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DIANTE�OV&T�rE�U(90RA'rlANHOU Ti>OESTADb�'61�·�L�ASf��TO�(OM NOVO�
AlU�ENIO DE IMPOSTOS- VfNDAS E ,\CONSIGNAÇÕES - E FACE À R��-ÇÃO .-OPOSICIONISTA NA, ASSEMBLÉIA,'QUE SE DISPUSERA A, DER

�

�UBAR,A EMENDA APRESENTADA POR UM DEPUTADO GOVE:RNISTA'� O SR. JORGE'LACERDA E A U. DI N. RESOLVER-AM' RE(UAR, A
EMENDA FOI1RETIR4DA ONTE�"QUAN DO OtEGISLATiVO APROVOU Ô �UME NTQ' À MAGISTRATURA •
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A Diretoria e,Conselho Fiscai do Hospi-

I pau,alolded,CarMidafd� S��,õ!i�!�t!.'�!i., Con-
-

, e a re- selho Fiscal do Hospital São Vi-
. , '; cente de Pau lp ,

de Mafra,

lermo disse que também

I verno,
mediante a instala- Perante grande número de as- Justificado estava êsse in te.,

elas serão resolvidas g.i;l}ças ção de usinás s ideru rg icas : de pública, realizarain .. se, no dia rêsse, dado que se propalava es-

aos esforços' ,da, -miciàtiva " capazes de produzf-Ios. soctados -e sob intensa cur'ios ida., tarem os partidos que formam a

privada, com a ajuda ,do go'
" 19 do_ corrente, em Mafra, as Frente Democrática daquele 'mu-

• ------------------------- n.lcipio, no firme propósito de
ANO, XI;lV r ,O! MA�S AN TlGO DIARIO ",ANTA CATARINA - N." 1 3 1 1 �

,

alijar da direção os elementos do
P S. D

-

que, desde a fundação
daquele grande nosocômio es

tavam, eficientemente, à JI:ente
de sua direção.
Reunidos em Assembléia ge_

ral, os sócios renovaram a sua

confiança nos di rigen tes pessc
distas E mais s igulf icattva e de

mocrát.ica, foi a decisão (lo plenã
,rio, quando: inélu'iu na V'ige�pre
sidência o ilustre chefe da Fl'e;.J1.
te' Democnítica, Dr, Mário de
Andrade Sapot-iti Não vingaram
os movimentos escusos, nem a

calúnia; nem as diatribes assa
cadas contra a honrada direção
do magnífico'Hospital; - af'í r
meu-se ma is, ao revés a convic
ção de que o bom senso dos as

soçi;ulos saberia, como o dernons
trou, colocar-se à altura dos in.
te rêsses da popu laçã o maf_rense.

RIO 1 (U, P,) - A In- estrangeiroa. Idustrh� nacional de automó - Nesse particular só me

veis - disse () sr, Alfredo rece louvores 0 trabalho que
pnlenno ao falar no grande entre nós vem sendo desen
expediente cta, Câmara - é volvido pelo Grupo de Estu
hoje uma realidade, p o seu dos da Industr'ia Automo
êxito é r.avido aos pioneiros bilistica (GEIA), que conse
da iniciativa priyada, esti- guiu superar as barreiras
ruu la d os pelo governo, a par sempre opostas pela buro- ,

til' do lançamento das bases 'Cl'acia à boa marcha dos em ram condições, sobretudo

da indústria também nacio- ti preendimentos capazes de em Sã� Paulo, para o su

n al, de autopeças .n a Fábr'i- nos condusir mais depressa cess.o cesses te�tes" sem os

cl Na c ionn l de Motores. I pelo caminho do progresso, ' qU,als nada realizariamos de

_

O deputado p,elo. PDC de 'r.n�smo porque na verdade I' u�II para, jl�lm fut�lro, pr,o-Sao Paulo referiu-ee, no I fOI graças a ele que se erra
ximo fazer do Brasil .um

início do seu discurso, á I _. , .�-.--,- ...,
'

.. I grands produtor de automo

lura empreeud ida, já há al- 'I CONVITE '

I
veis,

'

gUJ1S an-os, j.élos que preten ,
' Pergunt<?u-lhe Ó SI;' Car- DI�TOR: _:__ RUBEN DE ARRUDA RAMOS - GERENTI�: -

d iam í'abrica r no pais pe-' O "C tr d C,' I' v.alho'Sobrll1ho, tambem pau -,',' .

-,----

cas dêsse tipo para depois I d C ,�� �od S ;Iaéo�es I' lista, se não achava ele mui EDIÇAO DE HOJE:, 1_� Paginas � CR$ 2,00 - FLORIANóPOLIS, 2 DE AGoSTO DE 1957

;�:g���tl�s{����ê�f�n!f\i�� I �k�a��en��31:TdFl:,�ff i��;:�� l ��Scf�AObtricsal·�a���io��i��idOS ����D��T� '�I�fllN[ro �nj- B�ND1'D� M-�n,l�l Dl r M- rioso, pois hoje só a Willys � mas autoridades Civis Mi-' .

- ua mente acho que
'

I ' Ir ' � If��"I����h�\ C��á1b�f�aS}f:�gl�'�i : �;!��! e���.li��iã:tif:ls��� i� �d�'a����aC��vidl�O;�e����:A ',J "

_'
, .
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,

de Motores com 350 e a Mer : comércio a indústria e' ao bl,es baixarão de preço tam- Realizou-se a 31 'd� Julho verdadeiros discipulos de ,Parabens_ e elogios a to-

cedes llenz com outras ü\lpl povo em 'gel� para assisti-. �
em,

., / p.p. no Teatro Alvaro de �::ll'lo.s, Gemes" �ntre êles o dos os elerne?�os da nossa

tas"
'

rem a IV,a exposição de Ca- E, � seguir, Ilustrou. suas Carvalho, ,�s 2.o,3� .
horas, 'I enente Gracil iauo Guedes J;Janda de MUSIca, que sem

13 to q uer dizer _ acres- nários .-

que esta Sociedade p�laV.I a� cO,m a.lguns dados um concer ,,0, �ll1!01llc.o ,�a Pompeu que ,11?S tef!lI??,S de Lêver algurn representa um

centou _ .que a infra-cstru fará inaugurar as 10 horas e,st�tlstJ.c.os. no 'Seu desejo B�I�da.de JVI��lc�\ ela Polícia nossa "mei1lp1Ce dirijia a ?OS maIores. e I?elhores 'co�- A Diretoria eleita rara' o biê

tu ra da nascente indústria j do da 4 de agôsto do corren
de mostrai como por.erra- MII�tal, p,aJ L.locIn�do pela bandav já ent.ao por mais de juntos ,muslc�u.S do Br,asl.!,

"l'lio "1957/1959, foi a seguinte:

se aper;feiço:l dia a dia, Seus te, no Clube 15 de Novem- r�?s, .�esse, setor da llldl�S- SO,C-Ie?ade. _Gataqnense de tnnta anos,. I segund.o a CrItIca dos lllal� Presidente de Honra -

'

pro(lutGl$ são testados, com bro (Ex-De-mocrata) a Pra- �lla, II �Ulto,lon�e n0 pa�s, AI qUl��Ogla,. ,H � Outros mestres cOl1,tinua- �!lten(hilos"!la al:te que g.}orl Pedro Kuss

sucesso, �lpresentanct?-�e tão ça 15 d�ovem.bro."" ',Os v�lculos .d�ssa espeCle, 4 �Illhal:te hOla de, a,rte, r�I? a obra do Tenente Gra� fICOU VerdI Fr!e?l'lch Von Presidente-'

bons como os seus sllllllares' A dll'etorIa'" q.le hOJe pOSSUlmos, sobem delIcIOU a �odo'&... os presén- clhano Guedes Pompeu ate Flotow, V. BellIlll, G, ,Ros- Germano Evers

� 861.000 d.ent_:-e-eles ... , tes _com pr,)fy�das ,e fartas ,lue a batuta do nosso grau sini, Johan Strauss, Luigi Vice-P)'(isident�-
360.000 c�mmhoe'S e 350;000 rasoes. o espn'lto,�, e�cheu ele conjunto veio recair na Marcheti. Carlos Gomes, Mário Andra.1e Saporiti

automovels: Para mante-los l,e satIsfaçao <? coraçao de pessoa ,do Tenente Roberto Auber etc. 1, Secretário J

�'odan.do, so o ano passado to.dos os que ah se,achavam KeIl, que moço, competente Que, a Banda de música Rufino 'Mendes Sobrinho

A exempio dos aI1o,s ante- moerata), dia 4. as 1'0 horas, �p"oltaf!l0� peças no valor plesentes.
c e apaixonado pela m(dsica continua pelo tempo em fo- 2, Secretário -

l'Íoro:), e Cpntro de Cl'iado- para coouer'arem, 'incentiva- ,e�O ml,lhoes de dolares., Expressamos a todos os por cert,o elevará ainda w:ai� ra a viveI' ç0!ll0 sempre vi- José Jorge José Saliba

L:: de Canários de Santa_ rem e aplal.ldireiI aos esfor Mas c�m o .�esenV?IVl- co!,uponentes da, Banda de o ccnceIto da Banrla de Mú veu, no c,ol'açao do, povo ca- 1. Tesoúreiro -

,

Cat:trina, cumprindo s(\u };ados dil:ige,ntes,; organiza- ,;nel�t? da }Jloduc,ao naclOnaL,Muslc�, com lp-I!üa cont�?ta 'ica da P 1" M'l't " ta,l'inefi se. Parabens a toda Ary Honorato ,Farias

pJ'ogl'ama "lu e tl'a'çou <Ies,dé dores e 'criador�s (los ,belos, f1"1soO: O' �1'- Alfl'e'tlo"Pàler mentv' o�- riQ1ls,I11l'" "el'ir'I!IOS :-; < o ICla I I ar, qUE'
'

t'
,'..fi Z: Tesll,'lireiro' -

sua fundaci\o" nela, .quar'bi' e raros p{t,.sQ'Il.,r/;'s eas,éiros, h1 ã",·· Á, - "t "�-

��'
, ,,�, í"'" o 'DQV,0 não "'e-e-!lnsa de aplau ' a ;j?'o!í,(S-ia

J.\I!Tili
(}r 'la pess'o:11 .'

h -.r "'
__ '< �"e() rir'v' �s� lo' edll.°l:fUf":''' e'va's,ao ,��,fme� f��,"",<l�,�" ,,' tJ-ê'Sl[-.,co- "'d-i'ít.'IÜ", Dá'l:'I�� nos 'desfÚes

'

de:s�u Com h,d-antc Coro.nel ,José 'J�olrfj.Czeck:
vez inaug1'll'<uá cl 4 dei COI'� ele côres e -cabt'os- tão -yariv, u �, IS«S tI& e_;?o rer um"'l ..1"fIÇC'B a allla ,',H). .:oso ru>�;e-

.

'.', ,(,. t' l' I
'

M
' 'T;1,' d G CONSELHO FISCAL

rente mês, niais uma ü',).cli- dos e Sl1aves. -redu�ão créscente, Com efei c.r-adó conj'tllíto 'u'ska1 que. n,as" l_c".e �::;$. nas so enH,á- a'J.'10_ -lo' eh an eS uedes,

cional Exposição de Çaná-
I Vários troféus foram ins to, já este' ano 'a indústria fOl c.riaM:' em '2i de sete,m- de8,d� tOd0ohI gellel'O, e, nos que tao b' ,sóupe�a 9 de - Ca:do&.,ReiQ_initz

rios, _! titl1idos, em 1956, ao.s eXPo':' nttcional estregará ao mer-l bro de '18"93, uC-r Cd_stovão concertos C 0.0 que,v,lmos novembro' de 1906 coloc:;r He,l.'cílio Buch

Gomo 9.tr:1�ão, será apl'e- sitores dos Canários vence- cado ?O,300 camir:hõe�, " Nunoe31. Pires, quando no o��:m no Fe�tro Alvaro ,de n!l- batuta d: �anda de Mn-, Fernando Kleinmayer

sentado. êste ano. pela 'pri- dores, pelos srs, Go.verna,dor 9,900 Jeep,s, 6,7j50 fUl'goes ,e
' exerClCIO do cargo de Govel' Ca valho p,ela.nt� n_umero- BIca um Me�t1e como o Te- I Afonso Alves de Souza

núÜ'a vez em nossa Capital, tio Estado dI'. Jorge Lacer- outros velculos de carga €O I nador do Estado, com um
s. e seleta <lsslsLncla, ! nente Roberto Keil, I Frederico Heyse ..

��1�:l:t�ll;�61��1�eb��iss���� r�l:a;��:;�;�:��ag�eas!�{r��� Hf�c:i�;:3\lg,{0����1f::Si�' �1�0����a�::1'11��1�q�!I�t�!i Por�era fD' OS' o I som-�
-

--�-,_
......_--

TeJ'á gl'al1de disputa êste Osmar Cunha e dr, Orlan- um quihqurmio, ! da de Música-da-Polícia Mi-
'

'

ar�a oresano ,o Hambul'gues de Can- do Filomeno. Este ano no- Referindo-'se, as ,dificul-
'

litar 'vem secledicandb a di-

:' , _'" "

,,', "to Doi" encontram-se ins- vos troféus foram ofel'eci- (hdes'que as fabricas nacio viria -arte el2. música, que al-
,

criws grande. quantidade dos peles srs: dr" Aderbal nais tem enfrentando pal!a g'uem chamou fIe lingua uni�
dos famoso,> flauü,s, inclu- Ramos da Silva, Desembar- a ,importação de algumas ma versaI e de harmonia de to- \

qive o camrleão e vice-cam- ga,dor Arno Hoeschel e dr, I terias primas para eclas fUll ,das as Sensações c!a vida, RIQ, 31, (V, A:2 - Foi
I preside11te d� Repúbli�a ale ta, poi,s estabelece tratame!l

,leão do ano passado. Rui Hulse, Outros prêmios, damentais, romo o aço car- Pela re��'ência do nossQ... mantId,O" em reUlllao

not�lr-I
gOl! �s s,eg1;untes r�zoe�,: , to; discI,'imiuatório para os-

Compareçam, pois, ao Clu menores, também, foram bono e riiversas ligas de aço conjunto musical passaram na, pelo Congre�so :t;l'aclO- ,1) 1?�,tJtUI um regIme S�l proprio's membros do mes-

be 15 je Novembro (ex-De- ofertados. ,especial, o sr, Alfredo Pa- vários mestres consa'grados, rral" o veto p�'esldencla� ao genel'lS ele aposentadorIa mo Tdbunal, ao assegurar
-----.�- --,_-'_ l)l'o.)eto q.uc dIspunha sobre

