório Nacional, será o Catecismo

'l),:ªbal);lis,t�, çom pS_J>r,ggr�as .�e !ide
rança, chefia, e m#õdos de aliciamento

propaganda.·
.

A's - 8hs.

Robert CUMMINGS .

,

Á
" I "

ASPIRANTE-AVlADOR,
nn SHERIDAN em:

,

EM CADA CORAÇÃO UM CARLOS MONTENEGRO CABRAI� DE VASCONCELLOS.

" PECADQ
.

, 'I
MIS_SA DE 300 DtA

.

tá Pereira, Diretor da Bi-
'.

.

blioteca Pública do Esta- _ dr. ,;;_;.l\i[:,t-Ruel Fontes,
do. br ilhan te:advogado em Join-

A ilustre dama aniversa- ville '

riante, dona de excelsas - (ir. Al'naldb Lima, en-

virtudes coração boníssimo, genheirn ag ronomo

ocupando lugar. d,estacado _ sra. Maria Izabel Ca-

:12- spcifdade catarinens�,

�ral!��,.""ei��O�
1!."

ver-se-4 cer�a�a,! de cart í�::-:7"<
" Ll!:_Y Li-riia_",��boa• l .

t �.:_: --.
. .

J.ho,Sas ;provas' -de npreço � \- L.:_ lll:,.','{_;ailtOjrina Y�irgi-
\ ! :-. \.r

regozijo \PO� pártle do gbtn- nif� d ' Si!';va R;ibeir6(
de número de suas aruza- _. Jovem Aderbal,\ filho
les. do sr:· J:o�é Silva

.

I
' ......

.Censura até 14 anos.

G L ,O R I A

J A's� 3/4 _ 9�s.
t .i..�'seSsõrJ PQpnlares"
'''Ll:tiel'tãip�" ;LAMARQUE�

.
-

r-r
�

!,,1!l :

A l\'I-ARQUESA,DO
BAIR}!O �

-Censur�. nté 14 anos.

I'M P E R I O

A's - 8%hs.
"Sessão Popu'lar"

Libertad LAMARQUE

INSTITUTO' DE CULTURA GERMANICA
O InstitutQ de Cllltúrà Germânica está comunican

do a seús alunc's e pessôas interessadas que estão aber
las as inscrições e matrículas para o pl'óximo trimestre
·io Curso de Língua e Literatura: alemãs, a começar no

dia primeiro de Agôsto·. fnformações' n'o ·edifício Ginásio
S�\I:riga, Verde à rua, Ferrejl,la Liina" - 20 anelar, das 20
:\s 22 horas.

em:

A MARQUESA DO

BAIRROo DIRETOR

e

I

j'
I
;

SEGUNDAS e SÁBADOS,
às 13:35 horas

.
QUARTAS e SEXTAS,

às 16 :45 horas

DESCONTO DE

2\5%

"O ESTADO" O"i\1.'\IS ANTIGO DlARIO DE S. éATAItJN:

Há dias noticiamos que o-sr. Irineu Bornhau'
sen, ex-governador e aspirante ao Senado, andav
pelo Estado, daqui para ali e para acolá, de fracas.'
so em fracasso.

�

A nota foi logo levada à conta: da nossa "imps
nitente ojeriza pelo político itajaiense".

Mas, antes disso, o que ficou ern nossas colunas
era a expressão fidelíssima da verdade.

N�rramos que, em Piçarras, o sr. Bornhausen
-

fôra 'recebido, apesar �d�aviso prévio da visita e do
banquete- encomendado, por 12 pessoas do local e
mais 4 hóspedes. do hotel, estranhos à política. E
adiantamos que o ex-governador e presidente da
U. D. N. dera o cavaco pela "singeleza" da recepção,

Aos que não nos acreditaram, recomendamos a
leitura do Insuspeitíssimo semanário "O Liberta
dor", de ltajaí, edição' de 25 do corrente, 1.a página.

Ali, sob o título "Notícias de Piçarras" o corres·
pendente escreve inicialmente:

.

De passagem por esta localidade, o sr.

Irineu Bornhausen que viajava em companhia
do sr, Genesio Lins, foi recepcionado no Hotel
Piçarras onde lhe ·foi oferecido um almoço par'
ticipado por pouco mais de uma dezena de ci
dadãos locais.

,

.Falou, nessa ocasião, o sr. J. F. Andrade,
Vereador, presidente da Soco Amigos "de Pí
çarras. e organizador da recepção. O exgover
nador agradeceu, em rápidas palavras, e ex

ternou seu descontentamento em' não encon
trar vários amigos e correligionários, reunidos
no almoço."

, Feítaa prova, arquive-se o caso, tanto mais que,
em outros lugares, á recepção foi ainda muito pior.

Em São Francisco do Sul, por exemplo!
.

João I. Cabral, de Vasconcellos Pilho, sua espôsa
Béatríz Montenegro Cabral de Vasconcellos, Lêda Mon
tenegro Cabral de Vasconce'Ios. Edison Montenegro Ca
braIlle Vascõncellc,s (ausente), Capitão-Tenente Fer
uando Montenegro Cabral de Vasconcellos Beatriz Du-

. tra Domingues d� Vasconcellos e filhas., convid'am seus

I parentes e amigos para a missa de 30° dia que manda'm
celebrar por alma do bonjs"imo e inesquecível filho" ir
mão, cunhado e tio Asp. Av. CarlDs Montenegro Cabral
ele Vasconcellos, no dia 1° rlç_ Agosto às 8 ho'ras n� igTe
,ia S. Luiz, na Pedra Grande ..

_

-Chegaradlrfioissimos
vestidos de baile

"'-
Um dos acontecimentos d'e maior re)êvo, na vida

social Florianópolitana, é, sem dúvHa, o grande baile
de aniversário 'do Veteran� Clube 12 de Agô-sto.
ncite fig'ura nos anais 'da elegância catarinense, como
marc� de "'máxima express·áo.

. _"
Na' p'reocupacão de bem atender o nosso mundo

eleganfe, que é-n� sua grande in�ioria, cliente de A Mo
delar., encomendou êsse grande estabelecimento, espe
cialment'e para a magna oportunidade citada, uma lin
díssima coleção, ele vestidos de feníssimos bom g'ôsto e

que acabam agora de'. chegar.
,

Está' assim A Morlelar apta para atender a eXlgen
cia do nosso mundo elegante, cujo bom .gôsto já é apre
g:oado em todo o nosso, país:

.......

AGRADECIMENTO E MISSA
,Jorge Salich, Jorge Saliéh Júnior e Família, Marta

Helena' Silva e filho, Joaquim Avila e Família, agride
cem penhorados a todos que os confortaram, quando

falecimen to de sua illesquecível es'posa, mãe, sogra,
e bisavó

MARrA SALICH'
.

Outl'ossim, conviriam a todas' pessoas rle suas relações,'
para assistirem à Missa de 7;0 Dia, que se fará realizar
dia 3 rle Agosto próximo, às 7 horas, na Matriz do Es
treito.
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/ lÃ, V A '1{' D .o ',. t .,0 MS' A B Ã O
"

.
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'

..

\7irgern
I

�specialid'ade
�,d_a (ia. 'WfJZfL ,IND�STRIA.�·� Joinville - (marca registrada)

'leJllPo e dinheiro

INDICADOR �RO,FISSIO·NAL
"f"l!STÉRlO 'DA AGRICULTURÁ,

SERVIÇO FLOREST�L '.
IJEhl·;(;_,\CIA i"LOIU.:'\TAL

tU.GIONAl,
',' MáDIC08
Of{ CONSTANTINO

DIMATOS

(';. I<::-;'Y .\ III J

Mtllll:U ClRllR(;L\O
1"''-'lIça� de !; .. ,'h�uaJL - Partu"
'-- Oper"çú",,' - Viall Urilliri..

Curso de "rel'feiçoament'J' e

longa prállC.,. nos liôiíl'ltai.. d�

ll'lenos Aires.
.

t.ü:-lSULTUJHO: RUJi ...·elipe
Schmidt, n r. I� (50t.,.a,lo): l"ONII;
31>12.

MEf'ICO

.'

lC,.,j,,(ill t 'lU.·, .. u•.• rua C"" ';\('oIU)()" (:();\IO EST \00 UE'

UH. III�UO J;I'�I{RETTA M'JI"lrU Mafn, n. ihU I�' llll ,':-iAI\"'<\ CATAHH'A
- .<- ...... Podal U.. ,

A V F: S OlIiTl':'I,,' t{l,!iLN:--; A RA'!O�
.�,,,,,í� ""i'l"�.f;'-" � U. A ()ele�';leia I"lore�tal 'Re&,ional.

AlJl;ll�n
lf�t".,....iI.n... n o S'f""1 ido/d .. i·:1ihir. 111'1 maximo pOSo

•

Representl:.ôe. ... ;; 1 ... ,. 'vej, as uueimadas e derrubadas de mato, afim de impe-Ltda.' .

Uu Ser....l'" J ,lt,t". 0" ... , (lU' 0.3 d�·.;,--stros&s efcitos econômicos e ecológicos que'
andar. " .carretam ta is práticas, torna público e chama a atencão

i e l.: f��i);I:'4 Xl" I!' Jlllle".... doa «
... '. _'>'

Rua tii de N'-""ell,t>r<t !:!� � q' to OR OS .p.roprletarJ0s de ,t�rr!ls e Iavsadore, em &,e-
,ndar ,,,Ia f>12 Si., 1'_111" ral, para a exigência do cumprimento do Códizo Flores-

Ití ... Hran· Cl i n icas do Sá" Paulo. A
.

t
.

I ". It'O ar, ..
asma ura. .anua "Jr '. >

tal t Decr. 2'3.793 de .23-1-1U34) em todo' o Estado.(Serviço do' Prof. Godoy Moreira V dI' C , 1 11�en a avu slla .... . r. OUEIMÁDAS E DERRUBADAS n'" _,uATO- '\I:édico do Hospi tal .le Cari
An únciu medi an te contrito

'"" ,U

dane de Florianópolis.
.

'o. originais, (,,<,sm" I ni", p'>
Nenhum nroprietárto de terras ou' lavraaor poderá

Deformidades congênitas e ad hlir-ados, não serâ« tlevoJ'VI.ln. proceder qu"•••iada ou derrubada' de mato sem· so.ic itar,quirldas - Paralisia Infantil· A direção nãose responaahi lí za
Osteomleltte - Traumatismo . ..': pelos conceitos emitidos nos ar-

om antecedencia, a neeessáría Iicença da autoridade
Fraturas, tigos assinados. florestal competente, conforme dispõe o Código Flores-
Consultas: Pela manhã no Hcs

'

INt'Oh. .......O,-!i r'flr.l" tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estand� os
pital de Caridade, das 15 às 17 O leitr r encontra.".' neH,. �" nfr-atores sujeitos a penalidades.

' .

30 horas no Consultór io. ;. 'lu na, informll'çÕe8 qll;> n;;;ru.it:"

DR. LAURO DAURA. _ Consultório: Rua Victor Mel
(Iiàriamente" d. Imediato: REF,LORESTAMENTO

- ORNAIS . Tslefó.e E RCLlNICA' Gl1:ltAL re lles n, 26,. O 1:letado .. , ,., . 1.0211
' sta epartição, pelá rêde de viveiros florestais, em

Especialista em moiél.-Hal ds Residência: Av. M'auro Ramo A G t 26u .ooperação que mantêm no Estad dí
-

d d.

á
. aze II •.• ,., .•..•.•• , • u<' �"

. O, lspoe e mu as e
Senhe ras e vias unn rlal.

- 166, � Tele. 2069. Diári -Ir
-

" a 67\1 t d
.

Cura radical das' illlllcçõe. Im�l':n8a C."" 1:
, .... "

'Z.68t :emin .es e espectes .florest:i':.:I e de ornamentação, para
agudas e' cronieas, do. aperelho I{OSPITA Car idade: ornecrmento aos' agr icultores em geral; Interessadoa no
gellito-uril!Ólrio em. ambl\l OI. ',p d) 1114 'I

'

leXOI.
.�,_rove oro '

..
er ores.tament(') de suas terras, além õe nrestar toda

d Ih 'D' t' ,PortarIa' '" .!.UlIIi,
. • - , • .

" -

Doenças. o apue o I'" 1"0
.".- A t,"lore,sta significa: �e!'êu .Ham"•......... :-., 1.831�, ll'jen.taçao teclllca necessária. Lembra, ainda, a possibi-

1 do sist�ma nervoso. �

IIIol'a'rio: 10'h ás 12," Z'h ia II. fonte indusÚial' solo fer-I,lHitll!
.. ,

','_- .,'
"., ., '.1111 idade da oMenção de empréstimos para refiorestament.o,

. "ai) �el,'a.t!a(l ,Casr. d. .

'

.

Contlultório: ,R. Tira:leJitel.:2 til; terreno valorizado; pro-. Saúde)' .. ,., ..... ,..... U63 :no_ Banco do BraSIl, com juros de 7% e prazo de 15 anos.
_. lQ Andar -- Fone: 8246. .

C
Resí.'íhcia: R. Lacerda Couo teção de mananciais, defê- M9.ter:lida.l� Dout,,;' sr- Os interessados em assuntos ,florestais, para a

,
.

Ch' d" h) t •
- . 108 Corre0 ..... " ' .. I 121

bt
-

d
. .

I'
.

•,triho. 1;' ( IIc"ra o ...pan II sa con ra � erosa-o; gal'an- CIIAMAP-{)8 ('!L- ) ençao e maIOres esc areclmentos e requererem auto-
-- -Fonp.; 3��3, "

tia de abastecimento do ma... (,;ENT"�S. rizaçãô de lic-:ença para queimada e dêrrubadas de mato

na H' .....NRIQUE PRISCO t 'a.l I h
.

s a" Coq,o de Bon,l)elr", ... '_ {! ,- d'" 'A"' FI
.'

U. .f'� el'l �n oSo nece s rIO 'Serviço Luz (Raclama, üevem Il'lglr-Se as gencJas orestais Municipais ou

PARAISO ao confor.t6"à economia e à

I :,çõe�) .••... ,.,':",.,",. � ..IO. jcil'e!;.arnente ll, esta R2P,artição, situada à rua' Sautolt
lftillDICO b

.
,"

,

d' II PoliCia (Sala COlllls.áno. ",lr"

11
.

. . .

D d S
'lO revnencla O o�em.· Pol'c'la (Gab. ne'.egudo', ,. �,5\14' )umollt nO. 6 e.m, Flonanopohs.,O,.raçéiel ", oel1ça.. e e· I ..

altoral - Clínica de ",-dultol. ---:--- CO,MPANHIASDE· 'felefone: 2.470 - Caixa 'Postal, 395.
Curso de Especializaçdão .DO DR. AN'l'ONI.O MpNIZ ITATCRA.N.S..r.o.R..T,E,.�, .... , ,

� "1""" Bndereç_·o. telegráfico: AgrJ:-<ilva - � Florianóp'olis
.�O"I"i.-,1 {joIO .Servídorell o 1-

. D. ARAGÃO :ruzeiro do Sul, 2,1)(10 t C. ,

wu �
"

,.;;>rviço do Prot. lIariaDo ue ,"IRU IlGIA TllEUMATOt,O(;!A Panair', , .. , ., , , ., . " S.1íIi3 ,

�r;drllde),". "rtopedi.. Varig "" '.', ... ,. Z:,32li I fi!

'

. Consultas - Pela maDhi DO .•uhMl'" Joii.o l'll'tÚ: 18 Lóide Aé,'eo'
.,

!.4n:· 18e- lI......4.�•••e••O•••@I•••••••••••••••••••

â:loepit'l) de Caridadet>
. .�, li> à. I, rl,81'J"m .. "te Re •.i'., ... , .. ,......... 1.1771' '. -

A tarde das 111,85 ba. em dlaD- .tImo. >l08 SábadÓ.' Scandi1l8vôd , .... "., ... 2,301'· ""�''\.'''�.ililli�''''��!lli''''�.���
te !lO con13ultório ',Rua Nunel �elJ: S')caiuv!' 1:\6" BOTIHS ,-

Em Cu'rl'f'b IMllebado. 17 Esq'lina,', de Tira- >'Jiw - :/ 'li 4 i
Lüs : .:., ',' H �'H .. .. • .. .. li.ou,. I I a

.

.' "

,.entes. Tel. 2766. - --_._-- _. -- 'Magesttc. . . . . . . . . . . . . . . . 2.276 '

.

ltesidência - Rua Preaidente Metropol ' 3.í4� .' ,

:::H:��";;�I;�':JN .::��;'ft��:', Ir::r:�:, : :: : ::: i.l1:l .: .' Tradição e Conforto I';SI'�CIALI;���;M OLHOS OI��!���:,r!:t��:��1��t����;���' f::;�laO
....

�·E·S··'T
..

A···D·'O
..

_.m G R A N O ,E H 0'1 E L MO D E R N OJ
')'iVTDOS. NARIZ E 3ARGANTA reles_n.?8 -- _rele:,one' :)'<07 �
(:�:':�!!�11�_EN�';:'��Ç��� "li��)t�:�".lta.: Das Ui ',�tlU w.

LEA I, -R,ua, 15 de .N,oV,.em,bro. '58,2 ' 'I.:'Ultrl-SODl Resldenr,a: Fone: 3 "!2
�

IT-"f�m"nto ,de .Inallta ... Rua: Blllmena,' n, 71. ASSINE �,���������
operaçio) .' .

- ._� '- --,

Anclo.retlo.,8copia·- Receita d. TI =r:1êr#lr#lr#lr#lêr#lr#lr#li=r#lr#Jr#Jêr=r@f#Jf#Jélr#t n
Ocolol _ Módel'JIlI f\qulpamento II
de Oto-RI��a���::���I. (bINI,

Molor Mar'·'·I·mo -

« P [,.'TI"'Hor6ri'o das 9 àH 'It b�,r .... '

dai 16 15 18 horas.
Coullultõrio: - Rua Vitor ».,

rele.. 22 -- Fone 267&.
.

!tel. - Rua São Jor�. 16 -

rnne !4 21.

, 'iOHAJtJO: à". l� .. 18 110·

Ortopedi'a e 'I'raumutolozta
Ex-illtel'nó""por 2' anos do Pavi
lhão Fernnudtno Simonse n da
Santa Casa d�ão Paulo.

• (Serviço do Prof'. Domingos !:'J",

fine) __::_ Estagiado do Centro .le
Ortopedia e' 'l'raumato logla e do
Pronto SO(,Ol'l'O do Hospital das

raa

I�es idi',,,·ia: 'A"enld.
r.o, n. U. .

.

Atende dlaDlad..
'felefone: -e-. 1296.
M_-------..-

DR. JO�:t MEDEIROS
V!EIRA

- ,>l.IlV":I(iADO -_

":alXa Po"str.l 1110 - ltlljA -

�Ãntá Catariná.

- IIR, CLARNO G.

GALl.ETTI

-,

•

Ol� �rll
"A Soberana" Praça 15 de novembro

rua ]4'elipe Schmidt

}l'iHal "A Soberana" D:istrrttJ do Estreit9 - r..nto

Viage� com segurança
. ,

',e rapidez
Si) NOS OONFüfrrAVEIS MICRO..ONIBUS"'BO
-,

IIPlõr-'(SDL-BI1SILIIIO';'--
�Plorianópoli. - Italaf - Joinville - Ouritiba

:'I�-
�

�::-,��, �- ...
..,.

� � _ �- � _�._._.. A.
'-

)pj&_ ;�.�
;.Age'"Del- .' H.atAlDeoDoro !e.quina�da=
, iii. Rua .TenentellSllveiraj I�
,.

r

Desde a escolha dos tccidos'padràu corte e aca

bamento pt:rfeito tudo é motivo' do maximo cuidado

pelos expccialistas responsaveis pela c.onfecção das

róupas Imperial EXlra. Só assim é possivel obter uma
roupa per"éita e Que veste bem.