I
para um grupo restrito dt' c.ontagem de tempo pelo

ild f J I
a contagem de tempo dos desembargadores, colid,indo -exercício da advocacia eles-

e e onso uvena ,r des,embargador�s _ nomead?s coI? os preceitos constitucio leI?brando o tempo d� ser-
par a a composlçao d� qUln nals; VIÇO do ,desemba,rgador

OOD� IE- �1'lilil'l � 'I �',� II'. �f§§ �"II
to dos �ugares d? T�'lbunal ",. .,', egresso do Mini,stério 'Pú-
da J ll'stIça do Dlstnto 'P'e- 2) os cr!terlOs IlImItados blico;'
dernl. i dessa aposentadoria a tor-
Contra a proposiçào, o nam profundam�rl.te injus- 3) apenas o quinto de ad-

N b <� �'D �G d' E
'. vogados ín�egrantes do Tri

a O ra�� e �
.

ran e . scritor (OmBiSosãLOsdesAssistência Educacional �;l:�a�i:�f�I��õ� ��c;��t�Jo�
Uma das glorias das le' e dos que procuram se- "O último livro de seu Teófilo Nolasco de Almei ' ,A D 'E ES T, U D O a���a, favores que não atin

_ I
gl1'lam outI'os desembarga-

tras nacionais de grande guir. os exemplos de tão qu-erido chefe", com ex- da, que o mesmo "publi - dores nem os ministros do

parte dos séculos ante' digna individualidade, pressiva dedicatória, - cou em 1943, belo opuscu ! Comunica'nos a Comissão de °Assistência Edu- I 3TF e do Tribunal Fede I
" " I R

ra

ri01' e presente, foi incon Já se encontravam pron- dádiva preciosa, de valor lo sôbre o cantor BARRI- t> cacional que, para o corrente ano de 1957, foram I � e ecursos" provindos,
testavelmente o gaL Libe- tos para ser impre�sos o inestimavel. GA VERDE Lacerda Cou concedida:s 346 bôlsas de estudo a alunos de curso I' 19ualm�llte, da advocaci,?t; -

1 ,1) fma)me?te, o projeto
rato Bittencourt, matemá 8.° � 9.° volumes daquela Nascêra o general Li- tinh.o". ' ' �

I ginasial, come�cial e industrial, no valor total de I ,e, lllcon�tItuclOnal e contrá
tico de grande e real valor mais importante de sllas belato na mui amada ci- Referindo-se a Gustavo Cr$ 1.35.5.400,00. \ I no, aos mtel:êsses nacionais,

[, como Roberto Trompows obras, e que háveria imor
'

dade do Desterro, hoje de Lacerda, o emérito jor' Em 1956, for�m concedidas, e pagas 149 bôlsas, Abertos os trabalhos o

ki, professor de português talizá-Io, quando a morte Florianópolis. Não' sabe' nalista câtarinense, recor' no montante de Cr$ 540,009,00, ;1', Castilho Cabral comba-

elite,ratura comparada, impiedosa o arrebatou 'do mos quais foram os seus da: "Outro grande sonho Estas bôlsas concedidas pelo Fundo Nacional do fteudas razões do veto e c1e-
, eI! eu a proposição, Em se-

autor de uma centena de seio da pátria e da. família genitores, pois, êle mes- do jornalista BARRIGA-: Ensino Médio, -dp Ministério da Educação e Cultu-.I g'mrla. o sr. Odi,lon Braga'
óbras, em a maioria di- e do convívio dos bons mo afirmára à pgs' 301 do VERDE, mas que não pou ra, a adolescentes economicamente, necessitados e I exaltou a presença dos-ad-

I

dáticas, filósofo, poeta, amigos e discípulos. volume VI de sua obra de ver realizado, foi a ins, capazes, menores de 18 anos, mediante seleç'ão, I vogados no-s Tribunais de

F I I' "N-
-

h
-

dR'
I O d'd 1958 d Apela.ção, declarando na-o

romancista, psicolog'o, fi- e izmente graças ta' malOr: ao con eei pai, tituiçao o et2ro para in- s pe 1 os para everão ser apresentados I
_

_
ser Justo que só tivessem

-lólogo e autor consagrado vês, ao nosso interêsse, di mãeotaIJ?poueo' E a paren- válidos jornalistas". á Comissão de Assistência Educacional, instalada -resc q. nso diferentemente
da importante "Nova His tado por sincero e patrió ta que me criou, Dona Se- Em a sya abalisada opi- j_�nto -à Inspetoria Seccional do Ensino Secundário dos que vieram da magistra

, tória da Literatura Bra- tico dever de reconh.eci' nhorinha Bernardina Du- nião, Henrique Boiteux (Rua Vis'conde de Ouro Pr�to, 81, em Florianópo-.... tura de primeira instância
, ,

I 1 mediav.te a aposentadori�
sileI'ra", "sob moldes ri' mento, propugn'ando pela arte Silva, minha avó, "foi sem dúvida nenhuma is), até o dia 30 d,e novembro vindouro, em f,ormu' I

, compu sória, ,Em' aparte, o

gorosamente filosóficos e sua efetivação sem delon- que Deus a tenha em san o máior lidador BARRI' I lários especiais, distribuídos pelos estabelecimentos sr, Godo,j Ilha afirmou que

científicos obra substan- gas, e ajudàClo pela valio- ta glória, queria"me sapa- GA-VERDE da atualida- I de ensino médio dã Capital e do interior, onde po-
o veto nem se apoiava em

"
-

d'] t' E
'

,; d d M' h " I d
-

d I d'd boas razões cOl1stitucional's
cial ern 7 alentados volu" sa cooperaçaQ . e 1 ustre eIro. u com ansié! e e- e na arm a .-

" erao ser procura os pe os can 1 atos,

d d d d Ed d d L
�---- --,-- n�m p:rovavl'l a inconveniên-

mes, e ignos coesta uanos, - uca or, a construir ta' mun o a uz Pinto cla da propusição, Finalmen
Era o General Liberato Santa Catarina deu o aca mancos e sandálias, E se no Seu criterióso entender

• :(���"}.���l.��Bti���'t� Alma: Mais ,Pode- te, o sr. Odilou' Braga susten

ilt,,,tre filho' de Santa Ca' tado nome do/saudoso e não houvesse fugido em "dá fa:rta: luz mental à -glo, I,�",�à;��"',...., r tou q,ue O projeto, devia ser

tarin,a, ditosa terra que Cf erudíto BARRIGA VER dor BARRIGA VERDE". riosa terra dos BARRI- ro�a que bomba
mantIdo "por solioariedade

S VERD � a? governador Juscelino Ku
viu nascer em 30 de Ou- DE, a um de seus grupos Sôbre' o admiravel poe- GA ES, Figura, • bItsc.hek de Oliveira, que
h.lbro de 1869, tendo desa escolares e a uma das ta e dramaturgo Horácio principal da palavra em A afirmaÜvã de qu.e a ai s�nclOnara proposição idên

parecido dentre os vivos, ruas do município da Ca- Nunes, escreve: "No li- terra SANTA", ma humana e não a bombá b,ca a vetada hoje pelo pre-

,em 15 de Dezembro de pital, situada no Sub-dis- vro longo de sua vida o' ,Escrevendo sôbre o in- atômica (como poderia pen- sidente Juscelino Kubits-
h

-.

Af T
sal' qualquer leig,o,) é a ':fór chek de Oliveira", '

1�48" tombarido inespera- trito do Estreito, - ome escritor BARRIGA V-ER slgne 'onso aunay: .

-

't 'b' DE d' "D 1
' - , ç� maIS poderosa que exis- A séguir, ü> sr, Al'm"""do

_damente "q'ual roble a" nagem que mUI ° sensl 1" ,sempre me lU o as- e comp eIçao mUI 1'0- te sôbre, a terI'a" fOI' fel'ta' F 1
- cu.

. b ,a cao, vica-lidel' da maio-
dusto que o tufão poster- lisou a digna família do sunto' com o olhar indaga usta, tem o BARRIGA- em Fqadé,lfia pelo d}, Har na na Câmara, defendeu a

ga", mas seu e'spírito pre" grande vulto de nossa iIr dor da reflexão", VERDE a serviço lúcida f'Y L, DiUin Presidente da decisão presidencial salien

sente eterna-mente' por telectualidade. Em Abril José Boiteux, "grande inteligencia, cuidadosa- 50.a, Assembléia AllUal da tan�o! sobretu,do, q-rle' a pro

d b d 1 te lt' d" Convenção Batista America- POSIÇ f
meio de suas obras e vir- de 1950, ao istri uir o amigo' a terra nata, a men cu lva a ,

ao CO:'1 IglJraVa a ins

d "N' H' 'T t d d A ld
na,

-'

ti.tuição de um regime espe
tudes eX-"luplares, Gontl', VI volume a 'ova IS- que sempre' servlU com ra an o e' rna o E t d

'

I d' I
'- "... S

' ac).'escen an o à sua �l� para l'e UZH o grupo de

núa derramando saluta- tória da Literatura Bra- inteligên�la e dedica.ção", antiago e 'suas obras: espantosa declaração o dr, .JUIzes,

res e benéficos eflúvios sileira", endereçou-nos a foi "o BA,RRIGA-VERDE "PRELÚDIOS, com pre' r DilUn cHsse, ainda que to- ,rrocedida a apllração, ve

.sôbr� as inteligencias e os
' família do saudoso catari mais ativo do te,mpo", fácio de grande vulto do dos deveriam "proger a al� nÍlcQ,U-se a, manutenção do

I de Ll=mbra refermdo se a (C t' � ma, ajudando-a desenvolver veto por q3 contra..OO votos

��2Q���:-;:,�:.J:�� ;,:����=-��jM*r.*gW�ãS5E��,� �i 'II1__°lollln!ll!l0_n.a1illlil�2,l!!l:alil!,itlP2iámglil')iWi!i!i ��:,s máximas possibilida- tendo havido cinco e� br

, .
-

8[looa
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•
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EM
" JORNAIS
REVISTAS r >

�I��S
-

COLOCM\OS EM QUAL
QUEI ClDÀOI DO llASIl

,

ANUNCIOS

ANIVERSÁRIOS - sr, Ricardo-Luiz
FAZEM ANOS HO_JE: r- sr. Narbal Câsslo REP. ""'A.S.LARA.
'- sra, Jandira Brfto - srta. Marllería Carva- lUA SENADOI DANTAS40·5•• AND.

Gouvea, espôsa do sr. Ni- lho ,
..__.R1.0_D.E.J.A.N.E'.RO_.••D•.•,.__

valdo Gouvea
.

I - sra, Eloá Rupp carva-I ... ----�---

.
- sra, Maria do Lourdes lho

-

- I CAMPANHA DE EDUCAÇÃO
Horn Carvalho Silveirg srta, Iara-Regina Gn- I FLORESTAL

I
I O' I

Angola Roma- I ,I

II Plantando Eucalipto, den, I
I tro de 5 a: 7 anos você terá I
I madeira' para pasta mecânica, I
I lenha e carvão, de 12 a 15 f'
I anos já servirá para poste' e I
vigamento e dos 15 aos 20
anos em diante' terá diâmetro
suficiente )lar;l dormentes e

madeira de construção .

Se deseja reflorestar,
Felipe Schmidt sulte antes o '''Aci}rdo

- sra. Maria
/

Mongullhot .

Fagundes mide
sra,

- srta, Herondlna Pam- nowsky
plona
- sr. Willy Gruner VENDE-SE

- sr, Iconomus Agapito Uma Geladeira marca

/ Iconomus G. E. 9,5 compleâamente- no-
I

...!... sr. Ari Barbato
I
va.

sr. Waldir' Carreirão : Tratar

srta, Ivone Campi 1160.
restai",
--------- O ---------

Sábadn.nos Salões do Clube XII�
. será escolhida, a "Rainha do. Charme"

para 1957.

aos nossos patrícios em "cocktaíl", antes
da "Noite 'no' Rio". Basil até a data em

que comprou êsse quadro na Cidade Luz,
era, internacionalmente, completamente
desconhecido; inclusive no célebre "Ma

xirn's", onde, ultimamente era _.frequen
tador assíduo. Quando, adquiriu o qua
dro, muita gente pensava que sé desti
nasse à coleção de Onassis, Niarchou ou

--: :-'- á outros dos armadores gregos, como Am-
SWEEPSTAKE: ' bei,{cos, Líbano, Namícos, todos .eles fa-

Chegou ao, Rio .dez "modelos" amerí- mosos. Portan to, a surpresa foi grande,
canos. Três são : Dolores Hankíng Janice entre os colegas de Baail que pertence a

Wl1.s e Mary, Helem, que vem "Com ende- um' grupo de armadores sólidamente ins

reço certo. Esses famosos manequins talados nos E.N'.A . Seus -transportes de

chegaram' para novidade da moda. No petróleo viajam com a bandeira de Pa
dia do grande Prêmio Braail, "domingo, namá. Se em 1939 ele possuía apenas trss
elas juntamente com mais três modelos ou quatro navios, hoje conta-os às cen

braslleiros compareceram lJ.q\ prado. Tam- tenas. Na crise :ne Suez, bem como na úl-
bem disfilaram à noite no tba.Ue do "Có- tima guerra e. na"Guerra da Coréia, Ba-

... -í
� \ t .

, • • .._
-" sil 'entrdll,em milhões de d'Ólares. O gru-

-.-� :-- .

-

.fo 'd� aimad�rºs liderados'�r Busi! Gou-
Sábado o cdlunista jantou em como, . andris é contra os grande, pp.h·oleiros,

panhia dos ncivos, que já estão de data
,
rabalha com os pequenos, �o mesmo dia'

marcada para ca-samento. Sita, Terezi- em que ele comprou a téla 'de GaugiJin, I'nha Si"a e Sr. Christiano Wincklér. um de seus concol'I'entes dava uma en-

--: :--.',
•

trevista ao "Daily �xpress", de Londres,
Não poderia deixar de comentaI' a dizendo que era totalmente a. favor dos

"elegância e simpatia da sra. Paufõ Me- "super-tankers" de cem, mil. 'toneladas.
deiros (Lili) vÍlilÍtando nossa cidade tem PC?litica, aliás, adotada hoje pela maior

aperecido, nas reuniões sempre, com aque-' parte de armadores gregos. Mas' Basil
la elegância, que lh� ê peculiar.

'

está mesmo de "caixa alt�" e afirma que

--: :-- prefere. não c-onco:rrer com os grandes c

Finalmente será sábado o grande ficar nos seus "pequenos'; negócios, que
festival de modas patrocinado pelá "Casa assim mesmo lhe dão milharés de dóla-

BnH,que,t: res ...

Em belíssimos modelos para 'baile I --: :--
,--,-

soi,rée e esporte dezoito modelos são apre- O Re�taul"ante Rancho da Ilha; core
s�ntados por elegantes e 'bonitas srtas.: a equipe de garçons que dispoem no mo

Terezinha· Dut.ra, Ana Maria Siqueira mento, é sem dú"dda o primeiro da Ci
Yara Francalocci Soni Althoff, ,Marli dade.