'

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke�odem ser

adquiridas com exdusi\'idade nesta cidalile est.a·s afa
ms{];as 'roupas;

/
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SERVIÇOS DE,CARGAS E ENCOMENDAS ENTRE1l0 PAULO-SANlA ,:-(ATARlt�A PóQTO A,tE GR E :i:
Y h
� �
Y l
.�. F , i I· A I S - M A-�T �R I ,I ,,,,,�,' -, F I L I A I' S - .;•
•�. ·

' t;�� Á.!. LAGUNA - Rua Gll�tavo Richa';!), 514 _ Fone 131 FLORIANO'POLIS .,- Rua Padre Roma, ')0 � Fone 280- .t.
:�: TURARA'Ú - r..1H1 Lauro MUIII!I' '>.10, _ Fone �17

' ( R -E S ,('I ,U M A � PORTO ALEGRE - �ua 7 de Setembro ,619 _ Foné 7818 :1:.:. CURI-TIBA - Rua Silva Jardim, 984 - Fone 218S ..t.,i+. t• ITAJAI' - TI'a"""sa 24 de lU,.'" 6 - Fone 448 'I•�: WINV1LE _ nU" Mm,••• 0,000"0, m _ Fone 4jil

ftt.rd 6

l,OE_JSAANNTAE ICAR'I�A''I)I:�._3\
SAO I'AULO - Rua João TeO(��ro, 670 - Fone 36.4421

:;:
., rONE • ! ,,-

_ Rua da Moóca, 1044 '- Fone 37-7097 �.� .��:4 ARARll últLEANS - BRAÇO '00 NORTE
.... '

Enderêço Telrgráfico: "GOMES" R I O O E JA N E I R O ._ Rua Sã� Çristóvão, 212 .;.(;�.
v

�:l: . Endereço Telegráfico das Filiais: "C R E S C I U M E N S E"· :t� �� �.+.+
h
',' :.+. ..JÍspõe essa Emprêsa de comprovada equipe.de ao camin ões próprios "F. N. M." dirigidos por, profissionais competentes, ......

'. �.:. , =lérn do que capacitada a atender o comérci o e indústria na zona acima especificada; VIa gPl1S com qualquer autoridade de tonelagem. ..�••*. I ' '+'l �.
:!: :L Ê L (" E R A PlD É Z NOS S E � � • � �,� � !. ç � � .. � • � •• '" � �
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Florianópolis, 23 de Julho de 1957.

- "

-. AVARIA GROSSA

I At
N

O I N H E·'J R-JQ - ROCHA A.A. INDUSTRIA, COM�RCIO, NAVE- ença�CACÃO e CONSTRUCÕES, estabelecidos em Parana-' \;.I
Emp-esta-se. com garantia hipotecária, quantia não r;uá: Est. do Pa-raná, propríetárlos do navio-mc1-0r "SAN-t SENHORAS e SENHOPITAS O I tit t d

-,

I A" t
'. .

S
- • . ns I U o e BelezaTAN , por seus agen es aüalxo, comUnIcam aos 1's. Iporanga alem de suas insto I

-

M d
.

infe:';or a Cr$ 50.00,00. Enfol�mações à Iria Tenente Sil- (:onsignatá1'ios da carga de que é portador o referido ',ma cab�!�il'�ira COln long08 açoes
d

o

ernt�s, contRaIcOomI
.

. <._ - .3 anos e pra Ica no e67. navio, embarcada em Itapessoca CEsto de Pernambuco),

1 SÃO PAULO .

.-...õ;;; '''-RE ffi 'TZã--------
"

;;;;__..;;;. que em virtude de Aval'ia Grossa declarada _no Porto de _____________
Hecife, a retirada da refel'ida carga está sujeita ao pa- __"�__'"--__ .

"

_

g-amento ,da quota �)rOVISOna de Avaria Grossa de 4%
( q lia tl'fl por cento].,
CARtOS HOEPCÍm S. A. COMÉRCIO E IND'úSTRIA

Hão permite que a ferrugem
detenha a marcba do progressl
PER-LI CO:N é útil na conservaçlio
e limpeza de qualquer máquina in
dustrial ou agrícola. Nilo permlh
que su:s rráqU!n1S sejam destrui
das pela ferru�em. Use FER-LI
CON cujo pOder desoxidante nlo
pOde ser comparado a' nenhum
processo mecân'co. FER-LI-CON
é usado taml:;é;n nos oficinas de'
lOutamóve;s, nas fábricas de ,ela
deiras. nas ln - ú5irlas de esquadria.
de ferro e nas oficinas de plntur..
de objetos de ferro e aço.

.. BUSCHLt�lrtpPER LIDI,
Rua dos An:lradas, 131

lOINVILE _ sta. Catarina VISITE A NOSSA

Rua Deodofo, 15 ....·TeI.J81f),

D A T. I L o b R A F,�.
Com prática

.

Precisa-se na A MODELAR'

Q, QUE' SE LEVA DA VIDA!1' '

.. GRANDE FESTIVAL NA U. B. R. O.
Vá gastar o !!eu dinheiro
l�O BAR do CAFÉ PRIMOR,
ondé as bebidas são puras,
" Oi; petiscos têm sabor!

F. Schmi,dt, 60
LO BAR do CAFÉ PRIMOR,
onde as bebfdas são puras

I.' .

Dia 10 de agosto' às 20 horas será levado a efeito
gralide festiva1 a saber:

1.0.) - hora oe calolll'oS, com' prêmio ao primeiro
. colncao'o;

2.°) Comédia em 1 ato "Maldita Mostarda';
3.°) - Grandioso Show com artistas do nosso

Rádi0. ",•.

-'r,

•

•

'
;#

Cr$ 10,00 e 5,00•••• °.° •• 0·0 •• 0·' ••• o-o. 0,0 ••

,(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 31 de-Julho de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. Ci\TARlN.\
_._- - .,

< ----�-- - ------- _ •••

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

R E Y!JJa�o
_

DOS �çc�"��� ��'C��'�t!, C'c;A a,-��.(. ,(6�
'_

�1ft .:..",,(40Os concursc,s, de �oi�lbenfeitorias. Curso sôbre íífJ.��.o.. w.. '

gordos e o abast:�!�ento
-

i:in�tag'ens.'
..

O capim jara-; (Cent, d� 7,a pag.) Rio )VIORTO, �à.rçànçand(), fi' plagas, o "que traduz sobe-
. butadas aos pioneiros de RADIOGRAMA DO PRE.

de carnes. Fala o pl'�sulen� gua em terra Roxa. O fu-
i
da regiao de SÃO JOA-' cabeceira ocidental do Rio jamento a riqueza de seu' um dos mais fecundos e FEITO DE SÃO .JOAQUIM

te - A Seleção' na "'�rgen- turo do gado Jersey. Me-
QUIM e rompidas as bar-

I
das CONTAS até desembo- sólo, ! eminentes setores de �tivi- Publicamos o seguinte

tina. Os frigorificos.. no morial sôbre pecuária de
I

reiras' do- �prisionamento I
car no Rio . pIÍ;LoTAS, a Sua população' supera a

I
dade, colocando na' evidên- radiogra-ma enviado> pelo

Brasil Central e a função córte. Como aumentar os
que 'faculta o intercâmbio

I
barra do Rio LAVA-TUDO,

i
ca�a dos 30.000 habitantes, 'cia de uma justa homena- Prefeito de São Joaquim

de São Paulo. O gado Gu- lucros na cri�ão de aves e
comercial com os centros! onde faz' limite com o Es-! verdadeiros gigantes de :

gem, à admiração ao labor aos locutores e produtor'
zerá no Brasil - IX Com:' gados. As rodas dos trato-; consumidores o Estado de

I
tado do Rio Grande do Sul. fibra que se dedicam, na dos .abnegados homens do do PROGRAMA "CIDADES.

.

1 F t�
f I '

, -

,paração entre padrão brast- res. agrrco as. a. ore� ne-

r Santa Catarina' terá., em: Sua altitude
-

média é de sua majoria, à pesada labu- campo, que pela tenacida- DO -MUNDO"
leiro e o indiano. Criadores gatívos da mec�mzaçao a-

SÃO JOAQUIM, uma nova' 1.360 metros. Densas ma. ta dos campos, para a gran- j de e espírito de luta, _vem NR 75 PIs 103 data 26
d,e gado Santa' Gertrudes. grlcola.

_Avicultu.ra -

�e�
I
fonte' de riquezas para a

:

tas 'cohl:em extensas áreas deza do �em comum:'
� rempreenden�� u�a campa- hrs. 1020

-IX Concurso de bois gor- cuperaçao de ftangas tal'
sua balança econômi«a,. do município., servípdo de Tem ainda como fator, nha de reabil itação em San- Rec de -i\lM

dos em Barretos. A XXIII dias e galinhas depois da
alinda à satisfação de Pr-o- anteparo às aguadas. -Pas- preponderante na sua eco- ta Catarina e que constitui PO AIM/WL

Exposição-Feira de Gado muda - A farinha de-óvos

I
porcionar ao país a sua �ó- tagens ricas de relvas, das nomia, desenvolvida SUI- um marco' indelevel no pro- 10,40

Indiano em Uberaba, Deeâ- - Vantagens da criaeão-de ta, para o grandioso: _ mais variadas espécies. O NOCULTU�A "a apreciável gresso Catarinense. . Em 26/7/1957
logo alimentar. Registro de coelhos. Trocando em míu-

-PLANO 1-rACIONAL DO ponto culminante fica nos PECUÁRIA, além de reser- - Na oportunidade que

S.uinos. A an�l�ção d� ta- d�s. Ciscan�o, no:icias. v�-I ABASTECIMENTO, meri� :_ampos de SANTA BÁR. vas -fabulosas de madeira, se' presta tão' enobreeedora Ouvimos com entusiasmo
nfa

".
I Expoaição Regional ce sabe? Sl:uaçao da aVl-, tório trabalho social do BARA, no distrito de BOM' especialmente o PINHO, homenagem ao Colono, o e vivo interesse o simpati

de Araça�uba e IX C�nc�r,.. cultura em �a� :aulo. �on- rC.C.A., atendendo e vasto, JAR'DIM, onde se encontra cuja comercialização,
.

por Governo de
.

Florianópolis co programa "CIDADES
80 de �Ol� Gordos

'. Ped�?O l.s�11tas Veterl�arl�s �a Re�"l pl'ogra�a de govêrno do lo MORRO DA IGREJA, si só, just�fic�ria quats- não poderia fugir ao dever DO MUNDO" focalizando a

de falência de criador de
I
vista dos Criadores . M�r. I pleclaro Pres-idente da Re- �com

1.885 metros sôbre

0'1
quer mvestímentos. de associar-se com todas as nossa terra Natal que nes-

,gado e invernlsta. Padrões cado de. carnes e de latlcl-, pública.
.

nível do mar.
-

Em tudo e por tudo, de classes e associações ru- tes ultímos dias cobriu-se
das raças de porços ceia- � nios '. Relatório' nO 148 do

I O município de SÃO A leste, temos a colossal ti, - SÃO JOAQUIM, - o Irais, que justifica\n no dia com espessa camada de ne-

dos no Brasil. Viagem ao; Serviçõ de Contrôle Lei- JOAQÚIM está situado no cortina de granito que se- BRASIL ainda se orgulha-
I de hoje a homenagem do ve atingindo em muitos lu-

médto São Francisco - VII teiro da A.P.C ..B.
extremo sul do planalto ca- i para a região de SÃO JOA- rá no futuro, e, nós, Cata-

I
seu rnaís elevado acata- gares um metro e meio de -

"

tarinense à margem direi-I QUIM: daquele
-

outro' mun- rinenses, já nos vangloria-
I
mento aos que labutam pôr altura pt 40s colaborado-

o (j,.C-_.'�.' ,A.;i. '- .

·JS..

. ,A...
··'

,:o� ,,_._.,_' ta do Ri� Pelotas -hconfi- 'do tão diferente: o litoral mos com a tua' inclusão;
I

uma terra mais feliz e rica res de tão instrutivo
.

pro
nando com LAJES. Mar- I barriga-ver;l'e. Do

-

alto, de em: CIDADES DO MU'N- nos seus recursos economí- grama o- nosso abraço de

'geando o Rio CANôAS, di- 'suas montanhas, Titans ta- DOO!... coso • I agradecimento em nome de'
visa com BOM RETIRO e .Ihados em f'ocha com mais Saudação do Prefeito Dr. Torna-se ainda mis- um povo que por viver nas

VENDE-SE"- �ASA _:_ Cr$ 430.000,00 - NA RUA' URlJBICí: Nos penhascos í
de mil metros de altura,

. Osmar Cunha, ao colono de ter acrescentar, nesta sim- ralturas em contato com a
.

.' I da SERRA GERAL faz di- ,beijam os. céus. Matas den- Santa Catarina e do Bra-' ples saudação, que o Gover- natureza pródíge em des-

CONSELHEJRO' MAFRA - TRATAR TELEFONE

I
visa com O'RLEKES e � sas matas, cobrem a�uêles sil, no do municipio de Floria-Ilumbramento é grandiosí-

URUSS�NGA. No ponto
I

píncaros, aquelas aguadas A saudação ao Colono nopolis envia ao Colono, a·1 dada 'sente-se mais perto2065 HORARIO C.oMERCIAL _.

mais alto da nascente do "arestas, aquelas gargantas E' a segl:linte a saudação
I
influência benefica e CÜ'TlS- c!� Deus pedindo pela feH-

I disformes, ond.e regatos endereçada -

ao colono : de trutiva d.o trabalho que cidade daqueles que impu]
'cristalinos e barulhentos Florianópolis e do Estado, Lvem executandg os bandei-I siónam o riosso Municipio
ile despejam, corrcoveando por S. �xcia,- o dr. Osmar :rantes de nossas riquezas para a meta de -um garde
se despejam, corcoveando Cunha � Prefeito Muni- agricolas, testemunhamos, destino

marentos, raivosos!... cipal:. I il0 gesto sensível de uma .João .luaéio de l\:l�ll_o
As suas terras e clima; - "No. ensejo da pas- sincera manifestação, o va- Prefeito Múnicipal

I

D � ,9 T I NO. assemelham·se em tudo à sagem, no dia de hoje, da
I
101' sempre crescente des-

Paulo 'velha Europa dE) noss.os magna data que se consa- sa pleiade de homens que

" 4_55
.1oinvile e Hajai.

'_111,00� Rio rle
. ritiba.

J'!!H'ÍTo e CÜ· 12,40 Criciúma, \í'rto Alegre, Pe
lotas e Rir Grande .

Uma Geladeira

8lecfric 9,5.
Tratar Felipe

General

1I0R1RI0 DOS AViÕES DO CONSÓRCIO
TAC/CRUZEIRO '00 SUL' E SA��G' NESTA CIDADE

Ch'egada Part,ida
'

,

Quinta'

Rio de .Jan":ro São � 12,3&
12,05 Paulo e Curitiba

Porto

a_vós, mas, as árvores fru- gra ao Colono., a cidade de,
I

s.e -�tuam e se completam
tíferas de SÃO JOAQUIM, Florianópolis, através·' do

-

p�lo crescimento de Santa
.

\ ,.

têm
�
a particularidade de seu máximo dirjgente ad- o-Cafarina e apontando, lar-·

prod'uzirem até 2.000 fru- ministra,tÍvo, . congratula- gos e festivos horizontes
tos cada col�eita, .fato de- se com tôdas as manifesta- de soerguimento economico
veras inéomum em OU trás ções' d� apreço que são tri- para o Brasil.

Dia

$emana Vôo

408

Aviio PROCED:tNCIA Avião

12,55 Chnpecó, .J.,:.çaba, Vi- 14,40
deira e Llljl:'s-�-.

Lajaí, CU1·.itibli,. São
e Rio de J�Jl.eiro

13,50 Rio de Jan:!iro;.Sa.-nto,s 14,20 .Lajes e Porto Alégre.,.
P arall'agná, C uriUba;

"<,, ,

VEl\DE-SE

Jayme Dutra

Fulvio Fenreira,Segljllda'

437

417
/ ,

'\

l.aguna, T<.'barão, Porto Al�
*

•

P�1"ulo e CI!ritiba_ gl'C e -Bagé.
10,30 P. Alegre e Lajes 11,00 Itaj!1.í, JOlnvge, Curitiba,

,Par:màgl1á, Santos e Rio de

Janeiro.

13,20, Rio Gral1df.. Pelotas, 13,50 Curitiba e Rio de. Janeirº.
P. Alegre e Cl'iciuma

Schmidt

Terça 12,0'1) '. Rio de Ja'l('iro São -,.. 12,3ij

.14,30

es'colha
_

pela êtiqueta" 438

.. -456

" 427

J' Bagé, P,'A1f'gre, !l'u- 15,00 Curitibá', s�o Paulo e �io
')arão, L�l'lt;,na. d,e .Juneiro

São' Paulo, Curitiba,' 12,'10 Laguna,' (:r:ciúma e Porto
1í,25 ,r f

.

I'" AI • -,�J,a ra e _�'l.JaJ.
.

egre.
.

"-

Rio de Ja'lelro, Santos, 14,20 lJajes, Videira, J0f!:çaba e

13,50 ParanaguD, Curitiba, Chapecó. -

I

JOÍllvile fl Itajai.

,Quarta

" 441

" 425

!-agll nnJ 1'l' barão,
-Alegre c Pllg'é.

P. Alegre, tricim:na 14,15 ltajai, Curi:ibà e S. paufo"l.Laguna.13,45 Ch�pecó, .JI.riçaba, ..vi- 11,2.5 ftajai, ,J.l:1Jvilt�, GUl'itiba,,'
- deim e Lai",!. � P:.nllinguá Santos c:f Rio de,

11,00 .Taneiro. I'14,15
B::rgé,' P: Alegl'{!, 'fu- ·t;'.Oú Cu:ritiba, �, -P�1110 e Rio de

Ibarão e LaguI.!a. .Janeiro, .' i

lú;�O S. Paul.o; Curitibrr e 11,25 Laguna, .

..,;
'f'lbarão e Port� li.Itãjítí. AI�gre. .' '. _ '

13,5.9 Rio de J�mt:iro, Snn� 14,20- Lajes, Vldc!ra,' -Joaçaba e.

tos, Paranaguá, Cm�iti- GhapecÕ. I
. / lha, .JoinvUt' e ItaJaí.

r
12,00 Rio de ,Ja!l.íliro e Guri· 12,40 Criciúma, P

.. Alegre, Pelo-'

tiba. ttis 'e Rio Gránde. I

.12,05 Rio de Jandró, S Pau� 12,35 �aguna, T'jh:uau,·p. Alegr�,1
'10-'0 Curgiha. e Bagé. . I

_13,45 P. Alegre, Tubarão e 14,15 Itajaí, Mn!"'1, Curitiba e,
-. n,oo' Laguna. -São Paulo. 'I-

ÇhuIJécó, J(lHçaba, Vi- 11,25 rtajaí,' Jo:nvile, Curitiba,'
.

. I

Paranagu�, Hantos e Rio d�;"

Janeiro. I13,50 Curitiba e Rio de .Jane:ro, ;

, I'
J-oa;çaba e

-

.

sua· nova roupa' anatômica
. ') -

.

".

para, o homem moderno!.-

;Jmp�
" 426

" "442

418Sexta

., 441

"

.• � confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos.- Seus tecidos e aviamentos sÍf
d'e alta qualidad� e pré-enwlhidos. .-

• Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não' há' longas e'pera.
nem _demoradas provas.

EXTRA

Sanado 417 • Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAl
EXTRA é 100% anatÔmico, muito mais confortáya
e muito mais eleg:1llte." 428

442"

: Qetn� e 'Liijl's.

- I

.�1�,20: '
I

"

'-t Ri{) Grande; PelotnA",
P. Alegre p Cl'Iciuma.

. I

"

" 418 '14,15
10,1JÜl'itihl1 o Itajai-

.

·Char-ecó.
Bagé, P. A!egre,'Tu��:"-J5,(iO Itajaí. Cur;nba, S. Paulo e

_J'ão e La�;ma. _'"
,'- 0.-. Rio de .Jfll1€iro. !

Rio de Jnnejro e S. 11,10 P01�tô AlerTE' (Convair). !
iPaulo.

' "

!
��--������

\. Garafltida por

'I.ECIDOS E ARTEFATOS_ FISCHER S/A
Rua Prales, 374 - São Paulo

35 anos espeCializado no ramo do vestudrio

Domi:lgo .' 407 13,15, Rio de Ja!h�iro, S. Pau- 13,45 Lajes; Vidí'ir:.,

." 405

Porio AYegrp

Oisrr:buidor excl,usivo'
�",...,.,..,,.,,,,,...,..,.,,,..,..�.....,.,.,...,.,,...MA,GAZ.NE.,HOEPC E

CARLO.S HOEPCKE S/A
Santa Catarif'QAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O E"t:ul.:" n maii' antigo Diário de Santa Catnrtna Florianópolis, Quarta-feira, 31 de Julho de 1957
--

"Cidades �â -IURd."
••••• '

) é um' prO'grama produzidO', merecas ser .foca l isada nês

pelo., r�rimeír4;l sargento ,r.�-! te ,,��·og.ra�1(i:;:,�,,� �:,�ÇJ.�ADES
zaro BartO'lomeu, da nossa : DO MUNDO -:- pois, na

DE PITIGRILLI ressa menos que ó futuro. ao racícctnío. Suspirol� a céptica e a sentimental, a l-vencer perplexidades, 'I!: Marinha de Guerra. 'I'rans- I'veraáde es ilci, novo mun-

BUENOS AIIYES (Apla) Mas lera-o também. Continuei:
f pr-ática e a' sonhadora. uma: viagem que modifica- mítide todas às quintas- � do, den�ro da grandeza

,- Baralhei aos cartas e as - O passado ilumina o _ E se sente arrependi- Ninguém jamais a com- rá a orientação de sua vi- feiras das 21,00 horas às dêste Brasil querido, nossa

coloquei sôbre a mesa:
,
futuro, disse Opodeldoch, fia. Posso dizer tudo? 'preendeu. Nem seus pais, da, com a condição, .. con- 21,30 hs.; pela 'RádiO' Díárío

I

rJâti'i8. comum l ,".
- Corte. que como sabe a senhora _ Diga _, respondeu, 'nem seus .professores, nem dição". dá ��a��ã em, O'ndas, curtas I S�O .JOAQUIM - a exu�A bela desconhecida apa- foi um grande filó-sofo, ,em levantar o olhar vago seus amigos, nem seus - Não sabia o que dizer. e .médía, em qu� �e -apre- I b{'ral1c�a dos ,teus frut�s, p.

gou, no cinzeiro o cigarro Esticou para frente o lá. !as cartas. amantes, nem seu marido. ,- 'Com a condíção , " re- sentada uma, CIdade de conhéclda alem fronteiras.

arenas começado. bio inferior e ergueu vaga- ,. vejo um fi,lho não nas� Emitiu um semi-suspiro petíu ela, qualquer parte do m�ndO'. I Homens esclarecidos que
- Não, senhora; com á mente as duas mãos, como cido. : que queria dizer "menos - Que saiba desprender- ,Na última programação I

respondem pelos u.l'lstinos
esquerda. para dizer "nunca ouvi fa- Levantou os olhos é os

'

que os' ouü·os".c'Então, for- se ele seu passado. Vê es- fni focalizada a CIDAHE! d'e nossa pátria, estão vol-
Cortou com a esquerda. lar nele". Na realidade, baixou. . mando um triangulo com tes flois· reis? Estão sepa- I;lE SÃO JOAQUIM, com O'

I
tandn agora as suas vis-

Anêís.: hraçaletes, unhas. Opodeldoch é o nome de Melhor dois _ cor- as .últimas três cartas que radcs pelo ás de páus, isto patroeínío do Prefeito Dr. I
tas para o desenvolvimen

Espalhei as cartas em se- um bálsamo' contra o reu- rigi ; e virando um três de restavam, declamei: é pela árvore q�e está na Osmar Cunha em homena-
t
to da tua economia, ha tan

I
mi-cículo com a frente pa- matismo que se usava an- páus _ ou melhor três. A - 'Nem a senhora mes- bifurcação do caminho. Da gem ao dia do Colono Cata- 'to paralisada. Querem te

ra baixo,
. tes do triunfo do saJicilato. morte passou por 'perto da ma consegue se compreen- outra vez equivocou-se, rinense. . I proporcional' uma nova ta-

- Tire vinte e uma ao - A senhora é uma mu- senhora quatro vezes. . der. Recolha as cartas, [un- deixando-se guiar... PROGRAMA DA "RÁDIO
i se <de progresso, f'omentan-

acaso, sem escolher. Iher sincera' - disse, dis- '. Aprovou com á .cabeça. te-as, esco1-ha -três, depois Não me lembrava do que DIÁRIO DA MANHÃ"
.

do· ainda mais, o valõr das

Tirou a nrimeira e a úl- poncto as 21 cartas em for- Especifiquei: cinco, depois sete, depois lhe havia dito .. Mas' ela o ORGANIZADO PELO SAR� tuas riquezas de tua pro-

tima, depois duas do meio; ma de estrela. - Há mui- _ A primeira vez quan- uma. sugeriu: GENTO LÁZARO BAR- dutividad;;'
,

despr�Jldeu urna que havia .os homens em sua vida - do éra criança. A segunda - É formidável - excla- mais pelo coração TOLOME� I Pensam em tornar rea-

aderido a outra e a dei- disse, batendo com o dedo quando éra adolescente, mou ela, agitando. em cima do que pelo raciocínio. ',' "CIDADES DO MUNDO" Iidade imediata,' a maior

xou; depois, escolheu três médio dois ou três valetes numa estrada, 'a terceira da mesa a pálida mão ab�r__ - .Desta vez obedecerá à

j. .s,ÃO - JOAQUIM aspiração de teus estremo-

ou quatro cartas à direita, e dois ou três reais. .Todos Cor ciumes de um homem, tá, que desencadeou um ti- razão. Seu dia pitagórico Traçaremos hoje o,per- sos filhos: a grandiosa
duas eu três .à esquerda e a desiludiram - e .batí ,I quarta: pela bestialidade lintar de braceletes, pul- (disse pitagórico como te- fi} da cidade Eldorado Ca: ibra que será, a estrada:'de

esterli- r ia dito properispômeno ou tarínense. Gleba, ._dadivosa rodagem ligando SÃO JOJ\
vinte dó-· anafilático) é o sábído. Foi em que' Deus semeou ríque- 'QUIM _:_ com o escoad�'uro '

concebida numa noite de 'zas mil, .e o homem - ainda marítimo 'de, LAGUNA.
sábado. Seus perigos são: nlio' soube colhe-las!... Sentindo a necessidade

"',

pegou n que havia rejeita
do,
- Chega, senhora. São

vinte e uma. Quer que lhe

leia o passado ou o futu

ro?

Rincão maravilhoso, "ter- imper-iosa do amparo à fru-

1':1 da promissão, onde cor-' ticu,ltUl'�- daquela rica zó

rem rios ce Ieite e mel"! .. , na, em condições- -inegua
Fonte perêne de prodUti-, lávei$ para ,abastecer o país

seiras,
,

amuletos,
nas e moedas de

lares.

num ás de pâus - menos de um mêôíco, mas não sa

um - e indiquei' o ás de -beria dizer 'll data.

cópas. - Passou momen- -r Faz um ano.

tos dífíceis e várias vezes - Suas enfermiaades são

esteve indecisa sôbre d ca-
I

de origem psiquiça . .. (exi
minho a seguir. Obedeceu bi uma carta qualquer). Na

'Três, cinco, sete,
unia .. _. - disse, pondo as

cartas na minha frente.
ostras, quadrimotores e

ações petrolíferas;
E títulos metalúrgi-'Meu passado me inte-

)
m'ais do que senhora há duas mulheres: Continuei.ao coração

v

-"-.----------- -.----- - Toà3, vez qUe traiu, cos?
$ e�(i;C�()-It�G:�@C �... iIíG••&.�•••••••••••••••".�oo••fj••••,._••••e........... .

: .
.

" : ol5'eclecia a uma lógica se- Dentro de seis meses, vidade e3pontânea, em que de maç�>i, pêl'as, a!lleixas e

: I creta das circunstânâcias Cuidado com os máus cop- o sóIo parece vibrar de en- 'outraS' f�'utas de .c-lill1a tem-

'I �� 0:· (frase vazia que aprovou selhe�ro's. tusiaS?1�, ql;ar�do é cOlhi- _p,erado' qU�;:. ttt,u:;i�{!nte,
.. �

-

com um .decidido movimen- M0veu' a çabeça, para um, do Q produto das seáras são iifi.'portad'as com gran{le

! nCOnTl:Clfine'Dl-OS· I to) e apesar de sua culpa lado, como, se tivesse que- mi,lagrosas, na ferti1idade disp.êIidi_? de divisas, o Sr .

.(j. • aparente continuou 'sendo, rido dar, uma cabeçada num majestosa da criação., Manuel Brandão', .Delegado

i . 1í'íi pura - e �omo ela lubri- imbecil. I SÃO J0AQUIl\'1: - cau- do COD,se1Jho Coordenad'or.
• • ficava com um sorriso su- ,.:_ Fizeram-lhe cometer saria. inveja ao P'arai10 bi-' do' Abastecimento, em San.'
• Casamento •
• • til de complacência as to- asneirlls, Devia ter se'gui- blll!o, caso' ele hOllvesse t�, Cat,arina, vem dedican-
· : :-- .

g Com grande su�tuosidade realizou:se na manhã da última 4a feira o I lices que lhe �stava dizen- do 'seu instinto infallvél, sua existi-dci!." ,fio· especial carinho pnra a

; el�lace mat,rimonial (4a s'rta. Poti Ganzo com o academico de "Engenharia" I do, exagerei: - muito mais hipersensibilidade, Obriga- Ç>s teus frutos seriam solução\ dêsse magno ,Pro.
!III srr, Daubi Pereira, O at,� civil, na tarde de 3.à,felra e o ato re.ligioso, na Igre· _ pura

<

do que- o sã� as m�- ram-na ,a fazer o contrário maiores, e, as tuas flores, blema.
e. ,ia Divino Espirita Santo quando J1otava-se uma verdadeii'a par.ada de ele- I �

lh.eres· qQe fazem ostenta- do que devia:
, superariam em matizes (' Ic,onseg'uiu cOilquistar a

:1 gancia. Srta. Poti, hoje, sra. Pereira estava 'elegantíssima no seu custoso e

I
' ,� .

b' I" f
.

cão de virtude" 'porque, na (Na bolsa, pe,rele-se por- frag'rância,' no, beleza dos v",l!'o�a sl·mpa·tl·a e qesllsa-·-lindo vestido de noiv[l, Sem ,dúvida foi uma e ISSlma con ecção. Apos as - ,'� -

• cerimcnias, os I).oivos c çlignas familias receberam 2s convid,a.dQ� no;; sa-,
_

infidelidad� _�e,. _ma.ntihhá que se' compra em lugar de �olorijos, na embriaguez ,:0 ,interêsse do in�igne Ho-
• Iões do clube XII de Agosto.- O casamento 'das duas famílias que se reuniram, I fieL vender e ;e ven'de em lugar Jos' perf�mes' invu�gares: o mem Público que é o Coro

I foi mais um c:os aconte::imentos marcantes da ne,ssa sociédilde.' � co.luna so- • Meus cóntrit'..,sensos ti-· de comprar). A mulher pôs que de melhor jamais foi nel Walter Santos, Secre.,.

el, ciaf cllmpl'Ímel1t_a ao ,,]'0,\'e:n càsaI' e di:gn:. a,s familias com votos .d,e felicitações.\ ,I h "t
i

't -

f' �b
"

t t. 11 am um eXI () ere�cen e. sua mao 1'18, so re a mI- "JS o r.a na ureza. tário Geral do Conselho
• .

I d J
'

(C J t I Continuei:
:
>" , .t,

nha. Por f;liz coincid,ência do Coordena,dor do AbastecI'-
: Na cid�de de It:,j:li, notei a fa,lta da e egante sra r. ose e ese... .

I M 11 P' I tA' t d Patl·l·cI'a a elegante na-o se I
- E se cometeu in)'us- O senhor, é formida- destino, fôste incluida nês- m.n,,11to, 'J'llnfo a' '·PI'esl·()e�ncI·a

.
. a .)Ul'g, 'ORSlve men c" cul�1 ?, aparecr:nen o e ,.." "., <

'\
' '

, "

• preocul'a tauto, com o Soclet.
.. ,. ,tiças, fê-lo com um fim de velo :e "programa: - "CIDA- d'a República, o q�lal está

I A colllnà soei'al C'luilprimenta na data de hoje, ,ae Ilustre casal Ex.mo I Jüstiça:' uma justiça nive- -::- I)ES DO MUNDO" ;_, jut vivamente empenhado em

I sr, e sra. Contra_Almirante"'Alberto Jorge Carvalhal pela passagem do' ani·
,( t ladora, compensadora, por:=-'

,

Meia hor� dep0is, mInha :amente no decurso dêste
• vel'sario de seu matrimo"io.

.

,._
·

I que.�. fama de 'adivinho' estava

i Comentam pela cidade, que o fa��so Pianista da Boite "Plaza" sr, Luiz Senti qu< havia embar- consagrada. _"Adivi'nhou tu-

• Fél'nalK�Q..sabino tambf'�n sera atração no proxirbo ,Festival cineinatografico cada num pe.ríodo inconclu- J,Q." - dizia a senhora.

I em PUlüa-del Este: • den'e. :Mas,' enqllanto eu Declaro que -aquela era a

• Baby meiga e g;rúiosa menina - moça filha do casal sr e sra dr. Pa!J,Io falavá, ela �eguia 'seus prÓ- primeil'a vez que tomava

1/ AmHl't).1 encontl'll·se em visita a npssu cidade. -A g'l'ac-iosa Carioca, o.s -vot.?� flrios" pensamentos,' Evoca- 't.s cart�s n'Rs ;mãos com

I ele f(di'z estada, -
--. " .

I.
, va, menialrnen't'e, as Clr- fins de adivinhação, que

II A Em'baixada da S,E.R: Ele� \�ãü 'de fa,milia visitaram a c'idade ,de cUJ1stâncias em que deve- não acredito na cartoman-

Itajaí, 'são elementos Jlc destaque ,:la sociedade de joinvile, que enh:e eles ria ter sido piõ-r, ter traí- cia, que não conheço os

I, existe Volei-boll, Tenis e Foot - boI I. Eis a turma cem por cento', U!�ri'(IIOS: • i do' mais. Não s�i o que lhe símbolos das figuras e dos
_ Harri Romana, João Chr.ne Dippe, Getulio Raimer,_ Valmir Jordan, mi ton

II'
..-

• . .

V' disse, m,as
-

.. ela
'.
aprovou, siO'nos que não' li no ba- At.,é nêste espetáculo in� fas que, dada a',s condl'ço-es

•1. Dalcanche, Lauro Lazoll! Filho, Jamel Dippe, Jorge Pimenta, âr. TupI lp� .
c,

pe, Eulisses A. Conti, l\I:1nfl'e(lo Norberts Luiz Gl'ubhofer, ho Dippe, An'lil·
,
,Aprovou a si" mesma. A ralho, ,mas nas perguntas, comum,- - da nev'e em cli- climatéricas daquela re-

• ton Braga, José Caries II. P'!'ath, Samuel Sihêira, Demostenes Silveira, Valter, partir desse Il)Omellto, ha- nos gestos, nas exclama- Qla temperado, - a natu're- gião, igúalam-se às da Ar

i Schuli, Mario Veighmann e Evaldo Cordeiro Skloch. " ,i, viam�s chegado· �p po�to ções daqueTa que, me i"Q.- zn foi pródiga contigo. Ocu� gentina, Estados Unidos e

I
Não podià deixar de éomental'"a visita de Miss Santa Catarina, no�cltíbe '·1' em que, por mult.o que:sÉ,! terrogarf(v> sôbre s'eu pas- pus no Brasil,4situação 'pri- E

2l de Julho na ciela/e: de Itajaí. O sr. Anol' Nager e AJéssio Tomelin (Presi- I uropa.

d· ".1
afunde na, estu,pidez huma- sado e sobre 'seu fU,turo.' vilégiadà ,- l:etr-atas o in:- De�sde que "e,J'am conce-dente e Vice "Presidente 'da referida: sociedade, organizaram, para o rá dt! ..,

" niais um aniversario· do clube uma honit� festa. I na, ]lão sCe, toca j�ª_maM o não s'e dava con'fu, come· v�rno das 'terras dã velha didos o's elementos técnicos·
: Felicito e agl'adeçl) aos dirigentes do clilbe 21 d,e' Julho, ·pela recepção :' fuhdo. Perguntou-tt'f!:· acontece a .J:�dos as clie�- Europa! .. � -:' I p�ra o' a,proveitamento r��
! �'1 .qb, Terezinhà Dutra e êste colunista. I - Vê uma viagem? t�s dos adiVInhos, que nao Por tU,do IS'SO, - CIDA- ClOnaI da FRUTICULTORA
!

: :--

I· - Uma gI'ande .viag_em, era eu que lhe fazia reve- DE 'DE SÃO JOAQUIM -,I· (Co�t, na .6& pag.).. Movimenta-se a cidade para o grande baile de gala, festejos do veterano
: Cluhe XiI de Agcsto, \

-

.• mas nãó imediatamente. De- laçães, mas· ,ela é que me

I Jantar Americano _II verá' superar. obstáculos,
I
contava' tudo. '

_ Na luxuosa e confortavel residelJcia dp sr. e S1'3. dr. Osmar Nunes,
: sua filha Doris recebeu um grupo de pessoas amigas para um elegante, I I
'I. jantar americano, Um fh') serviço de bar as ;figuras' mais representativas ••• i EM RECIFE O 1.0 SEMIMÁRIO ,DA

do alto "societ" de ItajaL Não há duvida de que Doris, me,iga e graciosa'

1.:.... �
.

menina. meça, m{tre.ce o;; ll'fe.Jhol'es elog'ios em referencia a belissima recep- II. OE4, SOBRE COOPERATIVAS 4��:!;u�:
.. ç.ão, ( ,._

--: :'-- WASHINGTON, 30 (U ricano de Cooperiüiv,as de CANETA.rvlJE �5-

. • Dia 2, sábado proximo s�rá o "Festival de Modas" patrocini{) de "'A', I P) - O primeiro seminá- Eletrificação Rural) será �. CllEvelZ (lMA5 go
• Casa Brüsqu'e", São nove graciosas e bonitas srtas que apresentar-se ão -com·. rio, patrocinado pela Orga' crescente _inlportância do PALAV�AS Po�

: dezoito modelos para a proxima. estação.
'

• I· nização dos, Estados Ame' r problema do forneciment{1 MlNuro. COM

: . Por certo o clube XII de Agosto se revestirá de brilho e elegancia, _ ricanos (0EA) sôbre co' de en{!rgia elétrica às co- TÔD�S A5_çu�VAS
• - {)per.ativ�s, destinado adis' : munidades' ru1,-.ai.s, ISTO f2EDI1.ESt:NTA
• nesta esperada noite. 0., ..

'

• cutir a 'e'letrificação rural, i -,------
.. ,,- _,�J�. -�-,,"'- lJMA O/5TANCIA DE

=.;",.
�

.

A Sl'ta Nice Fal'ia. !)111a das de� :Mais Elegantes da Cidade, �s c�lmpri-' I será ,realizado em Recife, Décimo·Quinto, . CINCO MI!7'R05, OU S'étl'AN\
... , . "" • BrasIl,.de 5 a,11 de outu- - '3,;",!J;"'o /I,1GTfeD5 POIl. 110' ""A,müntos sinceros desta rolpna pela passagem de seu anIversarIO (Jia 25,

'

•
,J1.J �

: • bro d.o corljente �no, _segun' Anl�YerSa'rl·o•
-: :- • do uma COmUIlllCaÇaO da

• Aniversariou·se no dia 23,' a sra dr. Wolney (Neuza Colaço de Oli- : U
.-

P Am
.

lO _
ruao an erlCana. CIDADE DE TRUJILL, 29 (U.P.)

_I veil'a), tambem, uma das sras. mais elegantes, da cidade. A coluna ·social

I O CQ�elho Econômico e
- Por motivo do décimo quinto

deseja a sra Colaço Oliveira, os melhores votos de felicitações, Social. d� OEA decidiu aniversário, a primeiro de agôsto,
: .--») (((-- ...

....