Meira, Maria Jul·ieta, Vaz, Sandra Co�lho --: :--

.de Souza, Terezinha Dobi�,' Ernestina! _
A noite de' sábado o repertório de.

Erüggmann., 'I aplaudi-do pianista L. F, S. nãg agradou,
--: :--,. '

até o pianinho vermelho que f sempre
O "Ihire,au" de,lbrahJm Sued infor-I (cem por cento), não ,estava lIOS seus

ma
I dia�. Isto porem, não impediu que os ele

{com exclusiVIdade para esta coluna i1es- 'gaRtes e simpáticos casais passassem a

h cidade)'
.�,

-, ma<ll'ugada dançando no "Plaz2,;'. Nota-

.

.

� va-se a graça e simpatia da Sra. M�rià
- ? EmbaJxa�or espanh01 em Lop-. Leonida Vieira, em companhia de seu

dres ,esta ten,tando ' tirar' ele
'

circulação' esposo Dr. Fulvio Lui'z Vieira. O Dr. Max
um �ivro de· esbôço e pintura de PietrQ Souza e sua bonita noiva' St�llu Piazza.

Anuigoni: o' pin,tor da família real irlgle- 1\0 sr. e sra. Dr. Ol'f'ando· GoeÚJlIer, sr.', e'
sa. A Embaixada prot.estou oficialmente sra. Dr; Claudio Vience o casal que é
contra a publicação e o fato, de· ser ex- d0110 da. mais l,inda c;�a, residen�ial da_

.._:p,osto nas vitrines de Londres, alegando ilha. O futuro �Ieputado o sr. e sra. Dó
que as ilustrações dão Uma fa,lsa imp�es- mingas·.F. de Aquino, e�ta'vam na noitarla
são d,e�miséria na\ Espanha, �obretudo a alegre do Plaza, e a' sra. Fernan(!o B:
capa, com reprodução do quadro "Pobre� Viegas em mesa de pista esta\7am ani
za de Crianças". O já célebce pintor de- 'm'l(lo�. A nianista Ilza Damiani par.eci2-
claroll: "Gastei dezõito dias na Espanha, me alegre.

'

Imeu livro não foi feito pa:ra ser· guia da' __ ::�

Espanha, mais um conjunto de impres- Terezinha Dutra "Miss Santa Ca-,. sões. Não acho' nad,a de condenável no tarina" foi .homenageada na cidadé de
meu Hvro." Por sua vez o "atachê" de Rio do Sul. Comentou a mais belá' cata- '

Imprensa da Embàixa_9a da Espanha de- rinense, que ,tudo éra boa gente', Icla-rou "Foi desleal colocar. as crianças /ê: __
.•
__ !

[A>bres na capa. Se fizessemos um Hvro Em .a tarde de domingo no "Plaza",
sôbre, a Inglaterra; nós não podeHamos' circulou um fino cock-tail, oferecid-o a

'

_po'r flagrantes' das crianças do "East "'sociedaele que la estava festejan,do o

End" (bain"o pobJ;e,
.

10ndl·ino). Nossa primeiro aniversário .do programa "A
i I

principal objeção é quanto à publicidáde ,Ho,ra do Despertador". O show que teve' I'�ontrál'ia que terá o l1llSS0 País, com- um a organização e direção do locutor D,akil'
livro como êsse, que fixa fragual1tes exís- 'Polidoi·o, o responílave.l pelo cpI;ograma,
tentl,'s em ,tôdas as partes do mundo". . . agradoll plenameri'tê:, Tomaram parte no

--: :-,- mesmo; a 'suave oi"que-s�ra que tE-m a di-
. �� NOVO, ��mador gre�� acaba de, 'reção do' S1". CanDeio, Prl\Sco, Pia�iRta
adqull'll" num lellao em Parrs, na Gale-I "Mj.randinha�', Neide - Maria, Aldo Ma
ria Sharpentier, um quadro de .Gau1tJlin ciel Dilson Silveii'a e Luiz Fernando .sa-, � ,

por cento e quatro milhões, de. francos, bino': Todos apresentados pelo locutor
fato, aliás, noticiado por esta colu,na. O "Antunes" foram 'fortemente ap-Iaueli
nomo armador .cha-mIl-se BaaU Goulan- dos. Foi '��is umá {está bonita qUe vi-
dris, que, para um' grllpO de bl'asi1eiros mos' e deixamos aqui os n�ssog cumpri

"J��r ie!pa�Ji,es ,.d.a .. .feªt� do,)y,:�!�9,r,f-Asto- T\l'eJ{tOS tl vq,tos de muito. 'pro�resso no
.

1'IIa., na,o,� um estranho, pOIS' ofereceu programa A Ho-ra'do Despertador. I':
�. '

,"�-::.--
Com grande satisfação comento que

na última semana çíreulou em 'nossa so
ciedade, o simpático e' elegante casal pa
,socierlade de Itajaí, sr. e' sra. César Ra-
mos.

p:.t".

.;;,-.- .

Rim
i

A's - 8hs.' I
1) - O HOMEM CRO- '

I CODlLI<Y'-o- Com: Johnnv
I

'

,
'

,WEISSMULLER. - f/
I 2) � OS

-

PERIGOS DE

SAO JOSE'
A', � � Bhs

"

, ilti+JlIJ'1 3a. Grande apresentação,
.

_

-

-

do FESTIVAL UNITE'D! I' I. A's -:- 8hs.

Gary COOPER _ Burt :
Richard WJDMARK

LANCASTER Denise' ,Ma i ZETTERLING em:

DÃRCEL - César ROME-
OURO MALDI'l'O

, 'I'echn ícolor
RO - Saríta MONTEL

em:

, I

em:
Censura até 14 anos.

VERA CRUZ

'I'echnícolor
(jensura até 14 anos.

A's - 8hs.
'

Alan LADD -, Audrey IDALTON - Marisa PA

·VAN em;

RAJADAS DE 'ÓDIO

CinemaSscope
Censura até 14 anos.

A's 5 - 8%hs.
con- I Gary COOPER -:- Burt
Flo- I,. LANCASTER Denise

I
DARCEL - Cesar ROME-

RO --;- Sanita MONTEL

VERA CRUZ

Technicolor

Censura' até 14 anos.

. A's - 8hs·.
J�hn AGAR - Rosemary NYOI{A - 5° e 6° Eps,

BOWE em: 3) - O TESOURO DO
..

t
TESOURO DO ,MAR

Technicolor
-

Censura até 14 anos.

MAR - 'Com : John AGAE,
- Rosemary BOWE. I

Censura até 14 anos. ,I
.. / <.

• I

Regressou do interior do Estado 0,.01'. Manuel
Markmann Filho, Engenheiro Agrônomo e' Asses

sor Técnjeo do .Serviço de Expansão do Trigo. O

ilustf!; ope,l'oso
técnico vem ge executar um vaso

to pIa de �ssistência à lavoura tritícola. em noss�
Estado' ;que mereçeu louvores dos lavradores, enh-

,

dades de classes e altas autoridades do Ministério

da Agricultura.
-'-0-

O [)eputado João Colodel leu, na tribuna d,"
Assembléia Legislativa, um recurso com mais de
300 assinaturas de populares residentes nos morros

de: Florianópolis-, reclamando contra a majoração'
da$ tarifas de luz da ELFFA. Os signatários pedem
sej�m re�tabelecidas as tarifas vigora:r:tes. em de'
zembro de 1956 e apoiam a bancada, do, "PTB e seu

lídkr deputado Olice Caldas.
-0-

Várias secções estaduais do PTB vêm se pro
nunciando favoravelmente à atuação. do Professôr

-,Cristaldo Catarinens� de Araújo, ilustre e probo
Superintendente da Caixa de Crédito da Pesca. As
sim procedem os peteb'istas por reconheéer no ze

,

loso administrado,r disposiçãó, experiência e compe
tência para encaminhar, na'quela' importljlnte _autar-
quia, os probLemas do:s pescadoreS.

'

I'
�

--0--
.

,

O CORREIO DO POVO, de Pôrto Alegre, O
.JOR�AL' e O DIA'RIÜ' CARIOCA" ambos do Rio,
se ocupam, na edição de 31, da reforma do progra
ma e dos estatutos do PTB. Cor�enta o "Corrêio
do 'Povo", co� \no,tícia procedente do Rio, que na'

diímenôs de n,ove contribuiçÕes foram apreciadas
pel� ,Comissão de Revisão do PTB, no Rio. Mas os

trabalhos oferecidos pelos Diretórios de Sahta Ca'
tarina e Maranhao- situam-se nó plano de maior im
portância para õ� partido.-

,

-'-0-- ....

A Executiva Nacional do PTB, designou os

Urso Baeta Neves e Roberto Silveira para condensa'
rem e relatarem as sugestões recebidas-para' o no

vo programa e estatutos do Partido, cuja convenção
nacional, já marcada para os diàs 23, 24 e 25 de se

tembro próximo, vai deliberar. Destaca'se assim o
i . "

.

Diretório Estadual de Santa Catarína, sob a presi-
dência dó ilustre e prestigiado Dr. Acácio Garibal
-di San Thiago, em posição de relevo no revigora
mento do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEI
RO''1",

-0- _

i O Dep. João Calode! analisou, na Assembléia
Legislativa} a' ,importância do jornal "Barriga�Ver.

de"! que se edita' em Canoinhas, sob a direção do
jornalista Albino Budant, ao transcurso do seu ani
versário de fundação.

-0--

:Pe�o Boletim Mel1is�1 do SAMDU, firmado pelo
pr.�Antôn;io Dib Mussi, séu I>.elegado, ,verifica-se" _,

que� no, mês d$ junho, essa ofganização atendeu a

1·691 sO,corpos urgentes e 1.185 socorros domicilra
res, lpel'córi'endQ suas ambulâncias 10·328c quilôme'
tros. O SAMDU merece o apôio' popular, pelo
gra�de !'ief.viço Çlue presta "à coletividade catarinen
se. '

- ,
. f'

---:-._�-- ---- _,

---.,--------
\ /

lA roullà I nlpcrÍ<l I Extrll é produto �a
ind�s11'1â (b «enero em nosso paiz.

Estas 'tam sas l'o,lllas; 'ãó de'venda
do �lilgaijjje iloep!.'b'··

, '

pdnl"ipaJ

u:clu�jn

Há 2.313, um grego obscuro' e ambicioso, filho
de Atenas, imaginou ficar com o nome na, história.
Não tendo classe para um feito glorioso, que o

.ifnortalizasse, dirlgluse a Efeso e ali pôs fogo ao

templo de Arternis -:- monumento ímpar que a Gré
cia erguera à deusa que na sua pátria representava
a: Diana dos romanos.

•

Herostráto é o nome dêsse herói pelo avesso-

Se � transportarmos, no tempo e no espaço, pa
ra Santa Catarina, no ano de 1957, o _seu nome será
Enory Teixeira Pinto - deputado que, sem necessi
dade, ná hora de maior sofrimento do, povo, teve o

gesto irresponsável de pedir mais aumento de im
pôsto para escorchá-lo!

,

--'0-.
Falando na Assembléia, para apresentar a sua

fatídica emenda - pela qual o govêrno, para pagar
12 milhões anuais esfolará o povo em 300 milhões -
o deputado Enory Teixeira Pinto comecou por de-

I �

clarar que, antes de praticar o atode loucura - ou

de esperteza - que, ia praticar, renunciava a lide
rança do Partido Social Progressista e se desligava
dêsse Partido-

O qu� deveria ter feito era renunciar o man

dato!
-0-'-

Com a renúncia da liderança e com o desliga-
'

mento do Partido, o deputado que traiu a legenda
populista, visava à fuga das sanções partidárias. O
P. S. P. não pode aceitar êsse despiste simplório,
sob pena de pagar muito caro nos próximos pleitos.

Vem a propósito recordar certa decisão do sau
doso Gal. Alcides Etchgoyen, Nomeado Chefe de Po
lícia do Distrito Federal, descobriu que um alto fun
cionário, irmão de prestigioso político não encamí-
h·'n ava papéis sem €sto!'Quir os intêressados. Pondo-

se a, paisana, com o chapéu 'enterrado na cabeca e
meio escôndiâo no guichê, o.Gal. Alcides entregou
ao prevar!cador um requerimento e pediu rápido
andal�ento. O funcionário informou que, se queria
solução para _o mesmo dia, o interessado devia pagar
tanto.O Gal, que preparara o-flagrante, lavrou e de
terminou o inquérito administrativo.

-Alguns dias depois.i procurando-o em seu gabi
nete, -o irmão do funcionário, hoje em grande evi
dência nos quadros da oposição nacional, levou-lhe o

pedido dé demissão do servidor desonesto, para rica
bar <x>m ocaso.·

'

Tomando da caneta, o Chefe de Polícia despa- .

éhou-o de imediato: "Indeferido. O requerente deve
aguardar a c.ondu-são do processo a que responde
para s�r demitido a bem do serviço público".

Que o P. S. p. saiba aproveitar essa lição.

���
------.- ..... ..-- ....

_�
.._--->--

'Osvaldo Melo

BUEIROS ENTUPIDOS - Faz tempo, que se

- encont1'a entupido um dos grandes bueiros (ou
BOEIROS) que dão escoamento�ás ágt�as que des·
cem pela Avenida He1'cílio Luz e que vão te')' ao
l'io que por ali passa' canalizado.

� Cm'» as'últimas e constantes dmvas ull([J1"an
de volume d'água' parou ali e' formo"u um extenso

lago, invadindo os passeios e até' o leito da rua.

Os passageiros que ficam nos pontos de pam
das de onibus não sabem�al' para embarca
l'em�t saltm'em dos coletivos.

'� Fa,z-se portanto urgen'te, uma p'1"Ovidência no
se11tido de' sa!tar aquela �normalidade e que' tan
t? embaraça o trânsito como impéde aos comer-

'cianté.§ no local, que seus freguêses possam entml'
em seus �estabelecimentos. Trêcho da - esquina da'
Travessa Urttssunga, até a outra esquiri.a com a

l'ua Anita Garibaldi.
-

.

'

,

E 'é tão fác'il resolver o-VELHO PROBLEMA:
b_asta desentupir o bue'iro. Somente isso e mais na

da, ..
NOSSOS MORROS - Não depende, certa'

mente, de uns reparos, mesmo que sejam constan
tes, o trânsito pelos nossos morros.

Chove Como agora? As águas descem caséa
teanao 1n01TO abaixo, deixando sulcos, buracos
"panelijes" por tôda a pm·te? ,

'

Verdade é que após a enxurrada, lá vai ter o
I ,

caminhão "para o. serviço" de tapa-bul·acos.,
E haja barro pegajo.so e mole.