'... d
'da' Rádio Televisão "Voz Domi_

•
'

16 h l'
i

k t '1
aceItar um convite o go' nicana", iniciaram·se hOJ'e as

• 4a feira na confeitnria "Plaza", as
. oras, rea Izou-se um coe -

aI.. A •

b' 'I
.

d d
verno raSl elro par,a que faustosas comemoraçôes, nas• em comemoI'a-l'a-o' ae, 1.0 aniversario do programa "A- hora o desperta 01'''.. I

• • '" O seminario realizasse em quais serão apresentados espec-

a Um shé,w festi,:,o, ol'gani�ação do P;·odutor·Locutor Dakir Polidoro, o res- : alguma cidade do BrasH taculos com a participação de

e pDh��avel' pell) 'rr'f,rrin(,; 111'O,C\Tnmn" '

'. • I' O tema geraldo con '/. _

mais, de nuzentos ar,:istas est't'an
, . ."

(S"" I
g es

gell'os, Entre psses figura fi cano

:: "ISQ6�i:J;(;'·9àâ�ID.<lí:!iIi)*.::i4§�ije�i'rI�."�lja.�.l»••��:ii'��.if�G••a;i"��.:j.�etíltit'aa4Ji.a.. .:JO :�f'Hl!-ano nter-.Ame-) tora braSile� ,Ângela Maria,

cQll1seguir na esfera do Po

dei: Federal, os meios para

'in'ício de tão portentosa

dgoroso inverno, em que o

'vento 'Sul, quando áçoita a

nossa H.ha, força a lem

or-ança do minuano casti

gando �s tuas pa-ra:gens e

obra.

Tal empreendimento
rá 'po>:sipilitar que

vi-

uma

tornando as ,tuas noites fonte' de riquézas 'e-stagna
mais ,geladas, provocando das, alcance o éontacto com

assim,
'

a estonteante bele- os mercados consumidores,
za das neves, na terra tro- redundando no desenvolvi

picai! , . . ( mento da prcdução de fru-

\_ Você r

sabia

UM QVO OE GAL/NUA
_ E&VA.!/ADO € COl.OCA
.:--.., Do I$NTQE DOIS P�I'M

çoS OE! eOI:tR.ACHA. RE
{;'S-n: 4 UMA PIlEtlSÃ()
bê 18 A 30 QUI. OS•.

. "'

�;�ti1' ��'./-�� �".

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

),

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

","�
__F_lo_r��r:ó�olis: _ �uarta-fei�ª,· 31 de Julho de 1957

.......
.�._,.. ,.

PROGRAMA'OO MES

Dw

PROGRAMA DO l\ms .JULHO
27 (S) - SOIRÉE

AGôSTO
3 (S) - SOIRÉE SÉDE SOCIAL -,:Ma

ravilhoso desfile Renaux em be
neficio da nova séde. Mesas ....
Cr$ 300,00; Convites Cr$ 150,00;
reserva na Seeretaria.

- Início da Semana do 85° ano,

com .. competição de Hipismo à
tarde e uma Soirée juvenil ini-.
ciando às 20.00 horas.

'_''' Lia 11 (D)

Dia 12 (I1)"7' Jantar de confraternização -

Inscrição na .Secretaria do Clube.
Dia 13 (III) -- Cinema para a petizada
Dias 14 a 16' -, Competições de Xadrez Dominô

.
Esgrima, Basquete, \'�lei,\ Fute-.' boi de Salão.

Dil 17 ;(8) - BAILE do 85° aTIO com as debu
tantes do Inverne.
DEBUTANTES

Acham-se abertas, na Serretaria do Clube, IIS inscrições,

I, ,,' '

VE��';;SE I VENDE-SE - CASA -

Cr$, 430.000,00
- NA RUA

/

Uma Geladeira General CONSELHEIRO· MAFRA - TRATAR TELEFONE,

Electríc 9;5: ' I 2065 HORÁRIO,COMERCIAL
Tratar ,'Felipe Schmidt

-

, ",,-- '-'" -,-- ----,,----

- . _ ...

�HOR·AI1O'IlOl�AVJÕE'D.O(ÓNSOR(IO
�

,

ljttCR'UlEtmDO SUL E 1AVA6 'NESTA CIDAD,E",.'
Chegada

'

• -

Partida

que esta. subscreve (ins- sôbre o referido imóvel, ra- TENÇA - Vistos, etc. Jul- Confere com o orig ínal jafi-

1,4,15 Bagé; P. Alrgl'e, Tu- 15,00 Curitiba, São Paulo e Rio crito na O.A.B., secção de zão porque, muito respei- go por' sentença a justifi- xado no lugar, de costume.

'Ja1'à'w, Laguna. ele Janeiro Santa- Catarina, ,

sob o 'No tosarnente, vêm requerer a cação de fls. para que pro- Eu, Arnoldo Souza, Es

São Paulo, Curitiba,' 12,10 Laguna, ('r:ciúma e Porto 89J.,' dizem OLiMPI(YBÃCH V. Excia. que se digne de- duza os seus juridicos efei- vão, a fiz 'd'atilografar, e

11,25 Mafra.c l;�jai. Alegre. e s/mUlher 'd. NATALIA terminar dia: e hora para a tos. Expeçam-se mandado subscrevo. (Ass.) Eduardo
)

Rio de Ja'1eil'o, Santos, 14,20 Lajes, Viddl'a,3(rJoaçaba e BACH "êi'e' eomerciante e audiêneia de justificação, de citação àos confrontan- Pedto Carneiro da Cunha
�-;-.dl�50

..
�

-

. , .-

Paranagliá. Curitiba, Ch�pecó. ,- '}. ela doméstica, bi'asileiros, em que serào,. ouvidas as tes do imóvel'e ao Dr. Pl;O- Luz - Juiz de Direit..o.
Joinvile fl Itajai. \ reside'ntes nesta cidade, que testemunhas, abaixo arrola- motor Púhlico; exped'indo- Eduardo. P6d..·o Carneiro

fiesejam promover, peran- das, que co�parecerã.o in- se editais de citação com o da Cunha
.
Luz - Juiz de

_. , Rio de .Jan":l'oSão - 12,35 Laguna T'L'barão POÍ'to ' ,. '

1295
"

�. ' , ,

te êsse 'Juizo, umá ação de depencte�temente de inti- prazo de trinta dias, pu- Direito.
, ,� 'o,: Paulo e Curitiba Alegre", '�, Pagé. '

" _'. -,_ '" Usucapião, pelo que vem, mação. Requerem ajnda que,
---'--------,,-- •

.

.�"�'�"
. ,

P. Alegre, Criciuma 1{15 Itajai, Curitiba e S. Paulo.'
respeitos,ament,� expô r e procedida: dita justifica-

- _13;45 L:tguna.
requerer o seguinte a V. ção "ab-initio" e julgada

.,'_", Ch;tpe::-ó, .JL::lçaba, Vi,- 11,25 ltajai, .Tó;nvÍle, Curitiba, Excia� a) _ Que' possuem esta, s'e prossiga na fÓI'ma
;<. " deira e La !I"S. Paranagüá Santos e Rio de '

-
,

_

. _
um �erreno c:em 'a área a-

.laneao. '

20, -

. I proximada de 15�028, m.

".14,15
Bagé, P. AJegrê, Tu- 15,00 Curitibá, S. Pauíü e' Rio de q. (quinze mil, vinte e oito

Janeiro.' . I metros e<ivinte decimetros

1-125 La,gun'a, 'l'
.. ,llbar·a-o e PortO', quadr�dos), sito à, Rua, gais; ser' julgada proceden-

.

10,40 S. Paulo; Guritibà e. ,
-

Alegre.
.

. I Afonso, digo, à Rua Frede:- te a presente ação, a-fim-de
Itajaí.
Rio d-e J�ndro, San- 14,20 Lajes, Videira, Joaçaba' e rico Afonso, -nesta cidade, que os supHcantes possam

lo.
'.

C
., Chapeco'. medindo 68,31 '-{sessenta e adquirir o justo título pa-

tos, P:llanaguá,' urltl-
oito metros -e.' trinta e um :.-a a devida e necessária

ba, Jüinvilt' e Itajaí.
R,I'O de .Ja',1�,'.·1·0 e' Cur'I'� 12,40 C

' "

p centimetros de frente, por, transcrição no Registro de
_ " ,j'!CllIma, ,Alegre; Pelo-

R 220 M., (<;luzentos e vinte Imóveis da Comarca. Pr'Otes-
tas e ,iO' Grande.

meti'os) da frente aos fun- tam provar O' alegados por

Laguna, T,;H'ia�;i:tJ, P. Alegre, dos, com "animus domÍíli", todos os modós e meios 'em

e Bagé. mansa e pacifi�l!.mente .. sem direito permissiveis, parti
e 14,15 Itajaí, Maf.'·n, Curitiba e interrupção nem oposição cularmente pela prova tes-

São Paula. de quem quer que seja, há temunhal e pela documen-

Chu.pecó, .T(lHçaba" Vi- 11,25 Itajaí, Jo:nvile, Curitiba,

Dia

$emana
Segunda

Vôo

4.08'

"

"

Terça

"

"

,'Quarta

"

'OI 441

Quinta
- 41'1

," 426

"
" �42

41,8
,
Sexta

,OI

" 441

" 495

S::tbado 417

" 428

,442"

" 41)6

'Dcr;ningu ,407'

" 418

�-E O I�T A' L�.:
.

. �
• s- a& t_� - .:; "

O Dr. _ -Eduardo Pedro cessores e ao sul com ter- Anatolio Pinheiro 'Guima- blícados por uma 'vez no
\ i·

Carneiro da Cunha Luz, renos pertencentes à 11'-, rães - advogado. RÓL_ DE "Diário da Justiça", e por
,

Juiz de Direito da Comar· rnandade de São Bom Je- TEST�.MUNHAS: João AI- três vezes em um dos jor-
D E � T I N O ca de São José Estado de sus düs Passos, onde mêde,

!
bino Ramos, brasileiro, ca- nais da Capital do Est_yIo.

I,.i\J�!. CU1'1ti�a,/São Paulo

Isanta,
Catl!t'ina: na -forma também, duzentos e vinte

I
sado, o I e i í"o, residente P.R.I. São José, 20 de ju-

e RIO de Janeiro da Lei te. metros. c) - Que, entre-
I
nesta cidade (Ponta de Bai- lho" de 1957. (Ass.) Eduar-

Lajes e poro Alegre.
, !

'

E, D I} A L tanto, não têm �s suplican- : xo) 2) ANTONIO (Nico), do Pedro· Carneiro da

I
Faz, saber .aos que o pre- tes o dominio do imóvel TRUPPEL, brasileiro, ca- Cunha Luz - Juiz de Di'

sente edital virem com o acima descrito, por lhes I sado, oleiro, residente nes- reito. Dado e passado nes

Críciúma, Perto Alegre, Pe- prazo de trinta (30) dias faltar o justo título. Assim, ! ta cidade. 3) JOSÉ' HER- ta cidade de São José, aos

lotas e Rir Grande. _

que por parte d� OLIMPIO com fun4�mento no Art.' MENEGILDO DA ,ROSA, vinte e seis dias do mês de

I BACH e s /rnulher d. NA- 550 do Cód. Civíl e Lei N° brasileiro,. pescador, resi- julho do ano de mil nove-
12,05 RiO' de Janeiro São - 12,35 Laguna, Tvbarào, Porto A e

,

TALIA BACH, me foi a- 2.437,' de 7 de março de dente e domiciliado nesta centos e cincoenta e séte.
gre e Bagé,

'

I
"

J'" C' presentada a petição do 1955 e em conformidade cidade. DESPACHO A. Eur, Arnoldo Souza, Es-
11,00 taJ!1I, omVI,e,· uritíba, "

Paranaguá, Santos e Rio de teôr seguinte: PETIIÇÃQ - com os Arts. 454 e seguin- C,omo requer. São José, 10- crivão a fiz datilografar e

Janeiro. Exmo, Sr. Dr. Juiz de Di- tes do Código de Procésso 7-57, (Ass.) Eduardo Pe- subscrevo. (Ass.) Eduardo

. 13,20 Rio Grandf.. Pel�tas, 13,50 Curitiba e RiO' de Janeiro: reíto da Comarca de Sãç Civil, desejam os. supli- dro Carneiro daCunha Luz Pedro Carneiro.
.

da Cunha

José, - Por seu advogado cantes adquirir o dominlo --,Juiz fie Direito. SEN-' Luz - Juiz de Direito.

Avião PROCEDeNCIA Avião

12,55 Chapecó, .JJúçaba, Vi-o 14,40...
deira e Lajes

437 Rio. de Jan alro, Santos 14,20
P aranaguá, C uritiba,
.Joi�viÍe e Itajaí,
Rio. de Janeiro e Cu- 12,40

13,50

455

ritiba. I,
•

417

438
Paulo e Curitiba

10,30' P. .Alegre e Lajes

456

P. Alegre e Crlciuma

418

427

11,00

barão e Laguna.

4'25

�3,50

12,00
Oba.

12,65 'RiO de Jan .•�iJ'o, S Pau-12,35
.

lo C Curi�iha.

.13�4Q P. Alegre, Tubarão
11,00 Laguna.

..---------. '
, "..•...............................• ,

AN��,CI,QS I
'I

.

r
':

,

'
• <

o·

fi

! CONCURSOS do DASP i
I INSCRIÇõES N /ESTADO �

C. 358 - ESCRITURÁRIO DO SPF - De 19-7-57 a 7-8-57 !
I C. 362 �'ENGENHEIRO DO MM -::- De 31-7-57 a 19,..8-57 I

Q
• Os interessados serão atendidos na Escola Industrial de Ploriarió- il

R I polis, à rua Almirante Ah 'm 11. 19, das 9 às 12 horas. :
Eru� �:o�;�to�.�. I REALlZA,ÇÃO DE PROVAS N/ESTADO :

. �IO DÉ JANEIRO· D. F.

ti
C. 336 - DESENHISTA-AUXILiÀR DO SPF

:1,
'

Dia 28/7, as 1? horas - Prova Teórico-Técnica .,

C, M5 - ARQYIVISTA DO SPF
.-:-_-�""....�........,....-.�".....", - .

I
• Dia 29/7, às 19 horas - Técnica de Arquivo •

. PENSÃO I Dia 1/8, às 19 horas - Português I
I Dia 4/8" às S horas - Datilografia :

Alugam-se. bons quartos : ,Dia 6/8, às . 8 horas - Matemática e Estatística I
• C. 346 - GUARDA-LIVROS DO SPF •

: Dia 29/7, às fi horas - Contabilidade Geral I
: Dia 31/7, às- 19 horas - Noções de Contabilidade Pública :
I .

Dia 2/8, às 19 horas - Português e Matemática :
I

LOCAIS DE REALIZAÇÃO �

Prova Datilografia - Departamento Estadual de ERtatí�tica
,

<, Jg ,

• •
: Demais provas - Escola Industrial de Florianópolis •

: N9TA: Os .candídatos ao. concurso de Desenhista-Auxiliar deverão com- :
,

� : parecer à prova munidos do seguinte material: Régua Tê, compas- :

J,%
: so (lápis e tinta), os quadros, transferidor, escala, lápis de dese- I
I

nho ou tiralínhas ti tinta nanquím.. ...

. O
. I

;���iS ata �".8••""" ••'."."".'••••'••'.'••••••••••'••'••••••'•••••:
'r#ir=iElêêr'#Jêr=.!r#ir#lêF-Jr#1êê.êêê@l@.F1r§El@

C· ._,.,. '$,.�
l � Aluga-se ampla e conrortável residência com ou "fi móveis," com

�
X' quintal egarage.," _ ,ill

'['U{
r

Inform:ç_ões pelo Tdef. 2236., <,

;. �tit. .

. ��,
élr##)rêY#JFleê$1lª:§lr#lél@êêrElJ3i§!�:rê".:'.:..3t__;'--'----,-'7""--- -�&- - -�-. ---

EM
,

JORNAIS
REVISTAS
EMISSORAS

COLOCAMOS � QUAL
QUER CIDADE DO lltASlL

com refeição, a. Rua General

Bíttencourt, 43.
23- 24- 25- 26-

�,

......
.

nll. [lUlUIII

'v

da Lei, cita,ndo-se os �on

frontantes e suiÍs mulheres,
se casados, 'para o. final,
percorridos os trâmites le-

"O ESTADO" O 1\1;>\IS ANTIGO' DIARIO DE S, CI\TARINA
---------

F o r m i c a N ,a c i o n a I
. PRODUZIDA NOS MOI:.DES E COM AS MÊS
MAS CARACTERISTICAS DA FORMICA ES-
TRANGEIRA.

.'

Chapas de, 1,23 � 3;06 m�rs. grande variedade
de lindas eôres e be�issimos padrões,
/

ESPECIALMENTE INDICADA PARA REVES'
TIMENTOS DE:" mesas, cadeims, balcões, bares,
móveis ae cosinha e copa, refrigel"(tclores, SOl'vete"

. rias, portas, etc.

FORMIPLAC'RESISTE AO
CALOR E AÓ ATRITO

FORMIPLAC E' AGORA TÃO'
.
BARATO QUE ESTA' AO AL-

. CANCE DE TODAS AS PES
SOAS DE FINO GOSTO, QUE
DESEJAM UM BOM· ACABA
MENTo' E RESIST�NCIA

INSU�ERAVEL.
Fornecimentos da jáb1'ica, com, descontos
para revendedores, ou dos estoques pa1'a
p1'Onta ent1'ega,

muito mais de vinte anos, tal, vistorias, etc., reque

por 'si e seus antecessores.' rendo desde agora o depoi

b) � Que o terreno ac,ima mento pessoal de quem por

descrito tem as seguintes ventura venha contestar a

confrontações: frente, a presente ação, sob pena de

Léste com a rua Fretlerico confesso, bem' como sua I. I
d

-
..

tAfonso 'onde méde 6831 COIl enaçao nas cus as e
" 'I. --

I
meh'os; fundos a Oéste honoral'lOS' de- advogado.

com o Caminho Velho, on-; Dá-S� à �ausa, ,yara efei- ! )2Jep::1ª#J@@êêê@@@@e
de tambem méde 68,31 me- I tos fiscaiS, o valor de .... )

I A roupa lnlpcl'ial Extl'a é produto da principal
'tl'OS; extremando ao Jlorte ; Cr$ 2.100,00. Nestes termos., inljustria do Ilene.:o em nosso paiz.

'

,

com tei'rej�os ',peTte�centes a t p, deferimento! São Jos.é, L , �E�,tltS f31ll083S rO.lll18S, são, de,vend'8, O�c.h18�V<� _""I""_�__<III

Luiz Gama Parente ou su- '10 de julho"de 1957. (Ass,) I do i\lagaúnf: Hoepck.
'

13,20
.

Para11agut, Santos e Rio de

Janeiro.

13,50 Curitiba e Rio de Janeiro.

deira e Lajfs.

Ri6 Granrlf). Pelotas,
p, A-Iegre ; Criciuma.

iS,i5 S P la 45 L' V' d
.

Rie de .Jan\�iro, . au-." '.' aJes, I ,1:'11':', Joaçaba e

lo, Curitihn e ltajai Chapecó.'
14,15 Bagé, P. Alegre, T�ba- 15,00 Itajaí. Curiti.ba, S. Paulo· e

Rio de J l'.11 eiro.

11,10 Po.rto Alegi'e (c'onvair);
l'ão e 'Lag:ma.
Rio de Juneiro. e 'IS.
Pl'lculo ..

Por>o' Alegrf· 14,50 São. Paulo e Rio d2 Janeiro

(Conva iI') ,

I,

BUS' H L E, � L E P P E R lTDA
Rua Cons. Mafra, 35 - 1.0 andar -L sala 5

. FLORIANóPOLIS STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'o Esl;'1c1o" () mitis antigo Diári» de Sanla Catarina
---- - ----�"- --------------

Florianópolis, Quarta-feira, 31 de Julho de 1957
,

,
-'-----

Civil, - na qual deverão f.icação. í. Tijucas, 25-6 ..

.ser ouvidas as testemunhas 1957, (as) Carlos Ternes _

Miguel João Correia e Má� I
J: de Paz no exercício do Pelo presente edital e, em cumprimento ao dispôs-
I' to no art. ,9- da Portaria n. 11 de 11'2-54,' ficam convô- O CÃO E O HOMEM'

. '.rio Francisco Brazin, lavra- cargo de J, de Direito': (AI d OI )

1
'

cados os 'associados deste Sindicato para as eleições da
,

varus e rverra
"

, �'es, ,residentes e domí- Feita a justificação foi pro- Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes no C_onse- As leis devem ser feitas para serem ,inter�retad�s,
Ciliados no 10cal_9_os imó- ferida a seguinte senten- lho da Federação e os respectivos Suplentes, que serão' Não aplicadas, rluram.ente. Ap.esal: de q�e e, �reclso exis

veis, os quais comparece- ça : _ "Vistos, etc ...
'

Jul- realizadas no dia 31 do corrente, em sua sede social a I til' plena confiança nas que Julgam. Ha parses em que
.

d d rua Trajano 'nos altos da Confeitaria Chiquínho,. onde, os 'juizes às vezes agindo pelo bom senso e por .gestos
In epen entemente de gn por sentença" a justifi- , , I'funcionará a única mesa coletora, inicíarrdosse a vota- , de humanidade, mostram sapiência e, ninguém, pe a .Jus-

O Cidadão Carlos Ternes, ,citação. Requer mais que, cação retro, procedida nes-
cão ás 8 horas e, encerrando-se 'as 18 horasi,

'

teza das sentenças, pode avocar a lei intangível.
Juiz de Paz no exercício depois da justificação, se- tes autos de Ação de Usu-

-

Somente poderão votar os' associados "qi:Iltes, sendo Um caso agora ocorrido no Rio - na sua 'alfândega,
do cargo de Juiz de Direi- ja feita a citação dos atuai"! capião requerida por Ma- condição para a validade do pleito e comparecimento esta mesma "aduana" pela qual entram milhares de ca

to do Estado de Santa, Ca- confi'ontantes,' Dr. João noel Tomé Machado, para de, no mínino 2/3 dos que preencherem aqueles requí I dilacs, do caixas de wisky e outros contrabandos _ está
cites cujo lotado é de 204 socíos,

' ,'}wovocando repulsa. Uma pobre cadelinha, vinda com
na forma da lei, Bayer, Juvenal Martins, que produza seus 'devidos e Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os 'seu dono dos Estados Unidos, não poude ser desembara-

Delaudino Nicolau, Luiz jurídicos efeitos. �item-'se_, associados se dirigirem a Sede do Sindicato. -, ça da por ser, considerada contrabando. E' evidente que,
Mesquita, ,Antônio. Carlos por mandado, os conf'ron- Florianópolis, 27 de julho de 1957. 'llP,O houve dou lo, não houve má fé, -mas apenas amizade

FAZ SABER a todos
.Dias, José Steil, Arnoldo tantes conhecidos dos imô- 'Paulo Maltz do homem ac seu maior amigo, o cão. Ninguém queria

quantos o presente edital
Dias e Amaro Joaquim,_. dita' com o

'Presidente snfrentar despezas de viagem, e aborrecimentos na al,-
veIs; por e

I
IS, ,

de'citação de interessados
todos residentes neste Dis- prazo de trlnta dias, na EMPREG'ADO

f ândega, para negociar ou fazei' concorrência a noss�
ent .

t d
'

"
,i fio grande produção canina. Agiu pelo coração. Mas ai

ausen es,' incer os e esco-
trito, bem como d

.

t f d R 10 d A tios In e- rorma o � , o r igo aparece evidente, dura, inflexivel, a lei. 'Não havia pos-
nhecidos, com o prazo de '.

ressados incertos e desco- 455, do Código de Processo
" " "

' sib ilidades políticas, nem tenderia alguma COisa, então
trinta dias, virem ou dele .

d'
I 1: ara serviço de escrttórío, pr'ecrsu-xe de empregado' "

h' h'
,

f f
.

nhecidos por edital de trin- Civil, os Interessa os In-.. _, ;;e faz cumprir a lei! E a bic m a, passou' ome, rIO"

r',' 'dias, _ do SI'. DI're'toI'
.

" , . om ll;�,de aproximada 'en tre 24 e 29 al1(1S, com bom nível
longe de carinho do� seus (�onos. E ainda mais, espe-

v' certos; pessoalmente, o Dr. "o instr i-ãe sendo índ I'spensa;,vel exper iência e bôa '

• ""': =: '
. rando ninhada.' Quem sabe nãuestarta, aí o' espirlto na-

do Patrirnôriio da União, Representante do M. PÚ- ieds-; uo \'omerclal'
,

.

, Ih'

,", J .,.', _ ,', ,cion;;!ista ria alfandega? O cacJlOrroe,nosso .. ,. Aco er

por precatória, em Floria- blico, nesta C, idade', e, por' l,ar, as Indicando Idade, ocupaçoes s ntei-íores, pre- B '1'
-

f . rados nos "States" Never
"

-, , '

A . .' �o I'Jl S'l caes que oram ge .

nópolis e do Sr. represen- precatória, a ser expedida. �,en�l}�S .� qua,ls�uer ,outras referências para a caixa
A Sociedade: Protetora dos Animais apelou para a

d
'

Públí ',OS'[\1, I,�, n1?,Ja capital. I P isid t' d R iblica para a Câmara Fedetante o Mínistério u 1- para o Juizo de Direitoda' sra, e o resi en e a epun ,<' c ,
-

reito da Comarca. _ MA-
co nesta Cidade; todos para la 'Vara da Comarca d,_{! ,""""",,,_ ..,..,�,,,,�

" 1'a1. para todo inundo. Ma-s existia fi; lei, deshumana, mas

NOEl TOMÉ MACHADO

I
"

..

-E- M P R E, G A' D",A' --� ;

!i l<!i. E_não houve jeito. Quer,endp ,co,�y�}l'r�mais de ]50
.J

,
" contestarem a presente ação Plortanópol is, o Snr. De-le- '

,

I mil Cruzeiros de direitos, o <'1011-0 '41l'; f�mpsa "Baby" es-

brasileiro, casado". a.v:a- dentro do prazo de dez dias, gado do Serviço do Patri- , ,'if\','Ol', f) .leilão e só assim, denois de tanto sofrimento do
d

.

1 t d I a Precisa-se empregada que saiba cozinhar, para I'

01', rCSlC en e e omici I -

de acôrdo com o disposto mônío da Uni'a-o. ,Sem cus-
. , f' I Iíb d d 'lO ou 20 mil Cruzeiros'

pessoa sozinha - 183 Av. Hercilio Luz (fundos). animar, 01 e e I era o, paga o ' - "

do no lugar "Sul do Rio",
no artigo 455, citado, _ tas. P.R.I.. 'I'íjucas, 22 de Não' é um desparate, um con í.ra-senso ?

em, Nova 'Descoberta, dêste sendo, àf'ínal, reconhecido julho de 1957. (as) Carlos ATEN,(ijQ I O amig-o (�O homem deve ter ficado desencantado

P·
.

'o DI'stl'I'to quer mo •
A.l ' t' com ele, nã,o pelo, dono que o abandonou em transe tão

rIIDell ','
-

o domíniO do suplicante '80- Ternes J. de Paz no exer-
'

, O Inslitu.to de Beleza Iporonga Avisa 'Sua distinta dificil. m!'ls relo absurdo de llma lei, 'tão 'dura e intang,í-
ver a pI'esente ação de usu- bl'e os l'e'fel'l'dos l'mo'vel's, CI;'CI'O do cal'go d'e- J. de' DI' _ " '

ireg'uesia que conta agma com uma cabeleireira com lon":.. vel quão' deshumana e idiota!
capião em que expõe e re- ;uja sentença� , lhe serv\rá l:eito." E, pará' que chegu� gos anos de pratica em Santos, São Paulo Rio de Ja- I �r.:-'E--lf;?Jr§Jr=:tr=Jr=::t@ê#lÊê!H:ªªE
quei' a V. Excia. o �_eguinte: le título hábil p�l'a a ins- ao conhecimento dos inte- rieÍl'o, rua Vitor Mei·reles 18. Aguarda sua visita. ' I,.', .

'

,

I O Sllpll'cante é 'pos ,

' ..'---- __

o

-,-, '_ -----,------ ..- .. - " , .. 'r' "A ','01111':1' "nlpCI'i'al Exfr.a"é� nt(\(lutA, 'la I)r:ncipal_

-:- '
-

,�rição no RegistI:'o de_ Imó- ressados e ning.uem possa' I
' .. • 'e

.

h'
.

d 25 I teD�a-o· Se'nboras e Se'obor' tas' indusÜ:ja. do S!.eneró em no�so 'pà"ii-Ç
,

,

..

selro, a maIs e 'anos, 'eI·s. Da'-se a ,pI'esente o alegaI' ignoraAncia, mandou
'

I v
, ,. """

r" '
" -"", •

,,'
' Estas famosas rotlpas. ,s,áo, de ,'�nda exclusivR

dáS 'se,guintes imóveis,: _

valor de Cr$ 4.000,00 para expedir o presente edital ;���!t:J::::;o � �� d' M
.

H 'k'
""

-- - ,

10 L()TE - Um terreno s, i- na sede
ACEITA-SE ALUNAS DE TRABALHOS MANUAIS

"

o, aj!'azme oépc.
JS efeitos legais, Protesta- que será afixado -

d BOl'dados diverSos, Tricô, Frivolitê, Tapeçaria, De- : F" 'N" I- tuado no lugar "Sul o
�e provar O alegado com dêste JuiZ9, no lugar do coração et. Enxoval de Noiva e Bebê I O r m I c it a c I o n a

_ Rio", em Nova Descober- ,estemunhas e vistoria, se costume, e, por cópia, pu- Tratar a' Rua 24 de Maio, 453
ta, dêste Primeiro Distrito, necessário. O, a,ssistente blicado UMA VEZ ,no", 'Diá- Estreito' I
com 180 metros de frentes

que esta assina 'tem sua ,'io da Justiça e TRli:S VE- CID. Spvia 2.0 3.0 4.a, e' sl'!xtas-feiras da-s 8 às 11 I

e 876 ditos de fundos até a ['esidênci-a nesta Cidade, ZES no jornal "O E.st-ado": horas das. 1� às 21,30 Sábado da's 14 às 21 ,horas

'Cl,"_", ,--(,�,�()_"(),-,(),,,().....c} ()__ (O
lagoinha e, daí, segue' 'com )nde recebe citação. Nes- d; Florianópolis. Dado e

308 metros de frentes e tes termos P. deferimento. pf!ssado nesta cidade de Ti-
1.400 ditos de fundos até a 'Tijucas; 18 d junho de, jucas, aos viúte e três dias

, r'
" e , ,

extrema denomínada "Pa-, 1957. (as)' Claudic Cara- do mês de julho do, �n-o de-

dre Capelão" _ OU sejam murú 'de Campos - Assis- mil nov�centos- e cincoenta
- 'I

688.880 metros quadrados;' tente Judiciário." Em dita e' 'sete., Eu, (as) Gercy dos
- fazendo fr�tes no Rio: pclição' foi exarado o se-, Anjos, Escrivão, o datilo

Tijucas e fundos na dita' :!,uinte despacho, _ "K. á "grafei, conferí e subscreví.
extrema do Padre, Capelã�; : .;onclusão., Tijucas, 24-6- (as) Carlos Ternes _:_ J. de
extremando a �este e� ter-j L957. (as) Carlos Ternes...,.--. Paz, 1]-0 exercício do cargo
Tas do Dr

..
Joao Bayel, �u-I J, de Paz, no exercíçio do de J. d,e Direito. Está con�

v�nal _Martms e Delau�Ino I �argo ,de J. de Direito':', forme ,o original afixado na

NIColau e a Oeste em dItas Cone-hls0!;l os autos foi exa- sedQ ,dêste Juizo, no lugar
de Luiz Mesquita- e Antô- l'ado o seguinte despacho: do' costume, sobre o qual
nio, Carlo'S Dias. 2° LOTE

_ "Desígne o d_ia 16 de ju-
'

me reporto e dou fé.
_ Outro terrel).o situado lho, às dez horas, nó local) Data 'supra: O Escrivão:
Primeiro Distritô, com 239 do costume, para 'a justi- GqrCY dos Anjós.
metros de frentes, 'e 80 di-

A família de José Laurindo Machado, vem por in-
termédio desta hota agradecer a todos aqueles que lhe
,prestaram �eu apôio moral, quando do falecimento de
'José Laurindo Machado e em particular aos funcio-

FABRIC,A ',-D-E--'-M--O-Y-,,E-,-IS-'�"i!::,�:-E::":'S-�IjiIf�;,PU�I·'Fii&Ai2i,'Di,iOiS·t .,�!r�ld�� �������::����dtió��!e6:i:�:i!��:é�ma:� I
gos que acorreram ao seu lar naquele momento dolo-Iroso e o acompanharam até a última mOré'da ..

Ât.
,

.

DE DIREITO DA

DE TIJUCAS.

Ecrital' de citação, com �
,

prazo de, trinta dias, de ín

teressados, ausentes, incer

tos e desconhecidos.

conhecimento tiverem que'
-

,

por parte de Manoel Tomé

Machado lhe foi dirigida 11

petição do teor seguinte: -

,
"Exmo. Sr. Dr. ,Juiz de Di-'

'tos de fundos _ ou sejam
19.120 metros quadrados -

.

fazendo frentes em terras

de ,João Simplício e fundos

em ditas de José Steil; ex",:

iremando a Leste em terras

ele Arnoldo Dias e a Oeste

em dibs de Amaro Joa- Apresenta seus serviços sob a direção de técnicos

quim' _ II _. Os referi- estrang'eiros
,,

t
.

'

Atende pedidos de Colchões de molas para casal e
elos lotes de terras per en- . , _ '.

'

, [solteiro, dIvas" 8001111er e, grupos estofados em geral.
ciam a Tomé José Machad�, , Convem conhecer os preços.
pai do supli�ante, falecido i Rna Marechal Can)ara, 85 ((Fundos)
há 38 anos, e os demais I Estreito " Santa Catarina

llerdeiros desistiram dçs

"CONFORTO"

'DE GILSON M�TUEUS

I,
I

.

(URSO PARTI(U�At DE FRANCES i
Atendendo a numerosos pedidos - Comunicamos a I

• I
abertura de tim CURSO PARTICULAR DE LINGUA

I'FRANCESA por turmas.

II;scricões no período da manhã entre 10 e 12 hora,s IInscrições no' período da tarde entre 15 e 17 ho.ras

No Ginásio Barriga Verde - Rua Ferreira Lima _

com o Prof. Jacques Moussempás

imóveis ao' suplicante, há

L'jnta anos, e desde en�ão
f) suplicante )cem mantendo

a posse dos mesmos como

sua, ininterrupta, pacífica
e continuamente, sen: em

bargo ou oposição ,de pu

trem, (Art. 1772, do Códi

go Civil). _ In _ Em vis-

ta do exposto quer o supli- � ------' ,

cante regularizar a sua pos

se -sobre os referidos imó

veis, de conformidade com

a lei federal 2,437, ode 7 de

PARIICIPA(AO
.

Gastão Muniz de Aragão Admar Gonzaga,
março de 1955, que morlifi- e e

cou o artigo 550, do Código Senh.-a Senh.-a

Civil. E para. o, dito fim re.- participam aos parentes participam aQS parentes

quer a designação- do dia, e pessoas amigas o contra- e pessoas amigas o contra-Ilugar e hora p�ra a justi- to de casamento -de sua fi- to de casamento de seu fi

ficação eXig,
ida pe_lo artigo lha M�rise com o sr. AUgUS-,!lhO AU�U'�o 00", a ,t•.

M'-,455, do Código de Processo to LUIz Gonzaga. '1'1sa Alaga0.

em Nova Descoberta; 'dêste , Petrbpolis, 13.-VII-957 ,FpoEs:l 13-VII-957

SINDICA10, DOS EMPREGADOS
COMÉRCiO DE fl8Rb\NóPO� IS

.

EDITAL N. 3

, ,

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS DE

_ FLORIANóPOLIS,
.'� - f '.'�

A V I S O

Pelo presente comunicçunos aos interessados que
:lesejarem ingressar nas nOvas. turmas do Curso de In

�lês, que a matrícula estará aberta entre os dias 1,. a 10
de agôsto.

-

,

'Outrossim, levamos ao conhecimento dos alunos·
que já frequentam o Curso, que, para êstes, as, l:)ulas
reiniciarão no dia cinco (5) de agôsto.

A Diretoria

A G R A D E 'C I M, E N I O

9

",

PRODUZIDA NOS MOLDES E COM AS M'F;S
MAS CARACTERISTICAS DA FORMICA ES'
TRANGEIRA.

-

Chapas de 1f23 x 3,06'mtrs." grande variedade
de lindas côres e hel'issimos padrõe,s,

'

ESPECIALMENTE INDICADA PARA REVES'
',TIMENTOS DE: mesas, cadeims, balcões, ba1'es,
móveis de cosinha e copa, 1'efrigeradm-es, sm'vete-

1'ias� portas", etc.

FORMIPLAC RESISTE AO
CALOR E AO ATRITO

FORMIPLAC E' AGORA TÃO
BARATO QUE ESTA' AO AL
CANCE DE TODAS AS PES
SOAS DE FINO GOSTO, QU.E
DESEJAM UM BOM ACABA

MENTO, E RESISTtNCIA
INSUPERAVEL.

Fornecimentos da fábrica com descontos
para revendedm'es, ou dos estoque.s parlt
p1'onta ent1·ega.

-, BUS ( H L E & L E P P E R LIDA
Rua Cons. Mafra, 35 - 1.0 andar - sala 5
FLORIANóPOLIS

'

STA. CATARINA

--,.

PROGRAMA· DO M,ES
I

REP. A.S.LARA.
RUA SENADOR DANTAS.cO - 5.· AND.

RIO QE JANEIRO - D. F.
'

" ,

ANUNCieS I
EM

JORNAIS
REvISTAS
EMISSORAS

COLOCAf.\OS EM QUAL
QUER CIDADE DO BRASIL

PUOGRAMA DO M€S JULHO
loja 27 (S) - SOIRÊE

AGóSTO
IHa' 3 (S) - SOlRÉE SÉDE 80QIAL - Ma-

ravilhoso desfile Renaux em be-
PENSA0

I neficio da "J'H)va séde. Mesas ..,\, .

�'
' Cr$ 300,00; Convites Cr$ 1�0,00;,

,

rcserva na Secretari:l..',.

Lia 11 W) - Inic'io da Sem_ana do 85° ano,

f,::',": com competição de Hipismo à

� tai'de e uma Soirée juvenil ini-
t< dando às 20.00 horas.

'

l I lia 12 (II) - Jantar de confratemJzação _'
t inscl'Íção ,na Secretaria do Cl ube.

I Di'l ]:3 (TIl) Cinema para a petizada

I Di:1S 11 a 16' - Competições de Xadrez, D01\linó

1',1
'

Esgrima. Basquete,.Volei, Fute-
bol oe Salão.

'

Dh 17 (S) - BAILE do 850 ano com as debu�

t 1 tantes do Inverno.

t l' Acham:se aberta�, naD!!�����E�ube, as inscrições,

!:I···�-�;r �,"
L-� '�, ,:;;��k ',> :;�.,�.:: '<'�$I'� )::;�:,<,'

, .. , "',

,

\ "

Alugam-se bons quartos
com refe�çã,o, a Rua General

1littencoul.'t, 43.

23- 24- 25- 26-

,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 31 de' Julho de 1957 ..o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARlO DE' S, CA'fARINA

defesa pa.rcial de 'um chu

te de Sonlbra para assina- I
lar o tento.'

_

'

I
Daí para a frente' dimi- '

'nuiu ":'0 ím'peto paulaino,,1
com um .melhor e�tendi� l
mento dos locais que pas

saram a comandar- o jOgo,1

• •
';r

;"

No�dia de hoje; há 42 anos a Irás, surgiu no panorama esporH'o d e Santa' Catarina, o,'�lube que seria m ais'farde uma das
expr,essões do esporle do re�o ,barriga ...yer,de:- o ,Clube Náutiç�o Franséisco

_

Marlirielli, nada' menos de oilo Ytzes campeão do Es
lado ,duas vêles �ampeão brasileiro e uma vêz Sul-Americano. A' gran de família d,o, rubro-negro da rua j oão Pinto, I!a- pes5
sôa de seu' intan>sável presidenle, o con,lrade Jairo (allado� os cumprimentos de I "0 Eslad o". Salve, (. NI' Francisco MarlineUi!