.

VoL_tam as chuvas.
'

A mesma coisa. Q mesmo .

processo- (f1'cáico
moroso, C01l� repetidos [Jastos de ,gasolina e desgas�
te de material.

E num círculo vicioso; a coisa continua. As
chuvas con,tinuam fazendo buracos e reduzindo tu·
do á lama ,e os 'faminhões despejf!l.1do b'J.r1"o.

"

:' , A-ssim também nas estl"adas em geral. O tempo
, que se perde, a gasolina que se .gasta e l'esultante
e:Jfttal desgaste, tudo isso seria evitado, si ,de uma
vêz p01' tôdas, fôsse empregado um material adotá-
1,el e p'óp'rio, coisa qUe te11,\os Co'm fartura pOl' aí.

. Emp1'egu�-se pois, um matel;ial,jtanto na ilha
,

como no contmente) capaz de resolvel·. o assunto ti
\

,hão te�emos que ver a pobre gente dos mOi'ros fa
:zendo mgentes esfol'çOS 'Fm'a subü'em ou descerem
(C[1r.e é ainda pior) os morros onde mOfAm..

Tamb�w, sórrterit.e jssÇ) e mais nada.'
1Vlaterial bom e pTonto.·

'. ,
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CONSIDERA.NDO ° FATO DO INVERNO, NOS .'�-:-
. VL-TIMOS, ANOS, TER-SE PROLONGADO ATÉ_ FINS
DE .OIJTUi3RQE CONSI-DERANDO AINDA O ,ATO;
REALISTA, DE QUE APÓS ÊSTE INVERNO MUI
.TOS OUTROS INVERNOS SE SUCEDERÃO,' É DE

-"

MAXIMA OPORTUNIDADE .E CONVENIÊNCIA
APROVEITAR OS PREÇOS DE FÁTO REDUZIDIS

SIMOS DESTA LIQUIDAÇÃO .

"O ESTADO" O.MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CAy.\ÍUNA Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Agôsto de 1957
----------------------------------------------------

. OS PREÇOS� DE lODOS OS ARI IGOS PARA O FRIO :FORAM ;

ViQlentâ· e .

Dramaticamente ,Rebaixados '.

.:-...._.
" .

. ........ -

Grande Liquid.ção. de Inverno
1

DE
�

A '�MODELAR'
"

MILHARES DE MALHAS TÂILLEURS ELEGAN TES - PELES - MANTEAUX DE LA .; VESTIDOS
DE MALHA - SAIAS - PIJAMAS - COBERTO RES - QUIMONES DE PELúCIA - SOBRETUDOS"
- TERNOS - PULOWERS - CALÇAS - CAPAS ROUPINHAS, VESTIDINHOS E CASAQUINHOS

PARA CRIANÇAS - LUVAS ETC. ETC. ...

..

VENDAS COM QUALOUER LUCRO '- VENDAS. -SEM LUCRO - ALGUM
,

\VENDAS ATE' MESM9 .' ABAIXO DO. CUSTO !-!

\ .'

�"'.
r, _ - ...

• ," _o. :-"'1.:

»:>:

ATEHCAO SENHORAS E, SENHORITAS! !
.

O APÊLO DE lOTT . 'Ovos de Dinosaurof

I (Diá_rio Carioca) I dústr ia nacional. veja�os'l . Paris; 31 (U. P.) _ UmACEITA-SE ALUNAS DE TRABALHOS, MANUAIS I O MInistro da Guerra. re- ago!'a, a .r�aça� que t�ra o naturalista frances ínforceben,d� hO�1enagem dos i�- pedido mirristerial. q_s. indus mou que foram encontradosdustr iais, fez-lhes um ape- tríaís certamente vao. con-, ovos de dinosau ro que selo para que os aumentos de siderar o problema, dando ac;rediita t:enham �em mi-"salârios não fôssem integral resposta clar!! � precisa ao lhões de anos de exístencía.mente atendidos através da Chefe do Exército, cUJO� al O naturaUsta Raymondsmajoração dos preços. Par tos, .propósitcs todos' são Dugki, do museu de históte dos encargos deveria ser llnall1m.e� em exalt�.r.... ria natu-ral. comunicou o encoberta pelos "lucros. Os pro As dificuldades sao imen contro á academia de ciendutores, colaborando para o' sas. Entretanto, aguarde- -cías de Frana .. Dughí dissecombate aos desajustamen- mos·o pronunciamento dos que os' ovos de <iinosauro.os inflacjonários, poderiam in��striais face ao apêlo do achados no sul do país, m�concordar em ganhar me- Miníetro da Guerra. dem cerca de dose centime-
!los: Assim, dimin�liria a ve- tros de ,�iametro, são deiocidade do movimento de

1
forma ehposodial e variasgarigôrra que se 'Vem obser _,,· .....ml dezenas deles estavam frag

ri���to entre preços e salá-
11111 UEtS11iu mentados. .

Foi essa a invocação' que C'ILV.UAI
o general Lott dirigiu ao pá ."ANOI TONlOOtríotismo dos capitães da in

. - - - '---r-'-�-

HUMILDE; -P O R -1 A

participam 'o seu noivado
30 de.julho de 1957

WALDEMAR DE VASCONCELLOS

.. Sêbr« a estrada onde vão e vêm as criaturas
de Deus sempre ficou aferta a humilde porta.
Não conheceu jamais o que são fechaduras, -.

quer ao clarão do sol, quer pela noite morta.

Bordados diversos, Tricô, Prívolitê, Tapeçaria, De
eoracão et, Enxoval de Noiva e Bebê

Tratar a Rua 24 de Maio, 4-53
Estreito

CID. Sílvia 2.0 3,0 4,a e sextas-feiras das 8 às 11
lrorns rias 18 às 21,30 Sábado das 14 às 21 horas

Será Mantido o Blacó da Mihoria
"Batalhão' Suez"
(L0) . Regressa

Àquele que chegou das desertas, planuras
não pergunta se trouxe a palavra que exorta
ou se, tão pob re, traz apenas nrnarguras..
parn retribuir à sombra que Q conforta,

Largo horizonte, céu' azul, vale profundo,
coisas criadas para a glória da oferenda,
a. soleira da porta humílima inspiraram.

EMPREGADAForam muitos os que por ela transitaram. .,
Um silência de amor e morte é a sua legenda,
que ningujm �raduziu em vozes dêste mundo!

Ada Madal�ru( e ítalo

I'rec isa-se empregada c;u, -sa iba coz inha i-, -para

pessoa sozinha - 183, Av, l Ie rc il io Luz (fun�os).
�... -

_ .... -_,..,- - �'rl'.... , ,u= mczw: ""'l' 7 = Ct7

RIO, 31, (V. A.) - A bor
do do, navio-transporte "Ari
Parreiras", que deixou o

. pôrto de Gaza, no dia 27 úl
timo, com dest.ino a Casa
blanca, regressa ao Brasil
o contingente do "Batalhão
Suez", constituido de ,309
homens. sendo 24 aficiais,
37 subtenentes e sargentos,
37 cabos e 211 soldados. O
contíngenta viaja sob o co
mando ,do major Afonco Cel
so Bodsteín,

'

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

.--_,.._._-�-------
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PÁRTICIPAÇÃO PARTIC·IPAÇÃO
r
t-

Gastão Muniz de Aragão , Admar Gonzaga"

c "
é e

'."

Senhora
"

Sel.lhwa
participam aos parentes participam aos parentes

e om o consentimento l:e seus pais
.João Gonzaga e Senhora Aniello Damato e

I deputado Fernando Ferrari. O PTB, por seu turno,
Senhora RIO 31 (V, A.) _:_ O li- realizou, ontem.. duas reu-

der Brocha-lo da Rocha re- n iões : uma do Diretório Na
velou á reportagem - que fo- cional para resolver assun
rarn concluldcs os entendi- tos ,de rotína : outra da, co
mentos mantidos com os pro missão.encarregada de ápre

Rua Dr. Hermann Blume- ceres do Partido Republica- sentar o -mIteprojeto de" l'e-
Praça .t>prigio Cravo 127 no para a manutenção do' forma dos seus estatutos.nau 25

blocr, PTB .. PR mesmo que Nesta última foi registra-
Florianópolis Volta Redonda ocora a desintegração do do o apoio de nove Diretó-to Luiz Gonzaga. -isa Aragão.

'I' bloco (la Minoria na .Cãma- rios Regionais ao plano deS t C tarina Estado do Rio d 1
__P_e_t_l'_o_p_ol_i_s,_'_1_3_-V__1I_-_9�57_\;_--_F-P-0-li-S-.,.......13---V-I-I--9�:::_7--· a_n_a a

�_.
__

' ----:-._-.---------------I--a--d-o-S-D-e-p-l-lt-a-d-o-s-, r_e_fo_t_·m_a_._a_p_r_es_e_n_t_a_o p_e_o

VENTUR'ASf DO'!!ZE- ..VI·UTRET'A ,/

------��----�--�----�

Q ,I
r--.('� p

..��..r..� <>�

.o pessoas amigas o contra- pessoas amigas o contra

to de casamento de sua fi- . to de casamento de seu fi

lha Marise com o sr, Augus- lho Augusto com a sta. Ma-

I

TEMPESTADE FAZ
,57 VITIMAS
Calcutah, India, 31 (U

r P.) - Cincoenta -sete pes�
I soas morreram afogaflaf1
I quando um bote que condu ..

. Zla noventa e sete passagei

I ros naufragou em meio a
uma violenta tempestade na

i foz do rio Mooghly. O bote
a vela e remos, partira da
Ilha Saugorm na' Baia de
Bengala, quando a tempesta
de amainara, Quando se
achava a um quilometro de

I )K:ahadWy, o Ibote afundou

I em vtrtude de uma fortissi
ma ventania. ); ..

.

/'
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(ampeonato da 1.a Divisão de Profis�
'\

,-

'�" I, '
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sionais (2.':·Z801) a tabel&do .f. turno
28 DE JULlIO

Ploi-ínnópolls - Bocaiuva 2' x .Caxias O

,Joinville - S. Luiz -4 x Figueirense' 3
Itajaí _ M. Dias ,\.x P. RamosB

Blumenau - Olímpico 6 x Estiva 1

Brusque _ C. Renaux 6 x América 1

4 DE AGOSTO;,
Florianópolis � Avai x Paysandu
Joinville _ Operário x Barroso

Itajaí - M. Dias x Estiva

Blumenau ::- Ollmpíco x Caxias

lÍ/8
Florianópolis _ P. Ramos x Olímpico
Johville -" América. x Avai

.Itajaí _ Estiva x S. Luiz

B'i-usque _ Paysandu x Operário
, 15/8·

Florianópolis - Figueirense.x C. Renaux

Joinville _ Caxias x M. Dias

18/8
Florianópolis _ Avaí x Estiva

Joinville - Operário x P. Rampso.
Itajaí - Barroso x Bocaiuva

25/8
Flor-ianópolis Bocaíuva x América

Joinville - S. Luiz x Paysandu
Itajaí - M·. Dias x Figueirense
Brusque _ C. Renaux x Barroso

.

1/9
Plorlanõpolis - Figueirense x Olímpíco
Joinville - S. Luiz x Bocníuva

Itaja! � Estiva x Operário
Brusque _ Paysandu x M. Dias

.1/9
Florianópolis ---:: Paula Ramos x America

Joinville --' Caxias x C. Rehaux
'

Itnjaí - M. Dias x Olímpico
8/9

Florianópolis Bocaiuva x Estiva

Joinvllle _;_ Amerlca x Pavsandu

Itajaí - Barroso x Ava!

15/9

•.

.:,.. ..

Florianópolis _ Figueirense x Operarlo
Joinville - Caxias x Avaí'

Itajaí - M; Dias x S. Luiz

Blnmenau - Olimpico x Barroso

Brusque _ C. Renaux x P. Ramos /.

22/9
Fiol'ianópoHs - Avaí x S. Luiz

Joinville - Caxias x Paula. Ramos

Itajaí - Barroso x América

,
-_.46f-�

Join-'ville _ :�'Piêiica x S. Luiz (à noite);
��J'

-

29/9
- FI()rianópolis - Bocaiuva x M. 'Dias

Joinville - Operário x C. Renaux

Jt�ljaí _' Estiva x FigueirenSte,
, llrllsque - Pay.sandu x Oli.mpiço

6/10 ','

-FJõrianópolis _ Figueirense x Barroso

Joinvil-le.- ()perA,do x nocQ.iuva

Itajaí - M. Dias x 'Ame'rica

Bnlsque --::-,C. Renaux x S. Luiz
,

lO/lO
Joinville _;.:.: Operário x América (à noite) '_':'-'_

"
13/10

F!orianópolis P. Jtâmos ;X Pàysandu
Joinville --,- 'Caxias'x Estiva
Itajaí _ .sai·roso ��.:,M. Dias.
Brusgue � Co 'Ren-áúx x Av�í' .' ,I

Blumenau -_ O!-imp'ico x Bocaiuvllo
o

",
-

17/10
Florianóp&lii _ Avaí x' Figueirense (à noite).

_, "

..

20/10
�

FlorianópoHs' _::__ B6é�duva x C. Renaux

'Jcínvme .:.:..." S; Luiz x Barro'so
Itajaí _ Estiva x 'r. R.amos ,

Blumenali __ Olimpico 'x Operário
Brusque �

__J)aYsa-uau x G�xias
.

'24/10
Florianópolis - -Bocaiuva x Fj.guei:rense (à noite)
Joinvil-le -:- AmériC'a x Caxias (-àoj�óite)

.

27/10_�, �.

Florianópolis _ P. Ramos x .8. Luii,
Joinville -=- Opel'ã'rio x M. Dias

Itajaí _ Bl1rl".oso ,f·:Paysandu;
Blumenau _:_, Olímpico x Avaí \

Brilsqlle _:_ C.' Ren'aux x Estiva
.

.

31/10,
Flcrianópolis - P. Ramos � fAvaí (à noite)
J'Oinville .:._ S. Luiz x Operál;io {à no,ité)

1/11
It;o,jaí _ Estivá x Barroso (à, tarde)

r

•

3/11. , ,

Flol"ianó�olis _ o Figueirimse i Caxia-s .

Joinville -'-: Améri,ca X Olimpko '

ltajaí _ M. Dias x C. Renaux!
Erusque - Paysandu - Boc1iuva

, I.
'o"' , 7/11 !

Florianópolis Boca:"iuvil'}X' Ava-Í (à noite)
.Joinville _: Caxias x S. Luiz (à noite)

'10/11 •• , '_ I ,- o

FIl\l·iaJl!)pe.}f$, --=;_P:'l\amos x- Bar(oso , �
Joilv-i�lt ___,., A11'Í�riéa'.Ix: Estiva ,,! .'"