êêêeet§J@@@@@@êê@@@j#Jj#Jj#J§SIr'§J@@t#!@E1EÊ1]E:J@..êr.Eí::fElrélêr#Jêr'#êr:dêê@êêi3@lr#!c=:r@3j�1?!l�

�FUTnOL'TINI� ',E S�'
.

_. �ATA'AD ·TURFE

i 'Opi.na�do·
:_ ,IJ· .' A Ij Il Escreveu: Régínís Pro- atenção e o fa,to de ter si-

_
"

,
' '

' chman- do Djalma Santos o come-

i ��"-_'
,

,�"o'
o' ,'� 'dO�O;:,:�:r p�';:':��.�;.,! !�::. d::::md::��,'4�:ê::;

H "

-

esportiva internacional; de internacional, experimenta-
·'ATLETI5J1D·REH'

"

'

<

',,' IASOUETEIDL 'VELÃ "mágico da bola", "virtuo-, do, com cancha internacio-

,
, so da pelota", etc. enfim, nal bastante vasta, como

í'
_ -'53."5_ ---=r:;,- :i_Ma???2[:! ���-����·ff-.-_�=-�;§t.'-àiiãs:mm K_ #,)..

-

-:� uma série de' designações êle, errar assim, é mesmo

Marcilio'� Dias -4 xPaula Rames 3 ;:.�n!: :'::'::lor"U,::o: ��;:e, �h::�:t"ap:o�':���
.

i '�
, , Leste. Porém, nem por isso; nal luso, é o 2° jogadór

Não oi ieliz� O tricolor
-

'ei,n sua pr,liDei_ra. apr esealaçãe no ca�,peonato deixa ,de apresentar uma que maís..atuou pelo Brasil,

Huberto .Hubert da ACES9 dereífi-se aplicando "ras- Finho, Man eca, Fernando e variedade de defeitos que' estando apenas atrás da

, Doming-o último, na cida- teiras", "Ca-lços" e olitráÊl lhou -clamorosamente, O arbitro, Gerson Derna- Van ildo, precisam ser apontados, Zizinho (com 52 jogos) sen-

de de It�HlÍ, es!eve o Pau- artimanhas ilegais. Com ataques.; revezados r ià, houve_'se bem, e se me-' Paula .Ramos : Waldir; a fim de que desapareçain, do que provavelmente pas

la Rámó� desta Capital Com o inicio do segundo foi � te)hp� chega�do ao' Ih01: não o f;z culpe�se au- Neri e Man�el; Carltto, mesmo que sejam insigni- sará à diánteirá brevemen

cumprlndc o seu primeiro tempo continuamos a no- ,fi�, quando, aos 43 mínu-
I

;-::ili�res idea,is.'
""

',' l Zilton 'e iTacy; Armando, ficantes, pois, para que te, pois, ainda tem muitos

compromisso no presênte tal' a mesma falha ao pri- tos, Oscar tentando tirar a:. Os melhores: .no. MarCí- ,Sombra, Valério, Ailton e possui-los se se pude pas- anos ,dé futebol pela frente,

Campeonato, 'e baqueou melro tempo, ou 'seja: um bola da área assinala o li�:' Bicudo Gala,. Ma:.neca I
Guará. Tentos de:

I Ailton sar melhor sem os mesmos? ao passo que o banguense

frente' ao Marcílio, Dias 10-' completo desentendimento terceiro .tento dos, paulai-' e' 'Vani-ldo. 'No Paula, Ra- I
aos 7, Maneca aos 9, Fer- Foi na segunda partida está para encerrar a sua

cal pelo escore de 4 tentos entre a defesa e o ataque nos.

'

I mos: Neri, Zilton, Jacy, 'nando aos 20 e Guará aos, contra a Seleção da Argen-. g.lor iosa carreira. Santos,

a 3. em função da ínesístência Um empate, firializan-do ·"em que pese a falta ,de! 31, n o primeiro tempo, na tina, pela Taça "Rocca", já bateu vários l'ecordes,

Apesar ,de haver, o Pau- em função da inexístência esta nossa apreciação, te- li' apôio ao ataque, Aíltón .e
I fase final' assinalaram: Va-, no Pacaembu, 'qnándo o cm matéria de futebol,

la Ramos, começado mara- Não teve, o Marcílio, �i-; �'ia sido �m resultado mais, Guará.: .' .

'

',1 nildo �os 6, Maneca aos 34, placar� marcava 1x,0, par� constituindo-se portanto nu

vilhosamente os prtmeiros f icu ldades em assinalar Justo, P�IS se {) Paula Ra-I P;rehmmar: ..Aspirantes e Oscar contra aos 43. ,I o Br�,sIl, �()UV,� ,um pe�altI ma figura importante. E, se

minutos da porfia, tendo mais dois tentos, um aos ,6 mos nao se houve como Estiva x Marcilio, 1 x 1. I Renda: Cr$ 7.800,00, boa, i �avOI avel as cor es auriver- ele -não te� conhecimento

apenas pela frente o deseio minutos através de -Vaníl- costumeiramente o fa'i, tam-I Formacões : Marcílio co�: se éonsiderarmo� os de.'! des, ,e cuja cobra'Iilça, foi <Ias regras como deveria

dos marcilistas em não se: elo e aos 34 .por Maneca, bém o Marcili� 'Dias teve 'Bicudo; ·Papai e iGala.; Lo-!maisJOgos que -se realiza_lféitapelo médio Djalma!ter, conforme evidenciou,

deixarem' envolver pelas onde o arqueiro Waldir f'a- os seus pecados, e graves. � ca, Oscar
I
e Curru ; Nandi, vam em Itajaí.

," Santos, por sinal um bom t Po.tería ter passado .para

tramas rápidas e bem- ur- - ---'

'

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

- chutador. Êle o fez com um companheiro ao invés

didas dos metropolitanas,' REFORMA: UMA, NOVE��' E,SPORTIVA 'Ainda o aniversário, da' A. (. E. S. C. maeatrfa demasiada e acer- de' chutado, em �ol), quan-

que já aos 7 "minutos inau- Esta campanha pela ref-ma do Estádio "Dr. I I t" f
.

tou a trave. A pe.Jot_a voltou tos outros que andam
""L nes Imavel 01 a, ceope-, "Reconhecendo êsse apôio

guravam o' marcador atra- Adolfo Konder" está se parecendo coiu a nove,lª "O aos seus pés e, só então é atllal}do em 'partidas, ' na

,ração dás f,irmas G,ermano 'nunca, ,desrneJ1tid.o, a d_ire-
vés do no,vato Ail�on, que dil'l:ito de nascer". Lem�l'am�se dela? Ultrll,passou que êle fez ° que deveria mesma sÍ,tuação?Stein, representímte do 'toda da AéESC oficiou
não teve duvidas 'em aproo

todas as previsões de duração: ter feito-antes, ou seja,
'

.Esperamos ter contribui-

do Quando findará, esta campanha,? A' respos-'
Rhum l\{erino '�,e,sta praça, àquelas firmas, agradecen'" .

veitar uma
, "lal'gada" ,m,ilrcou o gol. Mas;, já era �lo para- com o, futebol bra-

,
' ti_l só.os !,rs� d,o Gov:�o é quem podem nar: pois de- e ,G. da ,Costa ,�ereira (bis-:'I do os qom ,servIços uma

arqu-eiro Bicudo, após';'uma I d -.J'" t" c. t d 't' d AI tarde, para' tal. E- o tento Bileiro, apontando mais es�
,es epenue o a enchmen 0- os rei eira os ape os coitos Du.chen), para o' vez prestados a 'entidáde
lia _; oAn'ca e' t' AI b d

'

t'
'.. ' I, foi anulado - pelo 'árbitro te ·défeito.. A Copa do Mun-

,
...1' I spor lva; a e es ca e' ar uma sa IS· m-aior brilhantismo do co- de classe.'

. ,
-

farão ao público esportivo do compromisso' que as- da partida.
;"unlÍram. quetél d'e 1° a_niversário dá � justo, pÔr-:��' em relê,vo,

Si�, o Sr. Governador do Estado se empenhou
_
A�SOCi?ãO' <tos Cronistas

I também, -ã'�ané-ir� ._corretâ
com os desportistas da'Capital e, in'çlusjve, c'om o EsportIvos, de Santa Cata- com que, se conduzll'am os

,Sr. 9í'!.ni,-Melo, Présidente da FCF, em palácio, quan- dna.' srs. Olívio Quarezen'in res-

elo lá foram solicitar o auxílio do govêrno. Efetivãmente, Germano �'l' 1 "b
-

f t'" /d'

Naquela oportunidade, S. Exci�. d,isse que aten� ponsave pe o' ou e ,o

deria ao 'apêlo 'do� desptlrtistas, muito embota- eu-
Stein e G. da Costa Pe'rei:-

I
Clube Doze de Agôst.?, e

teudesse que um' novo Estádio satisfaria melhor as ra jamais negar�m sua éo-
I

Jerônimo Borges, os quais
no meio do�,eampo. : nen,es''s:'''a'des do futebol.' 1 b

.
I .-

., �U a oração, a.os festejOs da se empenharam ao máximo
Marreca, aos 9 mInutos, Mas, quem não tem cão, caca com !!ato e, em

' I

_ � crônica esportiva e do es- pai.'a 'que o. coquetel atin-
depois de tirar fraudulen- terra de cego' qU,em' tem> um olho é rei; 'Para nós, que "

,porte em gera-l. : gisse seus objetivos.
tamente Nel'i da jogada as· só temos um campo e não po,,!suimos outro local pa- _,'

I "lcOl�teceu. Só 'há uma ex- São 9S noss?s yotos ...

sinàla o primeiro ponto I;
ra um n&vo, Estádio, o remédio é reformar o que aí ceção, que é' a possibilida-
está, melhorando as "suas condições de capacidade '

para os s�us; ,continua o.
e de instalação.'

de da esfera ser rebatida

jogo com o mesmo pano· I O sir. Governador já ,se pronunciou. A éy A I' F U T E B'O L ..

'

( L U B 'E' pelo arqueiro. Eritão, o co,-

l'ama combativo not�ndo ..se I Não é possível qqe continuemos a esperar pelo- 'j brad�r está em condições Ij'á a esta aItura-varia� fa- I ,interêsse e lJela atengão dos Srs. ,eo.g�nheiros da ,de marcar ô gol sem come';
. .

I D.O.P., já que o Sr.'-Govefnador do Estado os auto- 'E D I T A L '
'

te Rosa para .eleicão do, _;. .' _' , Odilon, que ,em 55 se re-

lhas na, estrutura (técnica .
-

f 'I "'ONSEL'HO
.

I ter mfraçao, alguma. Isto velou no Figueir,ense e que
,

. I r1Z0U a azer o orçamento
- das obras. O que estará v DELIBERATI- 't d '1'" t d

' -:,

do Paula Ramos, especlal- t d
A

t t' 'b Ih ? .

I , U o, pe o ,ia o ,o' Joga,Clo!' no ano passado integrou o
�

I res ao. o es e ra. a, o.

I
CONVOCO, na quahda- VO referente ao p__eríodo de

b", 1'"
.'

mente na defesa, onde Neri
j

Vamos senhQre's"dêm uma s'atisfaçã"o ao 'públi."
�

. , . ,.<lue co ra pemt "1 estar !m- Tamandaré, acaba' de ser

de de PreSidente em exer- 1957/1958. '.

'I d'd f �'l' contratado pelo Imbituba:
não encontrav'a séu melhor co eSIJOrtivo da cid�de, a fim de' que entremos em , . I _

' pe I o ao aze- o, e, se a
,

I 't I d' t" el
'. CICIO, na forma dos Esta- - Nao havendo numero le- "I b' t

-

d"
Atlético Clube, de Henri-

JogO é' Carlito,- falhando um novo capl 11 o es a nov a que já está "en� I 00 a a er 'num a versarlO '

"

" chendo". tutos em vigor, todos os so- gal na hora marcãdà, a As- que Lage. '

const,antemente o,' que, aliá,s,
,

N. SI'LVEIR1\
..

'

V·A- '" C !ira o impedimento, mesmo. "

----,--,--'--

, CIOS qUItes do, A I.E"'•.• , sembléia realizar-se-á meia I
I

F
'

( 16proporc:Íonou ,ao avante
" ,", ,

>
,

,

- que o elemento, impedido' plranga � .•

1 "

,

-

' para a Assembléia Gera-l hora depois com qualquer
'

,
• �

Fernando aos 2ê minutos

T
-','

, , este.fa..

' Batendo' na trave, ----..

consignar o segundo ten-! ranscorreu� onlem, O 1. decênio: de- que será realizada no !;lia '1, nu'mero.
que é neutI:á, já n'ão há anorde lufas

I
' " ,de Agosto do cor,rente ano, Florianópoll'S, 28 de JLl

to de suas cores.

te'n'-
'

lu,ndaçã_'o do. Treze' 'd"e Mal·o às ,ffi), horas, 4!m' sua sede lho 'de 1957

-

mais cond-içao de marcação O Ipiranga Futebol Clu-

Com a feitluadeilte, de gol. E foi o que aconte-_ be, expl-essão' máxima do
I P f t b 1 d' 1 social, a<" Pi'aça 15 de No- Carl:os,Loureiro da Luz

to 'Os rapazes do, Paula Ra- ' ara o u e o ama OI' VIsão amaI Ol'ista, sempre e,eu com D'ja-lma Santos. esporte -das, multidões do

mos !'nfl"mar'am-se e fo- I iÍa Oapital, 'o dia de ,ôntem com destaca,da atuaçã,o" ten- vembro, altos do Restauran· Presidente em exercicio
..

Notem os caros leitores, distrito de Saco dos Li-

ram ao ataque
,:-'
com, mais; foi féstivo, de v�z que as., d� sido"E!'fn 1950 e 1955 cam- --,-' �ue o jógal101' bras-ileiro em mões, completa, -na éfemé-

anlmo conseguindo empa .. ,
'3inalou o transcurso do pri· peão absoluto,. Preside-o, geral não está ao par das ride de hoje, seu

_

160 ani-

tar a ..peleja através de
I
meil'o decênio de fundação' atualmente, o desportista LE'M'BRA'N ,D ,O regras futebolíst'icas. E is- versário de fundação.

G Lla,ra' aos 39 ml'nuto's r,ece- do Esporte Clube�Treze de João Andrade um dos maio� to' e' m d f 't'
"

A'
'

• • • ' U .' e elo_que preCl- gremiação qUe tem re.

ben,do um 'l'ntel' I'gen'te pas- Maio: Clube filiado à- F.C.F. res, incentivadores do clu- O C N M 'I' D' 3 'a se'
.

'd I'
. .

- arCI- 10 las, se em
,

1 de julho -de 1906," l' corrigI o, mesmo ve ado hons, valores do nos·

se de Ailton, J"ogador bas- e qUe vem disputando des�,' b(' grená. Nossos cumpri- d It-"
.

t 1 d' d' f !)orque prej'udica a qUI'pe b I I' d 1
,

,� : aJal, conqU1S ou pe a quan o me Iram
_ orças o . e, so pe o, o a, vI-ver e i-

'tante útil à equipe.' ,I de, 1949 _�, certa�e da di�, mentos. ,primeira e' 6nica vez o ti- South Afr,ica e um quadl10 cemo aconteceu' �liás, no mo�n�e tem sabiáo se �m-

ca::d::O�:�Z:: qU:ri::i�:�,j AVAl' 'X PAYSANDU, ATRA(ÃO, DA �,�1�:n:::i�:n�od:,e�;5�::: . �:�d��;: vencendo aquele :::::C\��:t:c�:sar:���a�o�o� :::t;vo:� ll��t:�h::�s s::
,ha�f-ti�e foi justo;,�ois se

I
-

2' a RODA"DA
",

a guarniçãe co_nstituida por 1 �xx parte' dó jõgaobr militante, cessar
,

pejo pl'ogresso fu-

houv.e, e verdade, ma'1orpo_l. Luiz Reis, timoneiro e os A lutà de box que mais' é es�encial, afim' de que se- tebolístico da Capital. Aos

der'!'o te'cnl'c" e tatl'"o por I, A segunda, r"odada do Marcl'll'O DI'as x ,Est'lva
" .

't d
. '

"" '" remador,es João Tabalip�, sensação desp�rtou' foi' aJam eVI a as situações co- seus funda��res, diretores

parte d,o p.aula Ram",a! Campeonato da' 2.a Zona - Em Bluménau - " I ". -
-

t
V'fO, d

Pedro Santos, João C'Rl'oli-, "revanche," Genetunney _ ,mo es a. e associados os nossos cum-
-

;, -',. ',marca para omingo pró' Olímpico x Caxias ItamlJ��,-,'e :f�d;ade :-'- que o
I ximo osseguintes:jogos: I Como s) vê, na 'próxima !'io e' �osé Cotbetta. ,Jack Denpsey, no dia 22 O, que mais chamou a primentos.

;t\'larclho 1\'l��u bravamente,

j'
- Nesta' Capital;:;_, I rodada apenas um clube i xxx ! de Setembro' de 1927, ten-

com 'llq.uela,';,fibl'ã CIJ,�acte- Avaí x �ay'saridú I ?a 'Capital estará em �Ç?Ó, A prim�ira partfda in-I'do Tunney eónseguido'man: ----;---"-'-E---M-P--:--R-,-,E--6'A-----D.----A---'-'---'-�-�r:stica, de esportistas ,o que _--,- Em Jomv,I11e '- I Jogando em seus domullos ternacional
.

'

•

1 ,', ',;,; ",' � I
-

Qperário�:,c. �a,rr.o§º ! frente ao campeão do ano
,dIsputada por ter a corôa de

, eva\ a nao lalO, a exce- I Em Itajaí _ passado,
, ... ,

'um l:[lradro' 15rasilei!-:o< deL!" �'ll1lmdial ,1}e todos· o's

---

do se aproxima, e- o Brasil

.Elstav& com a razão o sr. deverá ir prepaI'ado, a fim

Hieg�l', a�_, inyaJidar o le defen,cl,er o ,se'u prestígio.
pónt<} 'pois, houvera infra- _. Disso sabem os srs. Diri

Çã0 à,s regras, p�r' parte do gentes, e ainda há tempo
"Ílédio bras,ileir�: Diz, o có- para- üm .preparo mais efi

digo que, na penaJidade má- :iente. As tradições fute-

xima só vale o gol 'sé a bo- bolisticas brasUeiras estão

la entràr procedente' do 10 em jogo e esperamo,s que

ehute, o que no 'c.âso não elas 'sejam 'bem defendidas.'

Od-i�lon---no---ímbi.
tuba

,

-'

Precisa-se empregada, que saIba
p(;ssoa sozinhá - 183,' Av: Hei;cilio
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARINA
11

Florianópolis, Quarta-feira, 31 de Julho de 1957

o

. 0°O .

.(i.
-7.: j- Piottlltã& de-maior YôI-ume-:de-ca-rn--:e-,'S�HDI(i.TO-�DtlS EMPREGADOS NO

16 I,I' "

), o atual Govêrn� não ces- , enriquecer o país, combater I COMf'RCfO DE r'" nnt·AlIlO'POLIS----......-�......--....------------- f
sa de diligenciar êsforços a o processo inflacionário, {, :

" 'I '.. �.' .....(1J'!( ,f� -
.

---�:::::;;;;;�iiiiiil�II•••••••I'
I fim de dotar o país de me- exportar mais e mais. I

"'� !, lhores condíç�es de vida e
.