B1umenatl,.;"";'_�'�irw.Jfc_iCO x ,C: -Ren�1,lx-l-;rt . o��l-' :_ .

..l .\ r. '_
II .." ,Z,.,

-

,;.-;",

Brusque -:-" a: a du x Figueirense '.'" .
1 ':,

lW/ll " .. "1>:' o ,,' ! \1! à .....

)\FI.)�bn6poHs r- FÍ'g(lej,ren�H' x P.' R\� (à tarde)�
o

• ,".' 17/1'1 , 'IJ�'> .�
'Floria;nópolrs � Avaí x bp�rário: ;J.,.: )�.,
!',' '.o: '-j

.

o', • i I

Joinville - S. Luk,:lj: Olinipico t':< ' ..
.

.
.

i, t'. \', ',� � .,. '�!".

ltajaí _ Barroso x"Càiias"" .' .: ,,/ ""
. .1 .tl .... ..; ::",;'-"

Brll�que � PaY>ll'\_�du x C,, R�__nal!.x { '}'r, .... ':�<:
.

'.' '-.:" 21/1f': '- ;;(,�
.

, '" . I. ,
...."'J .

Fl.odtmóflOlis', -; P,..,R-amo�"x, Bo�ainV:í!; ,:Cà,.}\oite)
.

Joinville _ ,CaKi.as x' Operáí"io (à:--noit'ê,::
. -'

: ,:. 24/n
.

Florianópolis, - Ava í x M. Dias
'" ..

-ninvtJ:l.Je'·- - América x Figueirense
�stiva, x Paysandu

..;....

",' : .�

Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Agôsto de 1957
-----'--- ---------

"O'EST,'\J')O" Ó �1AIS ANTIGO DlARIO DE S, CATATIlN-\

Não esta longe ...

Não o podemos negar, minha a passos largos para bem que mencr do que o

porque seria negar a pró- a sua- emancipação econô- de �956, foi superior :'\, t.l

pria evidência e, 'os. fatos �Ú I mica e financeira, Iibertan- dos' os derna in outros".

esbão para confirmá r, 'o do-se a pouco ,e pouco da on País, des.ie os primórdios

país, malgrado os esforços da inflaclonúria que há mui da colonização, genuinamen

dos atuais- dirigentes, vem to vem grassando e" que al- te agricola, está agora, com

,

passando por uma fase de' guris derrotistas querem

verás aflitiv�. _
.: comparar àquela que lançou'

Mas, tambem, nao pode- ii Alemanha no cáos,

mos dizer que estamos está i
.' , -" L

I .

?�....
cicos a merce uOS prob e-, E para corroborar estas duzindo quase que em quan

mas que nos cercam. I afirmações; �lada mais' in- tidade suficiente para nos

E' ser cego, pessimista, e teressante que os dados aba i libertar do consumo exter

somente aqueles que �ão 1;0, colhidos ao' Correio -

da 1'.0.

se inteiram dos fatos diá-' Manhã edicão de 31 do mês Empreendimentos de gran
I '

•

I
r ir s por'em dízer que o pais próximo passado e que ao

I
de vulto vingam dia a dia.

não mais emdireita, que da I contrário do q�le' pregam Em franca ascenção a

situaç'ã�. atual não mais se
i
por aí, dão-nos uma idéia

I
construção de usinas para

libertará. lo�a capacidade realizadora a produção de energia elé-

Basta e, somente isto, ler I
do brasileiro e de como ti'ica, de que se ressente

os jornais que cü:Culam dia: vem êle vencendo os pro- grandemente; da crescente

I
I

.

PRODUZIDA NOS MOLDES E GOM AS MES- riamente para se ter uma' blemas, fazendo cair sen- prc dução de petróleo" máqui

MAS CARÀCTERISTICAS DA' FORMICA ES� idéia de como o Brasil ca-
!
sivelmente a inflação :

TE,ANGEIRA. /

Chapas de 1,23 x 3,06 mtrs. grande variedade 1953 (janeiro a maio) Cd� Ll43- milhões _ 2,9
de lindas côres e belissimos pad�ões,

-

1954 (janeiro a maio) Cr$ /

(URSO PARTICULAR DE·' FRANCÊS
I' ,.'.t·'elldellcl-o a
I"' numerosos. pedidos Comunicamos a

I ahel'lUl"R de um CURSO PARTICULAR DE LINGUA

FRANCESA por turmas. f
'

Iuscrições no. período da manhã entre 10 e 12 horas
Inscrições no período .da tarde entre 15 oe 17 horas

s No Ginásio Bar-riga Verde - Rua FelT�iL1 V:�:a -

com o Prof. Jacques Moussempás

de máquinas destinadas à

lavoura, mecanizando-a pro

.

i
PAR· T I ( I P A-C Ã O

.

a implantação da indústria

pesada e com a importação

Viuva Malvína Rõdrigues
Bittencourt-

'Waldemar Vieira

I
l participam aos parentes participa aos parentes e

e pessôas amigas o contra- "pessôas amigas o contrato
, ,

to' de casam��to' de sua �i-I de casamento de seu filho

Ilha
Tereza com o· Sr. Wil-I'Wilton com a Srta. Tereza

ton Bittencourt, Vieira:

Florianópolis, 28-7-957 I F�ol'Íanópolis, 28-7-957

e

Senhora

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

FormicaNacional
nas, ferrovias, aerovias, 1'0

rlovias etc., descortiná-se,

prua este país horizontes

largos e,' não está Ionge o

dia que o país será, em tu-·

1.095 milhões::::,- 2,3
2.630 milhões _ 4,5
2.196 milhões - 3,2

1955 (janeiro a maio) o-s.
1956 (janeiro â_maio) Cr$
1957 (jãneirQ a maio) Cr$

ESPEC�ALMENTE INDICADA PARA REVES-
(io,' auto-suficiente, . e terá

i Iu gar de preeminência en

j tre as outras :nações do glo
. E isso se fez - cumpre tárro da história do país, tan bo,
salientar - enfrentando-se :' Lo em �9'56, que foi mons-I FlavAlberto
o Maior "deficit" orçamen tI'UOSO,' como. 19,57 que, se ' _ 'FIi' _...,.

-=====:-=:::=���=�==���='�
..

:...:.::'..
_ __.

0--
[r��'''i

- ,·_---::·/1 .

'

'1

DISTRIBUIDOR' I: cAMe'N::�:'�T��,ucAÇÃo !
. --lll _ _fl I

- �-
---- '--...-- -I

�____P�êftrnil7s"'hómeã';Pm:atodo ; Est;;o, de produtos I Plantando Eucalipto, den.; \.
Norte Americanos, Battery Wilwal para baterias de au-' tro de_ã II 7 anos você terá I

.
,

. _. . I madeira para 'pasta mecânica I

:O!11'WelS: Super Gas 'Yl.lwal para gas�l�na, �esll1c�-uS-l lenha e carvão, de 12 a l� I

:.ante Wdwal para ralharlor, Metal Retlflca Wdwal para anos já servirá para 'post.e e I

l'etifícaC:a de motoi'es, Wilwaliz� a ....cera líquida, de da 'I t vigamento 'e dos lã aós 20 I

nrilho sem esforço; Fluido para freios firma que tenha, II' aUnfo� ,emt
diante tedrá diântletro II

.,
,

" .

' � I
s lClen e para ormen .es e

{�onheClmento no ramo autorr.obl-llstIcO. II ma�eira de
..construção. I

,Cc1l'tas dando referências para: II
Se deseja reflorestar, con- I

_ Representacão Wilwal :ttda. _ Av. Preso Wi1"on _

I sulle antes o "Acôrdo Flo- I
- ,

_

'
"

'"
-

,
""

II restaI". r
j
.;l9S - 1::;0 and

..
sl1.1a __::.. 1301 --Rió. de Janeiro _ Brasil.

,

.

O _

TIMENTOS DE: mesas, cadeiras, balcões, bares,
1l'l,óveis de casinha e copa, refrigeradm'es, sorvete- J.088 milhões - 1,3

"ias, portas, etc.

,/
FORMIPLAC RESIS�E AO

. CALOR E AO 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:E:NCIA
INSUPERAVEL.

RERRESENTANTE
.

r'

BUS ( H L.E & L E P P E R LTDA
.

.... ..
�

Rua Cons: Mafra, 35 - LO andar - sala 5
FLORIANÓPOLIS STA. CATARINA

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

,

. :.

��� .

�-

;REUMATI'SMO

:'Qs mundo. já explorado. iileram.se pequenos e i,mpol�,hles 'para iuslar O fapacidadê

realilador,a do homem. As ciên,cias experimenlais de,envolvem e,lafanle atividade no

_ �"...'de,cortínia do incomensurável e de,conhecido, Acompanhando de perlo as m'tli, recen·

le, de,coberla, da moderna técnica: MÓVEIS CIMO lança' moi, uma criação,

menle REVOLUCIONÁRIA, r;'correndo ao proceoso
" �

do colagem lfiL.lE1 '120NICA-
à vista

ou � 1.500,oÕ
Para comba!er r�.pld':""ll) (j,!lo rtl

.o.aS' �ost$. dores reull"!.f_; l.('dS. ;�.\.'

tadas noturnas, nervO'�i':-ln'"" p � .

ehados, tontelr3S, flor", d.: c_"

Tcsfl'iados e perda de en","r�'::" c' 1.'

. qos por distul'iJius dos ri ,)�' I-" d�l
�..ip:a. adquira CYSTE:{ TlH '-)11:1

mácia, ainda hoje. Cy" n':x �',I!
•

xiliado milhões_c!e pes50-,s n� ri. .

de 30 anos..Nossa uaraflda e a· ... :

_for protecão,.

e alto pressão hidráulico.

------------------�-

,

�NUNCIOs-
EM

-- fi JOR�AIS
v. ll'Nis1AS

.

EM'SSORAS
.

coi.OcAr.\OS EM QUAL.
,

•

�UER 'CIDADÉ DO lRASlL

REP. A.S.'LARA_
IU� 'SENADQIt DANtAS 40 - 5.- ÁNÕ.

. , RIO' D! JANEIRO;· D. f.
.

.

'I.
.

...
'

'. "

I '
.

' ... �

.

, 'j,; ,,' , .•

'- " : , " ,...,;"a. d:;z.aI:p!EWMI!iIIJ'IA ii' I

." , '; ,B R I T °T O
.

-0-:-

: ' ,,- . :.

.:. ':. ".'",,1'> €).,.. ,., •• , .".,:'

: o pinh8rro pode s'er plan.; :
•

l' tado c.oniorcià:iIo com cultu'-: I
: ras auuai!! até o �erceiro,,:
: .ano, o que barátear� a does'; ': .

: . pêsa com as capinas; :

,Consulte o "Acôrdo Flo-:

IrestaI" sôbre reflorestamen_ :

, .:

:,t�� ..... ,

..
'

'.

c

.. , .. " ... .;: r

'1

>,:0-

i
,).""

\, Eis aI9u-m�s propriedades que o wrote,ilam',

Altamente refralário à peneiração de ",ielos l_ro· '

__

��.-f �--_....�.
._ •...••.'--....... 'r:' �!'��-_ .....

picdis'-j;·'''.'o�'i�,;,.(fa óguQ.° e do 'calô" � •
�. ,. ... . �

;
Elas!icid,ode e r.e,j'tADcia à lôda prova, devido a;
•

��, ,

"

.h, I
....

.'
r

sua� cur�,atur�s'·".�·hjJD(mes .. e homogên{!a�.
'_. :�=_.

Portas de corter .... resolvendo o problema do pspoço.
G

"

b d' f' '1 I'
/'

Qvelas tipO
.

qn ela • oel Hl1pe2..:.t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Agôsto de' 1957
- �Y_-'----------'----- . .:..._.

.�"_,_.--- . :;- lliÂaJI_$�� . _

SERVICOS DE lARGAS E ENCOM ENDAS ENTRE SÃO PAULO - SANTA ·CATARfNA"
'

DÔQJO A L E G R E-

- f'ilAIS -

/

M A T: R I l FILIAIS
LAGUNA - lü,a Gustavo Richard, 514 - Fone 131 FI.ORIANO'POLIS, - Rua Padre Roma, ')0 - Fone 280'

TUBARAO - l�lla Lauro Muner �10 _ Fone> 117 ( R E ,S ( I UMA PORTO ALEGRE - Rua 7 dê Setembro ,619 - Fone 7818

CURITIBA - Rua Silva Jardim, 984. - Fone 2188
ITAJAI' r: Tl'n.'p<;sa 24 ile ll... ''l 6 _ Fone 448

It"".,. 6 DE J A N E I R 0, L53
-

SAO PAULO - Rua 'João Teodnro, 670 ,:_; Fone 36-4421

,10INVIL}<� - liup MarechlU Deodoro, 175 '_ Fone 4,}1 rONE 17 - SANTA CA'.fARU:,'.. "
- Rua da Moóca, 1044 - Fone 37-7097

;8'0 s s m a

AVARIA GROSSA .

At
I'tti

,ROCHA A· A.)NDUSTI:.JA, COMÉRCIO; NAV�-
, en ç-,,aoGACÃO e CONSTRUCÕES, estabelecidos em Paraná-

Ellip"t'sta-!'_,e. com garantia hipotecár ia, quantia, não _r,'uá-" Est. do Pa raná, p;oprietál'ios do navio-motor "SAN- '

SENHORAS e SENHORITAS, O Instituto de Beleza, l'A'NA"
I

-

t'
.

ao" SI'S
,

' '_ , .' '. ,1 , por seu,s, agen es f,ü<lIXO, comUlllcam," . Ij.orang', alem de suas ínsta lacões Modernas conta comil'[w"'ol' ;, Cr$ 50,00,00. Enformacoes a rua Tenente SIl- Conaignatários da carga de qu e "é: portador o referido -

b
,..

I
'. ,

'.
,-

,,' '. "' .

:,n,a ca c.cireu-a com ongos anos de pratica no RIO e'1C11'1\ 1'\ 67. I navio, embarcada em Itapessoca (Est. de Pernambuco), I,:�XD, P,\l!LO. ,

.

que �m virtude de Avaria Grossa declarada no Porto de '
-

Icecife a retirada da referida carga está sujeita ao- pa-
'

-'-, _

gamento da quota provisória de Avaria Grassa de-4% \

(quatro 1.01' cento).
(,ARI�OS HOEP(\l(E S. A. C01IÉRCIO E IXD-OSTmA

F'Iorianópol is, 23 de Julho de 1957.

.

,�;: iOllUnflEVAlÁ VIDAf-:-::-;' !.