A carn: fri_?orificada tem!
. lnt.erc,aAmbio :8sporliv\u enlJe. brasi- abastecimento das popula- larga aceltaçao noi'l merca- r �r2� "

ções. Agora, mesmo" ac.aba dos in,te�nacionai�,. porq,�e \ ,.f" P.elb presente editai e( �m cumpriment� a�) dispôs-

le,"ros e -JI-I1st'os dt; revelar um, dos tecmcos neeessanamente e un� P'? to no art. 9 da Portaria n, 11 de 11'2-54, flCam con.,-o-
"

I'Y � do Ministério da Agricultu- duto de consumo obngato- cados os associados deste Sindicato para as eleições da

ra a descoberta de um cru- rio. O B.._rasil, realmente, Diretoria Conselho Fis(;al e Representantes no Conse;
zamento ideal, destinado a -tem condições de con9-u.is- lho da F�deração e os respectivos Suplente�, que serão

produzir carne para o con- tar mercados em varlO.s realizadas no dia 31 do corrente, em sua sede social a

sumo do país e, certamente, pontos do mundo, a desp;l', rua Trajano nos altos da Confeitaria Chiquinho, onde
aumentará as nossas já ex- to de sua prolongada ausen- funcionará a única mesa coletora, iniciando-se a vota

celent�s possibilidades de -?ia. �imos, recent,ement�,? .::ão ás 8 horas e encerrando-se, as 18 horas.

�xportação .
mteresse da carne �rasllel" �

Sàmente poderão' votar os associados quites, sendo
ra no merca�Qalem�o; Por cond�cão para a validade do pleito e comparecimento

Não há a m�nor dúvida tugal, tamb�m, se l�teres- de, n� mínino 2/3 dos que preencherem aqueles :t;equi'
de que o Brasil prceisa di-sou pela llnportaçao do, �it€JS 'cujo lotado é de 204. socios.
v,ersificar a sua pauta de no:,:o produto; e

,o outrdo� Para oUÚos quoaisquer �esclarecim.en.to� poderão os

exportação, a fim de que a p�I:oes, certamenL,. po e
. associados se dirigIrem a Sede do SmdlCato.

sua ec?nomia Anão repouse rao, fazer o r;tesmo: Flo.rianópolis, 27 de julho. de 19'57.
em dOIS .ou t�es �rodutos Po_:'tanto, e de to<!a con- 1 Paulo Malt.z
apenas, e, aSSim, fique ex-- ·veniencia que se fortaleça !,:;y � !

Pr 'd t
, . , l' d ' . .

1 f
eSI en e

posta as cnses cle lcas e a pecuana naClOna , con"or-

UlU ou de outro.. E, como se me vimos constantemente

sabe, a melhor maneira de afirmando.

INTERCÂMBIO COM A
RUSSIA

'

o deputado Geraldo S_tar
ling Soares abordou aind
a ida de desportistas ou re

presentações brasileiras pa'
ra competições na Rússi< Igrade"t·!UAofo, A M,·ssa d.e 7- DI-alembrando ao presidente dé: a "

_

ti U

Nação que uma embaixada Alfre"d N' I J gdo país amigo poderia ficar
. ,O ICO au o, e

encarregada de cuid�r dos
. JOÃO NICOLAU JORGE e SRA., MATILDE DAU-

interêsses esportivos do HA JORGE E FJLROS, FELIPE JORGE E FAMILIA,
Brasil na capital soviética, BENJAMIM JORGE E FAMILIA, SILVIO JORGE E
O sr. Juscelino Kubits- FA�n�LIA, DR: JOÃO BATISTA BONNASSLs E FAMI

chek mostrou-se '" �ntusias- LIA, JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS. E FAMILIA, DR.
mado com a idéia recomen- ARI PEREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA E JULIO
dando qué o presidente do I CAMPOS GONÇALVES E FiÚULIA, ainda consterna
C. N. D. tratasse do as-sun-

dos com o falecimento do seu inesquecivel ALFREDO,
to. com o ministro Macedo

:vem por este meio, agradecer ao Dr. POLIDORO SAN

Soarre� titular �a Past,; das
TIAGO, pelos cuidados que teve para com 0\ extinto,

Relaço.es ExterlOr�:., muito especialmente á IItMÃ FILOMENA, todos os en-

dAo fmadl daRere�nbll�o, o pre I Fermeiros e demais pessôas que os confortúam com te-
si ente a pu Ica cre-

-

A ....,. ,

,

d.
-

G ld Star- legramas, flores e por quaisquer outros mOidos.
encJOu Q sr. era o ..

/
A

I· S pa,ra represen- OutrOSSim, conVIdam a todos parentes e pessoas de
lng oares

I
- . .

tá-lo do.mingo nas festivida- ilua re açao, para _missa em !l1te.nç�o de. sua boníssima

des co.menlOrativas d o vlma, que manoarao rezar, no proxl_mo dia 10 de Agosto,
quinquagésimo quinto ani-, ql�ini�-feira, as 7 horas no altar do SAGRADO CORA-

_ '. . mo Senhor' versário do Clube de Re- ÇAO DE JESUS, na CATEDRAL METROPOLITANA.
Das relações humanas, CrIsto ressmge co

gatas Saldanha da Gama, Antêcipadamente, agradecem a todos que comp�l'e-
da.vida e Salv"H'1or c!o--n1ll 11 elo, _l _ ......

). d 'V't''',' crrrm- rí (ste' firo rl( :fé rl'iP'tã.
:E;, HAROLD IVroHN (Illinoi§ e 1 DIla. o

253 MORTOS E 800 "EstrÔRCiotl"
DESAPARECI�OS N, AINDA NÃO PODE ,161 ,C.SlDERADA
UMA TEMPESTADE

.

P E R I G,O S A SUA PRECIPITAÇÃO
. [:�O., 2n (v. A.) - A ra- faz ao longo de todo o cur�

dia'tividade, que se my"e e!ll "O da prc.mcão. No Bras-il
lOlCl'OCUI'!Oil, ainda nao atin só serão examinados na fa
giu n iveis em que possa s�r SE' em que estão preparados
considerada perrgosa - dis para serem ingeridos".
se em entrevista a um ves

pertino o professor Paul
.Pearson, chefe da secção de
biologia da Divisão fl'e bio
.ogta e Medicina das comis
sões de energia atômica d03
Esta.los . Unidos.. '

O cientista veio ao Bra
s il, segundo informou, para.
em cooperação com o Con
selho Coordenador de Abas
tecimento, prosseguir nas

pesquisas sôbre a acumula
-áo dos materiais radiativos
ria flora, e na fauna. especial
nenta do estrôncio nos ali
mentos, seguindo-se exames
nos laboratórios ameríca-

TOOUIO, 27 (U. P.) .:
U111r. violenta tem�)esLadc
cue em 24 horas, PlOyOC�U
�ma preciplf.açao píuviome
h'i::a de 29 d eh_uva, numa
'na' (e Dopulaçao densa e

de o:ente humilde. numa das

rl�a�oJ'es' ilhas da paste mais

mel'id.;'on:,d do Japao, teve
t:.Jl:lO nsultado um p�S�IVO
de 25',3 marcos, !10 ml�lmo.
.v :::'0 desapareClclQs, tam

l;�TII, ma is de soo pessoas,
Informa-se. ainda ,que 106

€0"0 is fic1ram fendas. As
p ,�" "

tUl'mr.s de socorro n� zona,

decla'r:O!m
A
que�s ca}�ulos

ficiais sobre as vítimas

�J;am iníciais, t,emendo-se
<Í �l e s e j a m a I OI' S e ti

número. Os correspondente,s
dos jornais mandaram noti

cia» da zona do desaatre na

ilhn de KYllbe,. dizendo que,

no mínimo, H1l1 pes'�oas ha-:

vülm morrido na, .cldade d

lsahaya, a '24 qUllo.metros
ao oeste ele Nagasaki e que

t:11v:ez muit�'\,� pesso:;'s te-

11 ham pereCIl.o. tambem em

(jmu ra , porte, Situado a pou

cos qu�lomet�'os de lá.
.

UEI JornalIsta, que sobre

voo u a região flagelada de
Isahya, cidade cercn;da d�
montp.nhas com 57 TIlIl habi

bnte:', declêl.rou qU.e pare

cia um mar, emetgindo do

uiveI das �lgtlaS apenas al

guris postes, e -tetos de �a- .

S:1S. "Parecia. Q.ue alguém
tlvee,SC (.leS1lE'laoc: o co�teu- Odo de um lago sobre �os de

um gigJ.ntesco harril" -

I
dedo " 1 \1111 elos sobrevlVen,
tes de Isahya. As linhas fel'

reas foram arrancadas pe
los desabamentos da torre

e mílnares de lares foram

destruidos ou inudad:os. fCArrASTROFE NA TUR
.QUIA

BURSA; Turquia, 27 (U.
P.) _ A Polícia anunciou,
hoje que o número de mor-

tOe; �:u éonsequêncis, do de

sastre com um avião a jato
da Fôrca Aérea Turca, on-

tem ocorido, sebe a 21. Ou
tr'1f\ 15 pessoas se acham
feridas. Em consequencla
da violência. do choque. e
das chamas que em segu�
eh se propagaram. 18 �'e�l
dências e casas de, negocies
numa cidade de veraneio a

96 qui.lorletl'o-s ao sul de
Estambul, foram destnudas.
O acidente é considerado. c
mais grave na história da

aviação da Turquia.

Confirmou que os níveis,
até agora anurados sôbre a

radiativídade não atestam
oerrculostdade, em virtude
lo que os cientistas ainda
não chegaram a conclusão
definitiva sôbre a questão,
estarecendo que a "ação da
radiatividade só manifesta
le através de lesões.
"Ante a insistência do re

porter quanto ao tão procla
mado "ner igo da acão do es

trôncio, asseverou: "Por
enquanto a ação do estrôn
cio noventa não oferece pe
.igo, sendo seu nível de oi
tocentos microcurios".

- Concluindo'. assegurou (J

»rofessor Paul : "Com a fina
Iidade de pesquisar sôbrj, o

emprego da energia atômi
ca para fins pacificos, exis
tem atualmente nos Estados
Unidos' quotrocentos e cin
quenta projetos focalizando
a questão da radiatividade
aplic-ada". Em São Paulo I)

se. Paul visitará o laborató-'
rio do professor Campos, da
Fucüldade Nacional de Me
dicina.

.

, .os.

"Ja entrei 'em contato com
/árias a utoridades brasilei
:a's - declarou ele, acres
entando que está interessa
:10 em coletar amostras de
Iimentos brasileiros, os
uais serão enviados à co

'lissão r:e energia atômica
os Estados Unidas, onde

.erão estudadas quanto à
sua radiatividade".
E a uma pergunta do re

porter revelou: "Nos Esta
dos Unidos esse exame se

--_._�---_.

PENSA,M � '. a

LAS
MEcJOIlES
ATI<AC
ClONES

1,

I,

-_ -
- -

QUEM ACHOU?
.

Relógio dê Bolso, embu=

ti-elJ em uma caixa de aço.

Coi-rente com quatro meda

lha � estrangeiras.
A pessôa que encont_rou

poderá entregá-lo nesta Re

dação que será bem 'grati
ficada.

.
--

'- ..,

"

ALUGA-SE
Salas' para escritóI�o. Ver

e tratar fi rua Trajano na

25.

te da Repúbli<!à,�sr. Jusce
lino Kubitschek de Olivei

ra, no Palácio do Catete.
Na oportunidade o presi

d2nte do órgão máximo na

cional, sr. Geraldo Starling,
lembrou ao chefe dá Nação
que no seu último ano �df
Govêrno em MIna.s ,Gerais
concedeu uma verba de 40
milhões apenas para os des

portos mineiros ao passo

que para o C. N. D. é con

cedida uma verba de ape

na� 12 milhões de cruzeiros

para todo o país, razão pela
qual solioitava um aumento

da referida subvenção. O

preside,nt,e prometeu esttl"

dar o assunto.

RIO, 30 (V A) - Diri

,Entes d,� COllSelho Nacio

l�::1l de De�portos foram re

cepcionados pelo presiden-

l,e'udCU 1 f)�.

Com a Biblía na Mão
- .".��

QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO

Tende em, vós 0'1 mesmo sentimento, que houve tam

hém C11 Cl;js;to Jesus. (Filip. 2.:5)� Ler Filip. 2:1-11.
"

NO ,ALTO DAS MON'1'ANHAS, perto da fronteira,
entl'e Hong-Kong e China, há um seminário de teologia.
i'Tas bOl'das do

-

efespenhaele!!'o foi construída uma tôrre

'octco:ona I. Seus estreitos corredores levam ao' santuá-

]':0, o lugar de oração.
A janela- que fica através do altar é um vitral colo

�ido, apresentando uma flor de lótus completamente de

;:;abrochada que é o símpcJo do budismo. Mas, emergin
do daquela' flor em forma de copo, stirge a cruz. de Qris-
i O.

.

_

Disse-nos o Bispo Ralph Ward que muitos I,ll011ges
l�lIdist:,.s peregrinos, em busca de lugares de consolação,
enCO!ltl'am, refúgio naquela atmósfel'a que lhes parece

1'"milü1r. Np COllvívio dos estudantes cristão,' alguns se

l,onvertem ao cristianismo.
,Paulo escreveu ao-s critãos de Fe.Iipos-: "Se há algu

ma exortacão em Cristo alguma consolação de amor, al

I'. uma cotn�mhão' ele es;írito... completai a minha ale

;::l'h de modc, que }Jehseis a m'esma coisa, tenhais o mes.
mo amor, sejais. unidos de alma, tendo I) mesmo sentl

irento," o sentimento de Cristo.'

Eterno Pai, rogamos como Jesus, que todos séjam
Um a fim de que o mundo creia, e que o amor ,que. nos

unlaste esieja em todos nós. Usa-nos para a.iudar-!�l a
cumprir esta oração do nosso'Mestre. Em nome e e.

Amém.

, PENSAMENTO, PARA O DIA

P�a's anônimas nãÔ�
respondem pelo seu

I
•

-

�
9aranfimo� (i\.
essa peca'_

No seu interesse, lernbre-se sempre

S�A.

de que só um Distribuidor Autorizado

CATERPI'LLAR FIGUERASMarca Registrado

pode garantir as peças que fornece! PÓRTO ALEGRE: Avenód. A"ó, B""I 164
CACHOEIRA 00 SUL: Ruo Sal danhe Marónho. 1336

- FLORIANÓPOLIS, Ruo Tóradente" 5
8LUMENAU: Tra�essa 4 de Fevereb-c. 27

FIGUERAS & CIA.L IDA.
PELOT11'5: Rua Alvaro Chaves. 480 ,_

URUGUAIANA: Rua Duque de C.. óa.�EIQUón.;�enlWllHIBÓilIO
,

-

EDITAL N. 3 .

OliDlO Negoci�

o que ddine lima l'ÓUP8 hem feita é um compl{'
'\r. granrle de fall'res..� escolha dos tecido!". o pa

n,:ão. o corte I' a c;,rof{'c.;ão são algulls cio" Ill'indpnis
filie intervem numn roupa bem feita Imperial Exh·a.

:\1a T·az.ÍíH\ H)(:pdle:, .únicos.:(fistr��,�j,n(:ll�"\' '

.: ;,,","-...
" ',_

Pessôa que transferiu residência para outro Esta

do vende um lote de terreno situado a 30 metros da praia
110 bairo Bom-Abrigo,. Local, de grallde futuro .. Preço
c'onviela,tivo. Maires detalhes com o 'encarregado da ven

ia, pelo telefone 2205.
Facilita-se o pagamento.

VENDE-SE - CASA - Cr$ 430.0M,00 - NA RUA

CONSELHEIRO, MAFRA __;_ TRATAR TELEFONE

\

2065 HORÁRIO COM;ERCIAL
----------------

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

----

EMPREGADA
Precisa-se empregada:.. que saiba cozinhar, para

pessoa sozinha - 183 Av. Hercilio Luz (funr!os).

p- liR 'T I ( I P A ( Ã O
-
'.

Gastão Muniz de Aragão Admar Gonzaga
e

SenhQra

e

SenhQi'a

participam aos parentes

I
,participam aos parentes

e pessoas amigas o _S0l1tra- e pessoas amigas o éontra

to de casamento de sua fi-I'to de casamento de seu, fi-,
l.ha Marise com o sr. Augus- lho Augusto com a sta. Ma-

to Luiz Gonzaga. I risa Aragão.
-

Petl'opolis, 13-VII-957 Fpolis., 13-VII-957

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



X 1,1
o citado ano de 1953 e mais o de 1954 podem

ser considerados, na história, que vimos relatando,
como de 'um compasso de espera, tal qual se usa em

assunto musical.
Os 4,2 intrusos, com culturas permanentes, mq''

radia habitual e benfeitorias, em terras devolutas à
margem direita do rio Chapecózinho, havia mais de

dez, vinte de trinta anos, 'que haviam apresentado,
no ano anterior.rseus requeriménfos ao governo do

'Estado; para a compra, cuja preferência a Consti-
'

tuíção Federal 'lhes assegura, até 25 hectares: a cada
um, 'continuaram esperando) sem receber despacho
de espécie alguma.

,

,

Vinte e dois desses cidadãos, 'menos pacientes
do que os outros, de Xanxerê, telegrafaram ao en
.fão governador, sr. Irineu Bornhausen, pedindo jus'

·

ça, 'mas é mais que provavel, quasí certo, que o

legrarna não tenha chegado-às mãosdo ilustre des-·

tinatário, porque os impetrantes ficaram .sem o pra
zer 'de uma resposta,

'
'

Em escrito anterior aludimos à carta dirigtda -_./

ao mencionado ex-governador e que não chegou ao

-

E' de justiça destacar-se sentação gráfica, diz bem
, a valiosa contribuição, da do, valor do trabalho orga-

seu destino, :
Prefeitura de, Savaldor que, nisado pelo escritor Gastão

Sabia'se que os srs, agrimensores, quer o que < pela sua Diretoria de Cul- Bettencourt que, num re-

fez a medição, por ordem do sr. A. B. Almeida, que cura, homenageou os Con-' trospécto, envolve . na 'Sua.

entrou nesse episódio como' Pilatos no Credo, das' gressistas com uma série de '.óbra o que de mais impor-
óbras publicadas em home-I tante já se r��lizou emFol-duas áreas desfalcadas do usofruto dos Indios, quer gem ao III Congresso : Ue clore no Bzasi! e. Portugal.

o outro que mediu as terras,' que a estes sobejaram, Folelor�, das quais desta-I Este entrelacamento. de cul-
tinham terminado á missão de que foram incumbi- c�mos ,�ormaç,ap ,e Evolu- tura vpopular entre o-s dois
elos, jl1as, os trabalhos realizados; e os resultados en- eao E t�ca da CIdade do

t povos irmãos, fez com 'que
� contrados, não foram dados à -p�,blicidade, ,-,

salva�or , Tomos I e II, da

j
o autor rebuscasse o que

au�on,A. de Carlos B. Ott ; r.,e mais precioso havia naChegamos ao ano de 1955 e-d silêncio, 09 segre
.'

"Histór-ia da Independência ] '

• .'. ,
..

do, quê' envolvia a marcha das operações "em FIo- da 'Bahia", de Braz do Ama- cultura, popullar 'hras ileira
, ral, "A Cidade do Salva- � :n�7Ixass,e. nessa vaho.s�rianópolis, Curitiba, Chapecó e Rio' de Janeiro, CÓ'

dor" de Alberto Silva, obra /0 Folclore 110 Brasil
meçou pouco e pouco .á se ir quebrando, ou desven- .

* *' * que a Universidads da Ba-
dando, -O )sigilo não cessou repentinamente, mas os .' A .Uníversidade da Ba- hia ofereceu a,os Congres-
f d d I id d hia, sob os auspícios da sistas.

.

� .

'

atos vieram se suce en o com regu arr a e, no
qual f'oi realisado o Con..