"k
Vá gàstar o seu dinheiro

'

r ' I :�::;:t;;:!?�:;f:f:;�:'
'/ ' F. Schmidt, 90.

l.o�AR do CAFÉ PRIMOR,.f

.

o I N H E t ,R o

M or 'i E I SEM ,6 E R A L D A T I ·L O G R A F A

-. Com prática
Precisa-se na A MODELAR

FER-LI C ON é útí '

na ec nservação
e limpeza de qualquer mácuína In
dustr íaí ou agrícola. Não permita ,

«ue Sl1; S .rr áquín is sejam destruí
das pela fei ru cem," Us e FER-LI
CON cujo poder desoxidante não-.
pode, ser comparado a nenhum
processo mecânloo. FER-LI-CON
é usado tamtém nos oficinas de
r.ut móve.s, "nas fábrica,; -de eela
deiras, nas in ústrlas de ea-quadrlal'
de ferro e nós oficinas de pintura
de objetos de ferro e aço.

Fabricantes:

BUSCHLE & LEPPER L1DI,
Rua dos-Anaradas, 139

.JOINVILE • sta. Catarina

---- '-

GR�'\�';� �FES'fIVAL NA-V. B. R. O.'
.�

onde as bebidas são puras
(' o", petiscos têm sabor !

,�x F. Schmidt, 60

I' m-a 1° de agosto às 20 h('l'â�á levado a efeito
grande festival a saber: - :-��

1.0) - hora de calouros, com prêmi.�-�/Prim�iro
colocado :

I _ �
2/') - Comédia em 1 ato'�"Maldít� Mostarda"
3.0) - Grnndioso Show com arttstas dlQ, 'rrosso

Rádio.
Ingresso ; ........• Cr$ 10,00 e 5,00,

p:tnam '''04
VISITE LOJA

e-.

I '

�������MR���������������������������,������������������,'��=_=-�������,.����_.���������������" ..
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DÓMINGO,' Âr TARDE"···
" .. ,

� " No Campo da'

I'
' "

"

I
'

�

rua Botaiuva

:", ,

((ampeã� do Triangular) (Vice-Campeão estadual)
/

JOGO-ATRAÇÃO DA 2.a RODADA -D O C,AMP ro N A T 0,1 DA 2.a ZONA
.

§ �<_= __

.i1JiiiiGL�-�- i�_. 2QJL_-?
-

72_,"o� �__=-w-- TW_-==ªª===-=-===-Di_2_--�_-_OO_Ji
..._����r�.__���m�'-_.,._"!&_._._1:_;_1!"_,__.

__
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Curiosas revelações de Lourival Lorenzi
, O.ex-técnico da Seleção Catarinense e aluai J preparador ,do E. C. Bahia analisa, o futebol europeu de hoje

"U�a d� mais longas e segunda vez, o anÜgo.. �ta- a �heco.·slevá�uia, Rtlss�a e' ARTISTAS, :OS .TOGADO-,ta e não_o jogador.prático." c,oisa.s do nosso futebol. do presidente- do. 'clube p

tambem br ilhantes tempo-
I
cante do Flamengo VISItOU China Comunista, Tecnica- RES BRASILEIROS I que se apresenta visando a Como exemplo, sabem que' as entrevistas são. pagas,

fadas de futebol de clubes o Velho Mundo, ali estando.
I

mente, a excursão. foi boa. Perguntamos a Lourival sua equipe e não individu- o Santos é bi-campeão. de sendo que êle recebeu 750

braaileíros pela Europa,
I

no a'10 passado, com a Atlé-
I
Do ft;tebol que viu, gostou Lorenzi sôbre o prestígio ai mente. Os europeus gos- São Paulo, tem vários el�� rublos para participar de

• I
- .

foi a do. Esporte Clube Ba- tica Portuguesa, gozando muito do inglês, seguindo- do. futebol brasileiro pela tam mais :_ como. futebO'II mentes na seleção brasí- um programa de televisão
I t 1

.

hia. Deixando. Salvador no. alguns dias de' licença, o se 'o checo. e russo. Os in- Europa. O antigo orienta- - de quâdrcs que visam f) leira, não sendo surpresa com outros preparadores

dia 30 de março, andou pe-' 'conhecido treinador deu-.' gleses se. preparam com dor do Canto. do. Rio nos l'e- nlacarde e não os que atuam se 'de um momento para europeus.

la Inglaterra, França, Ate-
I
nos o prazer de sua visita,

I
cuídadcs para

-

a Taça do \ elou que o entusiasmo pe- �'3 base de dois ou três ele- outro, o time de Vila Bel- AS DERROTAS DO VAB-
I'

'

manha, Bélgica, Dínamar- sempre agradável. I Mundo, dispostos a 'Ievan- .as nossas equipes já não ..é t mentos malabaristas. miro receber um convite da

ca, Checoslováquia e Rus-
I
ELOGIOS AO FUTEBOL I tal' o título máximo. Fize- () mesmo de outros

tempo.s'l
I\IUIT,O CONHECIDO O "Cortina de Ferro". Neste

sia, retornando à sua �ede
' INGL�S' I rarn excelente �rabalho. de O grande- numero de equi- SANTOS par' icular os soviéticos l'!f'

no. dia 4 de julho: Neste pe-
I

Lourival Lorenz í contou-, renovação, assim como os pes numa só .temporada e Curiosà revelação. nos foi ·.revelam perfeitos observa-
,

d
.

t d B' it
. �. t

- I
h
.' -

,. .'
I I t

.

d h d d d t
rIO 0., o conjun o a oa nos mUI a COIsa In eres-

.

c ecos e russos, que con- os insucessos de varIas, ti- Ieita r.esta atura pe o rei-
"

ores e con ece ores as se expressan o em por u-

Terra realizou vinte e no-
I

sante, mantendo atraente
I

tam em suas fileiras com rou um ,Po.uco. esta curio- nador da Bo.a Terra. Os, coisas esportivas.
ve partidas, marcando. quin- cohversa com os nossos jogadores de 18 a 24 anos. sidade. Além do mais quan- europeus guardam boas A ORGA�IZAÇ.ÃO DO FU- vários passeios programa-

I � e'
ze triunfos contra sete der- companheiros de trabalho, ,Dl!s equipes, citou o.s con- elo o torcedor vai ao estádio rocordacões do. combinado TEBOL EUROPEU dos e o. futebol russo

J
... -.

rotas e sete empates. Falou-nos do. sucesso. do juntos do Chelsea, da In- 'ler um time .brastleiro, êle Bangu-São Paulo em 1951,
A direção. técnica do. E. C. E. C. BAahia, já comprome- g.laterra, Estrela Vermelha, "tem mais em mira ver o ar-

I

apreciam o. Vasco da. Ga-
'_ I

•

de Praga e Dínamo de Mos- .tista o dríblador, o centro- rna, ';:as cs russos demons-
cou. lador da bola, 'o malabaris-

'

tram-estar em dia, com as

No. campe.õnàto. Infanto.· i ris e, naquela opo.rtunida:"' Parabens às duas co.nter- ram o. nosso tênis ,e u

Juveni,l Brasileiro de Tê-, de� Anamaria levára a me- ; raneas que tão alto. eleva- deração Catar�nense de

nis, recenfemente termina- lho.r, vencendo sua grande -----��--------------------

do em Porto Alegre, a te- adversária por 2xO. (JS clubes ;Cariocas reag'em . contra as nOJas,laxas
nista catarineIíse Anama- No Campeonato. Él'asi� RIO, 31 (V. A.) � Além d M

- 700000 r:;ruzeiro.s recebe- versáriós .....
, e torcedores. A sulta::o de nova temporada

ria Beck co.mpetindo, pe-' leiro tivemos ainda O'utra (Ia q,uesta-o do. "boA,lo" o.S '. O aratana I' entrada em campo. s,e faz pela Em'opa, quer s.ôbre o

I ,ram, cada um, cerca de ..

la Federação. Cat�rinense
t
tenista nossá que se desta- clubes da F. M. F., na reu- "mandado, de segura�ça" i 250.0ÓO cru.zeiros, o Fla� em fila por um, " andando., ponto de vista técnico. como

de Tênis, c"om 'as melhores' cou : Lygta ';-Mascarenhas, niãô- de ontem do, "Arbi- co.ntra _a lei votada pela. meng-o e o América com em dii'eção ao centro. do �cial."

tenistas infantís 00. Brasil,
I

que ficc)ll' e�,tre as lI-uah'\) trai" trataràm também com C'âmara-lV!uniUpal, em pl'e- u-ll'1a renda bruta de mais campo, co.m os técnico.s 11a N.R. - A repo.rtagem

sagro.u-se vic.e-campeã bra-: semi-final�stá's,
.

mas' PO'r calo.r, das taxas novas que juizo. dos clubes, está cor- de um milhão de cruzeiros frente. Cada jogador leva aêima eScreveu-a "A Gazeta

sileil'a, na cl;lsse de 13 fl� infeli,cida.de nossa o. sor- estão .pesando sôbre os jo.-: rendo e que' não se deverá recebeI'am Po.uco' mais que
um ram0 de flores, que tro- }<�sportiva" e vai transcrita,

15 anos.
I
teio.· �etermino.u' que jogas- g-os no Maracanã. permitir que aco.nteça como 'Valelemar' e Cadson. �a som o contendor. Depo.is data venia, nesta fo.lha, por

Perdeu apenas 3, pártida. se 'com AnaniãrilJ,.�Beck. As- O assunto foi levantado ela vez passada em que o do prélio, novamente per- se referir ?O antigo. prepa-

final para a gaúcha Doris sim, sendo 4 sell1i-fina.Jis- f)e)o. Flame!l.go cujo presi- "mandado. de segurança" O preRil1p,nte do Vasco filados, ante o. apito do ár- rado.l' da Seleção. catarinen-

lfo.gia em pa,rtida disputa" tas, duas catà1'inenses ,jo.- :e:He senhor Hilto.n Santos, �Ia F.M.F. foi: rejeitado por anunciando. .que, ha�ia um bitro -- os .}urzes russos se, Lourival Lorenzi, téc-'

rlíssima, po.r 6x4· e ,8x6. garaln entre si' e uma eli- acentuou os prejuizo.s <to.s ter' sido. impetrado. for'a do ângulo novO. a tratar na .;ão. maus -- os jo.ga-dores
I

nico do Esporte· Clube Ba

Aliás, em -m�io llestà capi- 'milWu a outra.. clubes com o.s aumento.s irazo. Em dada momento o ques,tão: frisou que a i:en- se <1tllmpr:imentam. O trei- �l hia, e já um nome em gra11-

tal, no Campeonato Sul. Lygia afinal classificou- do.s ingressos, frisando. q'lle sr. Ldís Mm'gel frisou que da dQs clubes não têm' fi- 'nador da equipe surge co.m �de evidência
-

no. futebol

Brasileiro, a final também se como a 4a' tenista do
os "bo.l'deraux" co.mprovam cs clubes e a Federação. es- nalidade mercantil e assim l' .segunda 'figura, depois

t

brasileiro..

fôra entre Anamaria e DO'- Brasil. que o público. das. arqui- tão ,fa.Iartdo muito e execu- não pode ser gravada po.r
.

t.
.

v•.p... .'
-,-,

_ ..

" bancadas fugiu êste ano. tando Po.uco. E demorou- taxas e impostos co.mo vem'
.

Noticias' . D.1versas para"'RS gerais 'e que da se no. seu protesto, princi-, sendo. Assim os clubes de·

_ Em peleja rev.anche, o tou com perfeiçãd, é real- próxima vez fugirá, -

por palmente co.ntra a taxa de· vem lutar para que sejam

Benfica desfo.rrou-se do mente u� grande ·campeão"-. certo, das gerais para as um "cruzeir.) para o.s esco- isentas as suas rend·as de

E. Q. Bahia, vencendo.-o., Quanto a· Jackson, declaro.u ,'uas, deixal).do o.s está- te,iros, retirada do líquido. qualqquer tributo..

terça-feira, em Salvàdo.l', Marciano:. "Esta derrota o. :Iios. dos _
clubes. O Can to do. O presidente do Canto do

pelo. esco.re .d� 2x1.
' I afastará' do. "ring", pelo· O sr. Luís MUI'gel apo.iou Rio,.o América e O' Bangu Rio �eclaro.u que em Nite-

__ Do. Rio informam que menos um' ano.". a exposição do sr. Hilto.n l'eforç·aram também os pro- ,'ói, no "Caio Martins�' não

no.v� pr·o.posta fez o. va-l _ Nash�il�e, Tennessee, Santos, .. declarando. mais testos, contra as taxas abu- é cobrado nenhum impôsto
lencIa ao. Botafo.go' para a 31 (U. P.) - Pete Rade- que o.s clubes devem �e pre- .. sivas

_

do Maracanã. O
.......
pre- ou taxa e o mesmo deve

co.mpra do. passe de" Di9i: '

màcher
.

campeão olímpico. parar desde já para a "ba- sidente Ado.lfO' Oliveira ilus- ria áê.o.ntecer no Maraca-
I '

6 milhões e meio, com o'que dcs pesos pesados do ano
I talha" no judiciário, noi,s trou a sua manífestação n�, avançando que os cl�-

não co.ncordará o .alv�-n�- Jc 1956, declarou que ven- : que a se,u- ver, não haverá com um exemplo: enquan-, bes devel'iam fazer uma

gro. que só o negOCIara pOiol' cerá ao carnpeão Floyd Pat-
I
outra Salda. Alertou, tam- to Valdemar e Car'lson, n u- "greve bra.nca" deixandO' de Senhor Presidente paI'i\. Pl'c:�l:iginrem-no 'com

12 milhões. 'terson, na luta qv, e. trava- bém, que o prazo. para o ma r�llda d", po.uco mais d� jo.gar no. Maracanã. Mas os
,

" Co.memo.rando a disputa i seus honl'o.'io.s c(Jmpareci-
-

- Chicago, ,31 (U. P.) dlo no pi.'oximo mês, em
.'.-._.

.

.

senhores Hilton Santo.s e
'

I
I

Sensacllonal. Brasl·1126 x FI.r
-

di 71
o. GRANDE PRÊMJO; r�1ento.�, é:e inegtimável vu-

Ro.cky Mardano, o campeão. ,Seatle. Após ter assistido a
.

• '. ' lIuan Ia, Luís Mlll'g'-el cO'./testar·am, "S
-

O VICENTE" [fi 'A, 1 , sua pro- �ôr p:lra a cons_ecnção de
dos pesos pesados, que se luta fIe o.ntem quando. ela MOSCOU, 31 (United foi ern diputa do. To.rneio C.IU& o _intereAsse Il.a-.o e' saI'l"

,.

f' . I ' ,

_

la maxlma, al'a cumpl'lr o . r,éJl:!SOS Ob,le',lvos.
retiro.u invicto. do.s tabla- vitoria de Floyd sobre Jack- Press) - A seleçãO' bras i- de .Jubileu (la FIBBA, e do " <!\If -

r'
.

Cl si'tIO .1al'a.cal.1a mas sim, lu- ·oqueI ub ão. Vicente, Permitímó-nr.s solicitar
do.s, afil'mou; depois de ter son, Rademacher,: te1efO-jleira' de badketball derro.to.u Fe3:ival (la Tl1ve11tllde. tar' paI'a peder'

.

l\1f I 11' Ir::: d A

t
. I! H

.-

� '. '. ,..e Jogar no. 1a-
. (e" a <) e agO's o VIU-

,
(e v. Sü. o obséquio de de-

presenciado a luta em que I' nou para um l'epo..rter es- a da Fin.lândia, Vo.r 126 'Já "no D!;mel'ro 'tem'I)O "'('lrf" d'
-

'I
- •

P OI . ;- ..... « e'!l con lço.es razoa-

\
( o.uro, o l'Ograma ficial tCl'rnin:n sêj!lmOg

.cientifi-seu sucessor derrotou fi
I po.rtivo., dizendo: "Não mu- pontos. co.ntra 77. I, vencin o. team do Brasil pe- I'cie, e 11a- d'

- I I t t' f
' '

;:, , o nas con Içoes ex- <,o ({ua emos a sa ,IS ação c;:tdos, J)o.:' carta ou tele-
,Jackso.n, por K.O. tecniéO' dei de opinião., vencerei a' A partida de basketball ]:1 contaQ'em de 68 a 38. "1"1' d'

, ,

t I')
-' , '" vas e agora. (te Teme er um exemplar. (Cont.. em outro local)

.o.,oasSalto:"F'loyd-lu-· tCoul:.emoõtrolocat)-jé;lf,'e
..

J'L'FHândiál, -

•

•

_' 4 l�iAIS :ES'PO'RTE;PX'GINA--=11�-
K "

�=-

..

Bahia esteve aos cuidados tido para nova temporada
de Lourival Lorenzi. Pela no ano. vindouro, visitando.

-----�-�------ ------ _.-
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CaDlpeonato Brasileiro De TeDis
Anamada eBeck,' da . Ftderação 'Cat arinense de Tenis, sagrou-se';Vic�.. ( a m p e ã Infantil

Fe- n ;s- por mais

Tê- sulta::o.

êsse belo re-

. .

/
,..

'

guês.

CO. DA GAMA

Em momento algum dei-

xou de estar junto a comiti

va do Bahia, um- intérprete

Diariamente .havia

Lourival Lorenzi passa a bom. E' na base de veloci

Ialar da organização. do, dade, com extremas rápi
f'utebol da Europa. E' êste cios, que escapam pelos

grande fator para o ho.�' seus setores e centram pa

desenvolvimento dos tra- ra trás, entrando o. trio,

balhos das equipes. Há em central e os dois médios

tOélOS os clubes, programa

ÇÚ'.l de treinamento, refei

Ç'-',eS, .jcgos, condução para

volantes, que descem para

ajudar. Quando se trata de

defender, há sempre sete

os dietas e assistência mé- atrás. O treinador do grê

dica. Na Bussia então, che- mio de Salvador não en

gam a impressionar O'S es- contra justificativa para ás

tádios, ';Praças' de �spprtes, derrotas do. Vasco da Ga

be�\\-rt�'OrériqU6!.a:S.çlq Ma-;" ma, acreditando que os
•

l'ac�1(_'cout;m _do� pisei- cruzmaltinos tenham sido

:Ié,

'

d� 'á�úa .-quente, para sUl'preeJ1di1do,s pela velo.ci-

t<;:: jogaílol'es se recupera

rem depois de cada 'jogo;

hosp.ital para at,:mder ao::;

30ntundido.s inclusive co.m
,

dades dos jogadores russos.

Fadiga não pode ser, por

que quando o Bahia estreo.u

em Moscou já tinha 22 par-

direito as fa111ilias dos atle· tidas disputadas e venceu

; RS.. Detalhe interessante ao Torpedo. por 2xl.
A cómitiv:1 do Bahia re-ainda nós campos russos, ('

é[lJe faltando cinco minutos cej:)eu várias homenagens,
mostrando-se Lónrival Lo.-

. para acabar a partida, so.a

Linl gongo, alertando. o.s ad- l'enzi encantado com o re-

/

Do Jóquei Clube de São' Párticularrnente 'interes

Vicente, ,recebeu o Sr.
I
safios no' eng"randecimenta

Accácio MeUo, Presidente
i
do aludido pro.grama, no

do Jóquei Clube Santa Ca-

r'
imprimir-Ih", o cunho de

tarina o seguinte o.fício: aconte�imen to de relevân-

Ilmo. Snr. cia nos meios tudísticos e

Accácio Mello :,()ciai;;, tem,)s a ho.nra de

M. D. Presidente do JÓ-le-cnvidar V. S"a., (lemais

quei Clube Santa Catarina companheil'o.s de Dir.etoria
Florianópolis e Excelentí�s.imas Famílias

-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

2. - -As propostas deverão ser entregues em

envelope fechado na Séde do Departa
mento Regional do SESI - Edifício Sul
América 6. andar; até às 9,30 horas do
dia 12 de agôsto de 1957 e serão abertas
e julgadas na presença dos interessados
às 10,00 horas do mesmo dia.

3. - o preço mínimo �ra a venda é de Cr$
170.000,00 (cento e setenta mil cruzei

ros}, acrescendo-se à proposta vencedo
ra as importâncias decorrentes da ·trans
missão, razão por que não serão levadas
em consideração as propostas de prêços
inferiores a essa quantia.

NOVO INSTRUMENTO PARA _PESQUISAS
I rMr�«UNl�b ���mT'IJO� I r��D�ZI�AU h r�b��I�h D��!N I D � !t. ri� jUAR rlIiÔ

OCE��IiA� 1
Um

itida
instrumento que mede a

I

\Vashington _ Os estudos zados no vasÍo continente te o Ano Geofísico Interna-11ares máximas e outra ati- deria; ser o resultado de

q�an 1 a e e uz emiti a pOI' animais marinhos que e ional 1957-58 poderão ter vídade solar ioi escolhida três grandes correntes elé
V

.• vEl:1.nas P, l·ofun.dezas. dos oceanos foi descoberto pelos científicos que serão reali I gelado da Antartica /duran
c,[ntló:tas na Universidade Harvard nos Estados Uni- muitos resultados surpreen para c' Ano Geof ísico Inter- tricas de centenas de milha

dos. Está sendo utilizado agora pela primeira vêz nos dentes, de acôrtío com os nacional. No passado, no- res de amperes".
c studos do Ocea!l0 Atlântico. O instrumento pode re- EDITAL CONCORRE

....

NCIA PU'BllCA cientistas. tou-se que' o início quãse Uma de tais correntes
\ elar 111na luz tao tenue como um milhão de um mi- d

�

dI Poderão, por exemplo, ser simultâneo em todo 9 mun ocorreria, e acor o C9m o
l icnSsrno de um porcento da inteira luz solar a pro-
fundidades d.e 600 metros

..
Os cientistas planejaram-no de imensa importância para do de perturbações magná dr. Hulburt, na zona de f're

O Diretor Regional do Départamento do Ser- I
para determinar a quantidade de luz que existe nas C permitir às naves interpla ticas ou tempestades é acom quência máxima da aurora

viço Social da Indústria em Santa atarina.
profundidades dos oceanos e para estudar os efeitos da "netárlas do futuro voarem panhado por um aumento do em.torno do Polo Norte ma-

luz no comportamento das plantas e animais aquáticos- 1. _ Faço saber, a quem Interessar possa e·! pelo espaço ínterplanetâ- componente do campo ma - gnético e através da calo-
O instrumento pode também ser usado para estudar dêste conhecimento tiver, que está a
as assim chamadas "profundas camadas",' que interÍe- venda em Concorrência Pública, um
rem com as ondas sonoras e devolvem "sons do fundo" jeep Willys, motor 3J-75.503, 4 cillndros,J�L�s para os navios- Acrcdtta-se que essas camadas tipo 1950, côr marron claro, completa-
suo Iormad as por pequenos animais habitantes do ocea- mente reformado e placa n. 8-16.
no, chamados zooplankton. I

PENICILINA SINTE1.'.iCA - Dois cientistas no

Instituto Tecnológico de Massachusetts . nos Estados
Unidos produziram penicilina sintética após 9 anos de
pesquisas, anuncia o instituto. Eles solucionaram um

prcble.ma que tem sido considerado um dos mais des
concertantes sm química. A penicilina, normalmente
obtida de humo por um processo de fermentação, é um

dos mais valiosos antibióticos ou drogas "milagrosas". I

Salvou milhares de vidas desde que foi usada pela pri
meira vêz num ser humano em 1941. Dez novos tipos

I

de penicilina produzida químicamente estão agora sen-Ido experimentados para uso médico. Enquanto que a

penicilina sintética provávelmente custará mais do que
a variedade natural, espera-se que prove ser eficaz con

tra d: enças-de orgãnismos que agoram resistim à peni
cilina natural e que tenham também efeito contra um

grande número de infecções. Há também a possibili
dade de que i produto sintético tenha menor tendên
cia à produzir reações alérgicas,

O ÁTOMO AJUDA IMPORTANTE DESCOBER
TA - A descoberta deumnovo hormonio que contro
la a formação das células vermelhas do sangue será de
importância vital no tratar..ento de doenças que envol
vem deficiência de células vermelhas no sangue como

leucemia e certos tipos de anemia. Os pesquisadores
suspeitavam da existência do hormonio mas esta é a

primeira vêz que com o auxílio do átomo sua localí
zaçâo e funções foram estabelecidos,

,

4. - O vencedor deverá no ato da decisão da
concorrência , pagar a importância de
Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros)
corno sinal da compra e o restante 24
(vinte e quatro) horas depois do ato da
entrega do veículo e respectivos docu
mentos.

5. - O veículo estará à disposição dos inte
ressados das 8,00 às 12,00 e das 14,00 às
18,00 horas, diàriamente, em frente , ao

Edifíciõ Sul América, na Praça 15 de
Novembro, nesta Capital-

6· - Não havendo proposta que atinja' o mí
nimo estabelecido, ficará sem efeito a

presente concorrência Pública.
,

F1_Qjl'i�]ilópõl�- i.�de -a�st����.�r
"'. "- -t;; j;:.�

•
- ,

Celso Ram�s
Di��tor Regional

---------__ .. -

escolha-- pela -e.tiqueta

.--

su" nova ronDa anatômica
.

,

para o hO,mem moderno!

dmpsriar
�..

• é confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos sle

de alta qualidad� e pré-enl:olhidos.
• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL

EXTRA é 100% anatômico, muito mais confonánl
e muito mais elegante.

-'__

Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - Clt'
.

h·' N- ha' longas espere.prontlO a para voce vestIr. ao !li -

nem demoradas provas.

•

"

Garafltida por

'ECIDOS E ARTEFAT,OS FISCHER S/A
Rua -PrOles, 374 - São Poulo

35 anos especializada no ramo do vestudrio'

Djsrr�buidor exclusivo· _--
..

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS H3EPCKE i/A

- lianlc. Catariroa

rio.

gunda num curso geralmen
gnético da Terra. Geralmen ta polar setentrional; à se-

Os estudos no Antartico, te, isto dura' de alguns mi-

af irmam os cientistas, po- 'H1 tos a uma hora. E' segui- te simila na zona auroral

dcrão provar de grande va- :10 por um grande descrês- do Polo Sul enquanto- que

lia para ajudar os segre- '�imo do componente duran- a terceira corre para o Oes

dos da gravidade e gravita te o que vigorosas perturba te em torno da Terra numa

ção universal - agora COI1- ções se verificam em am- larga zona sôbre o Equador
sideradas como sendo pos- bos os polos, juntamente magnético.
sívelmente a fôrça mais mis com explosões de luzes sus E' provável que o progra-

teriosa do universo. Se tais trais e boreais. ma de pesquizas do A. G. L

estudos forem bem sucedi- O dr. E. O. Hulburt, uma lance as primeiras luzes sô

los, seria possível aos fo- autoridade em fenômenos do bre a possibilidade da exis

guetes Interplanetários pe- .geo-magnetismo, e que ,es- tência de -tais correntes e

notrar o campo de .gravída- tá trabalhando com o Co- em níveis da atmosfera �ll
de clã 'I'erra e navegar bem mité Nacional dos EE. UU. perior se localizam.

.lém dêle. para o A.G.L,' acha que a Os navegadores e pilotos
primeira fase de tais tem- dos foguetes interplanetâ
pestades :'é tal como se cau-I rios do futuro precisarão
sada por uma corrente elétri destas informações e pode-

Alguns dentistas atual

mente têm a certeza de quet
1 gravidade é somente uma

nanífestação do eletrc-ma- ca na direção ocidental COl rão ajudar a estender os li

-rnetismo, a fôrça básica .�o
Jn íverso, e que sua exata

natureza provavelmente se

rente na alta atmosfera em

redor do Equador".
Acha êle que a segunda

mites de vôo humano em di-

ção às vastas regiões do es

paço interplanetário.
(USIS).tornará mais clara com os fase, que se caracteriza por

estudos do Ano Geofísico In perturbações polares, "110
�ernac·ional.

ESCRITURÁRIOGrupos científicos dcs Es

cados Unidos e outras na- •

ções cooperarão nas me

dições da gravidade no An

tartíco e U<\. sua coordena

,<tão c�m observações mun

� l rI'f'" p"�'''j � -/ ;t","-"'} ': -�-;: ."-
" ,tj�,S, / r' ",,'

- � -

I ·Essas pesquizas poderão,
,

então, sel' relacionadas com

o campo_ magnético terres

tJ:e de uma -mal)eira mais

('hn!l do que afé tem sioo

J:o"lsÍvel.

A Lé ag'Ol"a

sÍl êl modir diretamente o

,·:tmpc mag.léticc cÍn Te1T:

além do ll.lcance dos fogue
tes dt gran ,'-e altitude. T

divi:t, observações indire

,'as informações sôbre a in

!; uêilCia do campo magnéti
tiro da Terra sôbre os raios

ccsrnicos - as misteriosas,
partículas carregadas de I
alta enol'gia que bombar

deiam a Ten'a prc'cedentes
cio espaço exterior.

Estas infõrmações indi

C:J111 que o campo magnéti
co permanente da Terra, que
se extende até o espaço in

terplanetário, está distri

buido ele umn. maneira bem

diferente daquela que se pre

sumia através das pesqui
sas realizadas na superfí
cie de oosso planeta.