' 0. Instituto de E.conoffiladecurso desse citado ano, .para chegarem a completo' gresso, �ez publicar, tam- e,Fll1anças, d3; B�h,�a, tam-esclarecimento muito em breve; como se verificou bém. valiosas obras em ho- bem fez publicar Arteza- E' sempre com prazer dres, onde estagiará por
com a assinatura do deereto, que serve de títuló a es- menagem ao Congresso. En- 'nâto ,e Arte,Popular", de que vimos registrando as seis .mêses naquela grande
tes enfadonhos escritos, "tre elas destaeamos : "A ·Ce auto�'Ia de C. J. da Costa vitórias- alcançadas pelos melrópo},e e em Amster-

râmica Popula,r da Bahia", PereIra ..
"

A

dVá'ifica-se, entretanto, com certó desencanto, de- autoria de'C. J. da Costa Nessa obra o autor reune ,nossos conterrarieos que am, nas instalações, (la
que o S.P.L, que no último quinquénio decorrido, Pereira. 'cuja apresentação H.m documéntário te,al e ere vêm se destacando em to- Shell-Mex Petroleum Cia.
era a figura pl'ÍI!cipal, pois, tomára a -iniciativa de I gráfica e material reunidas, ,tlVO todo o r.e�ultado, de um do.s OS" setores onde exer' Ltda.
abrir mão de duas' áreas de terras, dàs-que estavan;J. coíoca- esta óbra as melho' trabalho edllflcante, !num cem sua!> laboriosas profis' :, O Eng. Max F. de Souza,

d In.J·� f d E t d 'b res na especialidade publi- ,�evantam�nto .quase �omple sões. Desta vêz, reservamos fará êss-e esta'gI'o de, aper-reserva, as aos ·010S; em aval' o s a o, so a ca,da no Brasil, lO'.da valI,osa �ndustna cas..,

condição de r,eceber deste o TITULO DE PROPRIE' "O Folclore no Brasil" seu'a do mterIOr do Estado êste eSpaço; para felicitar feiçoamento, por conta des-
PADE das restantes, passôu a, segundo plano). como de autol'ia de Gastão d� da. Bahia. Eocalisa' teceia- ao ilustré 'ilhéu, Engenheiro sa importante ,e-conheó:!J.
que ten�o desaparecido do cénário, considerado 'ele- Bettén�ou;rt, e outrlt obra ge.� mantia!, sob OSA !s�us Max Freysleben de Souza Companhia.

t
' fI

.

I 'd d ' de valor intrinseco, também i1:S1Jecto� SOCIal. e economlco., filho do nosso estimado Ao J'ovem contelTc.:\n�o,men o super uo e asslm:exc,Ul o por esnecessario.· de publicação da Uniyersi- e.maneIra rudImentar ,como " co

Dir-se'a que a função, o' papel, o objetivo do dade, c,ujo. esmero na apre- am�a ,contli1ua na sua exe- conterrâneo. Acelon Souza, nOSS0S cumprime:1to3 pela
,

�,-�. cuçao. , . elo alto c_offiércio de nossa' oportunidade que (!l1seja á AS�UNÇÃO, 30 (U.P.) _ O,

CRIA PROBLEMAS
-

/t UN,IFI.C.AÇÃ'O D.� ,AL.E.MANHA '.', ,'i d;r:,Çn�d�uedm�eS�\;�e�lepdaer.a��fIot��rfm;la�;.. �;ad� �à��:�a;x:feas��� �: ;::�e�ra;pr����ze��m:�: ;:;as::::Çã�a�:na�a(��t�rCs��:�:�:
,

, -
,

- 6

d 5dA' f decidiu proibir até o fim do pró_,Londres, 30- (U, P,) - O te sobre a Ul1lflç_açao e o

1
(lIra a 'umflca.çao ge\rman�-:, ção do Artezanato da região que ia .e agosto proxi- pro issão, .

I.

1 C
.

D 'I W d d AI t
. . . ' xlmo ano toe a transferência in·Jorna omunlsta ai y 01' esarmaFnento a ema- ca e fará cnn .muar a corn" ,-pelas variadas _espécies de ximo, seguirá para Lon-! ternacional de jog:Hlo�es vara-ker declara hoje qU-e a no- nha.", Ao mesmo tem,po, "a (a armame11tIsta,

-

artigos fabricad,os por ar- '
.

,
.

d I' d
.

d d M d g'uaios, A df'üisâo foi adotada emta conJunta- os a la. os OCI ra 10 e oscou., OUVI a em --

, 'tezões lo,cais é um outro ,as C t d Ed
-

d B B II
.

dentais, ,exortando a�Unida- Londres, hoje, .disse ,gue o 1 BO��l r�'� pécto do vn'lioso dócum�n- en ro e ueaeao e ase no. rasl ,"irtude da 'necessidade de ,cor:ta�
de da Alemanha somente, documento 'assmado. ontenl I tário de C. 'J. da Costa"Pe-' .' i

. com a melhOr representa�a" 1"8
.

j'
-

d 1
-

B I' O'd t 1 f
'" '

RIO, 30 (V A) - Em infor'l'la- tinado' à edúca"ão de base 110
síVel pàra a Copa dn Mundo, l'a.apos a rea Izaçao e e, eI- em er Im el en a az , ' reira. �

ções livres. "lança 'por terra com,'Que o este assuma uma I ',' ',' * Ções prestadas li ,imprensa o I Brasil. '

, r? .a qua.l o Pal'a,�'J:li está (LI,·

qualquer eS{}erança ,de um polsiçãlJ, que' sõimenlte ,piro- r Já annnciamos ,por esta co� Sôbre'a l!ldústria manual prof Colombo Etiens'e 'Arguy, co- No exel'êicio de 1956, o CNER, : slfICado. .

aéordo ehtre O leste e o oe_s ! vocaI:á dificuldades é imp.e- I
luna qU� o �o�so diretor 'fôra de metais; o aútor não es-

ol'd'enador da Campanha Nacio_ teve 30 milhões de cruzeiros de I L
.

,� feito juiz 'parI!- decidfr ,uma 'conde 'o seu' entusiasmo pe-
nal de Edücaçã(l' Rural, do Mi- dotação global, sendo 122,564 nliJ

.

?:r-:DRES, 30 (C,p)
.

- l) :Oe,

Ira-o a' Nova' Zela'Andlla e Austra'llla I j� f·t dois laje.a- ,I l.as 'mais v?,!.ria'das espécies, nistério da Educação e Cúltura' destinados às Missões Rurais; 5; evetal'lo de Estado '�o,rtt' .. A:",�,:,-
.

,
apos_, el a por

1 I t 'h Ih T" l' t' declarou que desde o início do milhões para os serviços de pIa. I ca�Q, ,�r, Joh� F'aô_t31' lbJ1;,", ('c"
Lon.d�'es, :'0 (U. P,) A "da a conhecer' h·o.'l·� .e'm CI_a-' pn;is��7:; :f�;:::::�qu:a:s,esc�e� �:m�;tea tr�ba:���o:�, ���t�- último mês de de;o;embro vem a nejai'llento orientação e fis'caliza_ I felenclOu hOJe com '" ,'J1-.'res fh,�

v
_

_ 'Campanha reunindo m;t�ria.1 pa ção de projetos; 800 mil para o� delegações, Ocidentais, num es-
Rainha EHza'bét4 e a "Rai- rence Hou'se. A Ramha l\1ae1. ques de 50 e 100 mil cruzeiros embQ,ra continuem ainqa em 'l'a a formação de um completo trei-narhento _e formação, de, edu- forç,o far� retirar do im�lIss-e II

'- nha Ma-e Vl'sl'tara-o a Aus- Eli'7'abeth "c'aba de' ,l'egl'�s- que o sr, Governador ,Jorge estado rudiinenta"r e mesmo "D " confeJ'enc d Ir<' - ' ossier que será enviado à capo-2_'es de !Jase no país; e 1,636
"

,

Ia e (esarmam cnw. '\.
tralia e a Nova 'Zelandia eu.: S!lr de u:rna

V,i.agem_ .a,' R,o,d,e- '11
Lacerda distribuira em Lajes precário as suas ofi.cinas. UNESCO cujo

/
interêsse em,' mil cruzeiros para encargos do prunen'a reuniiio foi iniciad.l f),)

pr'l'nCI'pl'O'S ·(1'0 p·rOxI·m·O a,no. sl'a, 'q'uando da recente oficiaI,' "Cestaria e Trançados" é _"
.

, I '

M" t" dE',criar no Brasil um Centro Inte- . pl'ano' de trabalho e eventuais. II1lS .erlO o . xterJOl', 1;�',j('O
A noticia a res_peito foi da- eram de' dinheiros seus, da uma forma da arte-popular 'ramericano de Educação de Base: Um Curso de Tretnamento de depois cla-s onze horas da /,"cnkL

sua fortu'na pessoal; 0_ segun- que'o autor compara a cerâ já foi manifestado por seus re-' Ec\ucadores de Base foi realizado Nela tomaram parte, além do sr,

'1,6.,0DISI·RITO "RODOVI.A'RI,O. 'fED'E-RAL I �:rs�:r:ti�s:a�:. eram de' re- I�nf���g�cE��:��es,à ,:�f:io�e, ·presentante's. A propósito, já es- : de outubr? -li dezembro, em ,Cruz Dulles, Q. chanceler /Selwyn
.

.
teve em visita ao Centro Regio- : das Almas, Bahia; enquanto, em.,

'Lloyd, ? os ch�fes das delegações
Sem elementos "bjetivos pa- Cêstas, chapéus de palhas; nal de Colatina o sr. Henry Lau- Colatina, no seu Centro Regional 1

dos palses OCIdentais.

B 0'1 e.·' f m I.n f o'. r m-a t Ii 'v o ra julgar 'a interessante ápOS_,' etc. são utensílios manuais rentio, que fic'Üu impressionado: de, Educação de B�se, foi inicia- GUATEMALA, 30 (U,P.) -;- Ao
'

ta - ,que dá ao vitorioso o di· faturados em qualquer zo- com a sua organização e as êondi do em dezembro um curso de ,cadaver do presidente Carlos
Ih na ruraI., diz o' autor. Com . "c t'll A

'

reito de esco er uma vaca çoes que oferece: em. zona rural aperfeiçoamento para professo- as I o rmas, i1ssassinado .na

gorda 'lO rodeio do .:re'nddo �'
farta documentação fotográ próxima da cidade, facil COIllU- Ires' rurais do Vale do Rio Doce semana passada por um guarda

4' nosso diretor "baixou o pro· fica "Artezanato ,e Arte Po nicação, prédio funcional aco-! - concluiu õ prof, Arguy. . palaciano de fili,açào comunista
cesso em diligência", Para, "pular" tem suas páginas 1110dações confortáveis' e j,{ des- I,

'.
foi sepultado na manhâ de hoje:

Hem cartó:rio", aguar�ar es_ ilustradas IJossibilitando ,o "
com grande solenidade, coberto

',:Ia;:�im�:��r.n��:rpo:v:�!::: le��:.::::::::.::�:� �V EXPOSICÃO DE CANÁRIOS �:��!:n�;r�� �)::i:;��I, �oa�:�:(:
prestar. D H I' I MII-'

.

_.. l;uatemalteco,
Esgotado o prazo, vai hoje a O, OSpl a, II ar Nos salões da simpática Soc1edade Recreativa 15 de ", Le�:m Es-panha, 30 (U. P�)

"sentença": ' Novembro, sita 'à praç;:t 15 de Nbvembro, nesta capital, - Çmco m:neiros perderam
"Vistos e estudados, etc, E� visita de cortezia à será inaugurada no ,próxi.lÍlo domingo, dia 4 de agôsto, a

_
V!(�lit, ontem, numa explo-

"Julgo vitorioso aquele que nossa redação, acompanha' a' IV Exposição de Canários, promo,vida pelo vitorioso sao subterranea, ,e outroiii
afirmou serem do Tesouro ÓS

do do sr, Càpitão Médico ·Centro de Criqdores'de Canárias de Santa Catarina.. tl'�s,sofreram ferimentos Eâ
,

dinhei:ros dos cheques distri- nuna de' carvão de dcejabuidbs em Lajes pelo Exmo, Dória, esteve ·nosso prezado, O cettame deste ano, como tem acontécido nos anos perto> desta c-idade;
,

Sr, Governádór do Estado, E conterrâneo, �r. Ruy Parti-
,
anterior,es, está fadado a obter pleno sucesso, visto o ca' ""'�·-"-"-·-í"""-""-'----·---"_"-·assim deçido,por"ue çhegou ao nho de IMoráis. Major Mé- rinho corn' que está sendo cuidada a sua organização. . (ongresso dosmeu conhecimento que um do.s.'

dica Diretor do Hosnital dá :" Mais �de uma cEm,tena de canários "Rollers", "_La- '. _

ábatinados beneficiários de '"
.

um �dos c�eque�, em vindo re,- Guarniçãó de Florianópo" ranja", "Hamburgueses", ,etc" participarão da móstra, ,.,Estudantescebê_lo nesta Capital, depois liso
!
que ficará a visitação pública naquêle local até o dia 7

de rodar de' Herodes para 'Pi- Ne�sa honrosa visita, foi' do·mesmo mês.
.

latos, só se juntou com o di- "O E d'� .

d
I

V l' A.':.)
f 'd

.

d
.

sta 0, agraCIa o com I a lOSOS prernIOS serao o erecI os aos crIa ores enhe,iro por 'empenhos" da Se-
'bela e artística flârY\ula do

'

cana,'rios venüedores.!
.

cretaria -de Saúde. b'.

Por sôbre essa prova, há o Hospjfql! visando a oferta'l Aq ato inaugural estarão .presentes altas autorida'
precedente, verificadu em �ra_ a estreitar os laços de cor- des, ',especialmente ·convidadas.
çó do Norte;' do abusri de' re- dialidade e ,colaboração I,: Ferlicitamlls aos criadores de canários e membros'

cursos do erário sem autoriza';' -

ção lega.!. Corre o mesmo, em sempre ma:otidos e n t r e diretol1es do CentrQ de Criadores de Canários de Santa
Canoinhã-s, COm um cheque de aquele disciplinad<;> estabe-, Catarina, tepresentado na pessôa de seu digno presiden-
Cr$ 500!OOO,OO, que teria pago lecimento militar e riossa' te sr. Anibal Climaco Filho" por mais essa iniciat,iva, de'
açôes do Estado em sociedade fAlh' I

.

d t I
-

I A.

O a.
'

seJan O que o cer a;n:!e a canoe comp: 61to eXlto, .0PQrtu:-anonima, independentemente ,

1 d d d
' ,

de autorização legislativa. Re- Ao seu i ustre ireto.r I
ni a e, que a�roveita�os para agradecer ao convite que

corro, d !ofici;o, .. --para o sr, .,nqssos, melhf)r�s ' .agradecl-1 n'�.s :�l_endereçl!do' pfl'ra' comparecérmós a abertura Cla
Go,'ernadrir dó Estado", lnentoS. , expo"IçaO.

S.P.I. era apenas fazer a referida reríúncia, e esta
'realizada, sua missão findou, e o governo catarinen
se, sem ter cumprido a obrigação correlativa da ex

pedição do título de propriedade, a que se tinha
comprometido, pela aceitação da dita renúncia, deu
destino INESPERADO às terras em que os Indias
,f-oram prejudicados. Inesperado, para outrem, não
para nós, que, -. por ilação ou dedução, sabíamos a

que fim eram destinadas as duas aludidas áreas de
terras, o qu� melhor se esclarece pela leitura do ci
tado decreto n.? 49.

LISBOA, 30 (D.P.) Viajará
amanhã par{l o 'Rio de Janeiro, ii
bordo do Vera Cruz, o técnico
I!rasileiro Flavio Costa. Ontem,
Flavio foi homenageado nesta
.capítal com um banquete ofere
cido por seus 'numerosos .(IlIligos,
e admiradores. "Minha saida do
Porto deve ser' eonslderada como

um ato perfeitalnente normal",
disse Flavio Costa.

Em Q próximo escrito, ocupar-nos-,emos do que
ocorreu no ano de 1955. S ..

PORTO ALEGRE, 30 (U.P.)
A. Assembléia

I
Geral Extrao rrfi ná,

ria Porto FC, reun ido no Estádio
das Antas, com a presença �Ie dez
mil pessoas, 'aprovou, por unâni
midade a proposta da diretorí a
para a readmissão do técni co ln-a
'sileiro Dorival Kenippel Yus trich
O dr. 'Paulo Pombo, preside�te
do. Porto, informou à assembléia
que Yus trich desiste intell'a;"en.
te da ação judicial contra o Por
to F, C. ficando a ca rgo do clube
todas as despesas.

nudencia O documentário. E ideialista ligado pelo seu es

assim penetra no Vaie de pírito'Qe Fraternidade eob
Sà_o lr�ncisco" focalisando a I servação ao nosso homem do
Cel'!Lm1ca no� seus varres

I seI:�ão 'que .o Governador Anaspectos, registrando, tam- .tonio Balbáno funda o Ins
bém, remanescentes de ren- títuto 'oe Pesq'uiílaS e Treina
deíras e om:ro� trabalhos de mento que 'será o porito de
pequeno �end'Imento.. partida experimental para
No reeoncavo Bahiano, que outros Estados da Uni

focalísa as. Casas de Far i- 2/0: colham elementos para
n,ha, inclusjve. colhendo, can ampararem de modo objetí
tigas das Farinhadas, ,vo tornando útil ao desen-
Ao <meu ver o trabal�o: volvímento do pais essa po

do sr. C. J
..
da Costa Per�l- I pulaçao que mesmo relaga

ra representa uma exepcio- , da ao abandono procura S0-
nal contrtbuiçãe ao Gover-I breviver 'com seus próprfos
no do Estado da Bahia e foi recursos.

o

-.

do trabalho desse moço,
'CIDADE DO MEXICO, 30 (U.

,P,) - As autoridades anuncia.,
ram hoje que até este momen,to
já foram recolhidas 'trint.'l e' um
cadeveres das ruínas 'do edifício
de apartamentos de cinco anda-

CATARINENSES QUE SE DESTACAM
res, na esqui na ,

entre as ruas

Fronteira e Obregon , que caiu

�lIrante o te,remôto 'de. d0mingo
passad-o. Destacamentos da "olí·
cia e' dos' bombeiros alem de
quinhentos voluntários: estão tl'a _

balhando intensamente na 1'e1110_'

ção dos escombros' e parà desco
br-u.' outras possíveis viti1118s, O
nunlero ,de mortos, seguÍ1do :,3

autoridades, se eleva agol',l '\0
cincoenta e dois', dos qU.ais lU; /l.
ze ocori-eram fora, desta capital.
O numerQ de feridos se elevq to)-
,quinhentos e .setenta e nove,

VISITA AO DISTRITO
Este'vt;: �m visita ao Distrito, o Dr. Haroldo Fer

rei?ã;-prefeito de, éal}Qinhas, a fim. de tratar de'_as-,
suntos de interesse daquele Município.
VIAGEM])O CHEFE DO DISTRITO

O Engenhe,iro Anthero d'Almeida Mattos via

jou par�'o Rio de Janeir.9, a fim de tratar junto a

, Administração Central, de assuntos ,de interesse do
·

Distrito" '

PONTE, SÓBRE O Rio',]ACUTINGA
O Conselho Executivo do DNER, em reumao

dê 17 do corrente, apro.vou a proposta da firma Em

présa de MeJliora�entos e Construções EMEC, S.A.
para o projeto 'e construção da pont� sôbre,o rio Ja-

•

éutingà" na BR-36� trêcho Joaçaba-Xanxerê.
HOMENAGEM A. ENGENHEIRO

A Câmara MuY{icipal de Laguna -aprovou por
unânimidade, indic��ã;o no sentido de que se, deno
mine PONTE ENG.o CARLOS, PIRES DE Sk, a

nova ponte rodeviária das,' -4aranjeiras, no trêcho '.

Tubarão-Laguna, ela BR-59. O �ngenheiro Carlos
"

Pires de Sá é o Diretor da Div·isão de ConstrU&ão
do DNER. "

J
t

SERVIÇOS NA BR59
O Conselho'Exeéutivo do DNER aprovou pro

,posta da firma $. Menegusso Cia. Ltda. para a exe

cuç,ão de serviços de revestimento, qrenagem e re

composição do trêcho Garuva - ltajaí, da BR-59,
seri�ente atin�iª() �lªs esa9ati chuvas .AU� têm �
caídi:) naq�ela região.

,RIO, 30 (V' A) - Foi
instalado ontem na cidade
de ,Nova Fribur-go 0- Con
gresso dos Es!udantes, ten
do o presidente da Repúbli'
ca se.:feito representar 'pelo
ministro Pascoal' Carlos
Magno. Várias problemas
relacionados. com o pro'
'gre$so nacional foram exa'

minados�p:elos estudantes
'âli rEipréscniado;"pbr�'dele-

gações dos Estados
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