E'xperiências e o,bserva

.::ões particnlarmente impor
tantes foram realizadas du

rante os últimcs dois ano's

por cientistas à horda de

dois barcos norte-america-

nos, o "Atka" e o "Arneb", :i:r:.:
.:-;,:

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

que realizaram cruzeiros pe :::;:'I"::':'{"'(·:({:t:tttI
lo Antartico em preparação
para o A.G.1. I
E' ac�ito geralmente ago

ra que fenômenos tais' co

mo perturbações de geo-
I'

•

mag'n�tis,mo, ". tempestades
das camadas -superiores da

.llmosfer-a, auroras em àm

nos os polos e as flutuações
dos ráios cosmicos ou são

(do Servieo Públic-o)
Inscreva-se para

\ êste
'

importante c�mcurso. Asse

gure o seu sucesso, estudando em pontos organizados
por experimentados professçres, Adquira a coleção -com-,
)leb_ dilS li matérias do COllCIUSO enitadas pela Editora
Inca. �,Av'';'''J�io-<Bl'â'llC<Y,- 18<'5-8 � '1'1'0& -: ,�R:i-d <'''''� -

��� -4' )"
.. '\'

. - l:

1 ',' atmílile-se pel()"J,:eembôl;io postala, .,.;-_� '�..c..yt_'t�'�'_
Preço com porte simples Cr$ 250,00
Pr,eço conl porte aéreo " 350,100

àU::ladas diretamente ou in

timamente ligadas à ati

vidade solar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDCADO
,. !�'<::TI�!HO D.\ AGRlfULTURÁ

SEnVICO FLORESTAL'
. !I'El,Ll; \ClA }f, \)[a:i-rL\1.
.; .'�

"

Í{J.;GIONf�L i 1

·:Çi(t,HIt()··. ('.fY\1 'b ES'L\no -1Il',
'�>,;i' , �!,\ l\ ''',� CA1.x.lU,':\

',-\VIHO
•

i

IPROFISSIONAL.!
- � ,-..- .,..� �

M & V I, C �,) s
..

, .,'
,

í) ••,"��:'_1: ';I .. :�: ,";.'

UH. CONSTANTINO � H"",,,i.. � ')lr.· .•,'aó. �\". c."'

\
,-,

11 'I ro I Et".tltE1'TA � ;,J1""",. ".-fr!,.: J��.-1:hí.�í;";! ,4:JU�
'UlIflATOS

.

I
IiIL E, ,i -. , \ �'

.•. ""st .. , I�',
.' ..

)11-:'''':0 (..fKlHU;P.H' M E; �\ 1 CU 1'"",,,, �;L!-Ú .."" � K�.'dll,.

"';énça .. 4., ! • .,,,hotllli - .I'ul.,. i Or topedja é 'frau'nlutolo;,rill ,,�· .. ,.l� :1"
.
.'<111·".,·1" � 1). A 11f\ltl;ptl'll1 FICH'l"stal Re'll'iouul"

_, .. (),,"t".� ..e. ,- Niii. ji,i ... tia. Ex,interllo por;:! anos do 1"11'1- -'li,J!q"'lI
.

l'
c· d e I''',,' "'1",,,.,r,t", U'_"r�� •• " •• ,>1., '. '10 ","'11 I" I' dI" I;�ll hi r. ao rnaxímo PC;g-,UI'80 � s p e r, .ç ..r' J

• Ihão Ferúandtno Simonsen da " v

",ng!! III'atl"� nu� lln�l"u", ,Je I n t CdS' P I kElI'l'eSeot'Ii,"'" A � I .. r. 't't'�. ali {JUCi013dÚi! e derrubadas de mato, afim de Impe-
!

Buenos Aires. -i esan a. .asa e, ao au. o. •.
LÚla .

',-,ú.'iRULTu:dO, Ru .. 1"eltp" (Serviço do Prof. Dom ingcs :.. /.':' I(l'3 :;""""'1'" ,I �'II •• 411 - j !'il' OS G_ .,stl·OSLS efeitos -econômicos e ecológicos que I
Svhm idt, fi!', I,'; isol.",,"'!l.o;_ 1"(),"I� fine) - Es tag+nrio do Centro le andar. ca rrêtum Lli:-: prúticaa, torna públíco e chama a atencão I

a.d:!. Ol'topedia e 'l'raumato log iu e. do .�i.: �·"1f:!4 I{" .•1. J"f1"'"
t.nd

.

t"
. � .1

; )' L I" 11 Hu a I' de ,r.."''''-".r.r" .;!. � .
1'1' .IHIO,. f)� pl'Opl'll' .arll);3 de terras e lav�d()l'e, em ue.'

I
. tH,j{AI.(lI): u"•. ,.. "

..
' l'I'OllU' ::"lí'OI'rO <lo Hospital das .. Q ,,� � .. � •

I P'��.Sral, ,"'I". r �"Ii'. I\_!;:' :;.','. t·s,,'" '.

i a], para a exigêncla do 'cumprimculo di) Códtzo Ff o zes-
.

.

Od U "'r Clinü'HS (k São Paulo. • tI'· 10'1 (I( .,.."
.

_.

C
KeMidi't:da: A"�I" � .� ... " A" ....ma UJ'II•.,anua . o Jr. '. tal I Der r. 23.79a de 23-1-1�34.l em todo o Estado,

I'
,

1'0, n. "2. "..(5ervi�o do h·or. Godoy Moreira V dI' C,., O!
.

•

,$Atende c:"a.ad..
en li _"U SI. ••.• r..

. I '. QUEIMADAS E DERRUBADAS D.Ii: lIATO," '.
Telefone: '.. 12116,·

- 'IéfJico do Hospital �e Cari
A"únl'1li n,';diallt" '·Ilnt ... t<l . .

.

l Ia""'---- -- ,- - daue dI' Florianópolis. Ih "",irinai9.' fIle_Inr· n,;," pu
Neuhum '';-l'oprietário de' terras ou .Iavraoor poderá "/ f

.

l'Í':Deformidades congênitas e ati b Iicados , não serão {1 ...vohi,I... .l-roceder qUt< ...iada OU derrubada de mato. sem solicitar,

*!)R." 'J"O'��' .�.E�D'EIROS' -qui�ld:ls - Paralisia Iu i'a nt l l - A direção não s« responsabiliza ;
�I<o om anteceuencia, a necessárta Ilcenca da autoridade lU',." AITW: 7i'I'''''D IV"

. Ostecmíelíte - Traumatismo - pelos conceitos em itirlos nos .r· ...
-

UUICAH IC VU "'"V\EIRA _J

Fraturas. t igos assfnados.
� florestal '

competente, conrorme dispõe o Có d ig» -Flql'es- / �- �f)\::\)G:\U() -

Consultas: Pela manhã no Hos JNFU" ... , .... (,,.:� P fTI" tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente. estando os' t nos 11ftTlFJO li:.
_:."11 f"\dl.. 1 l'ôO _- IUJIl o I

o "1-t1<L. J
pital de Carid.ade, das 15 às 1,7 eltcr enl'Ollt:· .. :". n .. -1.8 't' f t

.,

't
.

l'd d.'a,Il." Catanli., _'� luna. intor, ,"h.·ôE'...,ue n�.· ..uita
n l'a ore,o; 'WJel os a pena I a �s, \\t

ft it
. ;)0 horas no Consultório. ,.

.:::;::•.::'. :: /�.'" /.".:;. _�..,.".

�_""
�: �� "'_;

.

na. LAURO DAURA l'onsultórfo: Rua Victor, �fe,' i:'··:ame!1le .. dr imerliato: - REFLORESTAMENTO
,

'1.1 ORNAIS' Telelolae E t I' ·t·
-

I"d d ',' fI
o

CJ..iNJ,CA. GE.ltAL, I'clles ·n. 2tL '
•

O �8t"di) .. , .....•_ o. . �.u:!� I .

. � a
_

,epa>. Iça0, �e a re e e vlvt'�ro� Oretltl>lS, em

I'sjJedalista em ;Dlo�éat�.. d. Residêricia: Av. Mauro Ranlo Ao ,C.neta :' ,... li.5;'fI
I .oope} açao, que mantem no Estado, dlspoe de mudas e

SenIlN'" e v'iaa 'ulloir"II, . '166 'f l'e 2069
'

n oi' -I i � 711
Curo ,r"JI'cal ·d!i� inf'ilc,;'o.. ....,-. . -c. ".. IIH,Ii) r.... ' "

'.'" I :emllrites de espedes florestD:" e de ornamentação' para "'l', .4
"

,
.Q � fmprensa ']'i •. 1. !.ClRI',.. '

"

agUdas e cron1éu-:- do aperelli,' 11 .... "1'1"... Caridade', 'orneelmento aos agrlcult{)re� em geral, interessaClos no
.

....,

.. .. )
gelti,t&-ufi""rio ·aro .mb.... OI ,

j.J'f'(;V,edOr) 0 •••••• ,. E.IU eflorestamellto de suas terras além de prestar todaleXOI,
,.

....
.p()rt.ltl'llt� o. l.tllIl'

. .- , . ,." • • •

Doençu do aparelh,o Di,..tl'fo· _"\ floresta slgnlflccl':' l'':"rt'u /i .. "", • .: o . . . . . . . . .. a.1:I31, .Jl'len taçllo tecnwa necessal'la .. Lembra, amda, a posslbl'
, ��I':;�!:���r:sv��o� %'$ ii'. (OH fe ltlllustriaI' solo fer-! -'I-'�!tlt� .'

.

".
o ,. 1.1117 i idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento

Consultório: -R. �iràdent.I, 1�2 til; terreno valo;izado; pro- , 'PSaú��';��t.'��.. .' .':��' �� U�S fiO Ba�co do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 ano·s .

. - l° Anda" -- .Fone: 8248. ."

d ·1" IM t 'd J D t l..� O' d._

C tef'a-O d€ mananCiaiS, el. C' I
a er:u li _8 ou id "r- s· mteressa Of' em assuntos 110restais, para aResl."hcia: R. Lacerda ou. '< I C ll,OI

t.inho. li} I Chác"r" do ,Elpanh.} sa contra a erosão; �garan- cno;MA�e; lr'i.: o ... '.' o "

lbtenção de maiorel! esclarecimentos e requererem auto-
._ �'one��,';3 �

'"ia dp ab�lstecimento do ma· I, 41'�.:II·n;l"
.

'.' rização de licença para queimaua e derrubadas de mato,o
,

E PRISCO t
,.

I I necessáno ICornp de B"na:>e·rn• .. '.�l. d'
-' .

'A" FI t· M
., .

l)R. HENI.UQU., enal en 10S0
" Serviço Luz (Ra,�la:lIa llevem . ll'lgu'-se aS gene las

.

Ol'es aIs'
. ufllclpals ou

pA"aÃISO ao conforto, ir economIa e a l ;.ções) ., .. 0.......... . . ZAtI .. diretarllente 11. esta' R2partição, situada à 1;U'U Sall toa�

M.ÍnCO b' ". ia do Homem IP01tcia (Sala ComiSSÁrio �,,,..
1 '1)' F"

..

�r.çie. '""... ··D�e)lça. de Se ..
�o levIVenC. . 'IPolieia (Gab. l'e!eg",lo) !.6·,'" ,IUmO'llt n . 6.em 11)'f'lanopohs,

.�orae - ClínJea,de Adlllto.,
-

-

ICO.MPANHIAS Dl
/

'feJefone: 2,47ú - Caixa P.ostal, 395.

(Jura0 de ,Espe-cilrlização no
'O:R. ANTONIO }iUNIZ T-'ftA,N.,��.����� ...... '. n .. , I E:.ndere.ço telegrafico: Agn::..i!va - FloTianópolis.

,.-.1 (10 ......."ervidore. do .1-'
. t�ao.

.

D. ARAGÃO �ruzeiro do Sul 2.:'0(1 �. C. " 1).
""';ço do Prof. J('arlano eI. ,'IRUIHaA TllEUMATOI.I.)C;I.' Panair " � 61,1
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rua it'elipe, Schmidt
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Dei;de a e!'co!ha dos !fcidos padrãu corte e a..:a

oamento ptrfeito tudo é Imotivo do 'maximo cuid�do'
pelos expecidlistas resp'onsaveis pelaI <'onfecção das

roupas Imperial EX.lra. Só assim é possh-el obter uma
,(lupa pCI"'cita e (lue veste bem.

, Pejo Cl'ediál'io do Magazine lIoepcke, p(ldclIl ser
adquil'idas com exdusiviú;!de nesta cidade estas afa

màdas l'{)upas.
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DR. EWA.f;DJr�tn.O\Ii}""'EU res, além ele exp]en8Klo para m('�or auxiliar:de bai'cos á vela, [i I r\gêútias !lO Rio neto Horizonte com t.rúft.'p'!.fmú!Ho 3:l' S::-io IClinica ;r.lédka de· Adulto;;; Cômpletàmente t::quipado, inc'usive pai!1el deJnstrtlmentos..� : Paulo com o R.odoviário Rápido ltiol��nr !

.e Criançall _

_ , • ...
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�I.I
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ty
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DJARIO DE S. CATARINA
"".--

'o' R\un40 am. Oia
. ,

.

. Resultado da CodiCI as alterações 00 Kre�nlin
.

.Por Paul L. Ford, do'·· alterações no país me lho-
'

menos daquelas que ele acre d.o de ter formulado. urna
. a��qap osoaojno o nOJOAO.ld vc r c ,

.

•IPS, para O ESTADO.
.

'. rando-sa o n ivel de vida do dita ser populares. '1 política internacional erro-
. -anb o ,las aoarud liJqtud O',,;)

.

Washiljlgton - _O Secre-I'.
. -

.-, l)UVO E quanto aos efeitos que I nea, mas sim de ter levanta
. -nlos uum ap n.moo.rd V. ;', .:"

" _, .

ttá rio de Estado Foster Dul-
. I A f'aceâo Molotov _ Malen poderá ter no extenor a! do obstaculos a política ex e

.

I ;, sa.lOputíl··
"

. . I .
.

12s .livu lgou seus pontos de kov desejava que o governo agitação no Kremlin ? A VII' 1'10.1' de Khrushchev e com-

I �q�.l� SO �.I�Cl s;OF,uauaq
...

A' ,

"ist.1 sobre os últimos=acon- do Estado e do Partido con tória dos "modernistas" in panhía,
.: I sarojum a apBE·laq!l aormu I

.

'.
itecidiccimcntos do Kremlin e� ao : tinuasse centralizado no dica em verdade, uma al- Que teria aconteci o, se

.
. 'l�np'IAlpUl �5Uluní!as .lO!

'

I
fazer isso,_centralizou a aten ! ...

.

_ Kremlin. Esta facção era _ teracão das táticas russas o grupo Molotov - Malenkov.

.
. ,

'-�m ap .lOA�J ma sarsjndod '

.'
!

cão d ; mundo no dilema ba \ .

empregando' as palavras dE.' na guerra fna ? O sr, Fos- fosse o vencedor da Iuta, ?
,

. I s�puaí!!xa sa�Ua;)Sa,IJ s,? a.)
_ :

I
,

.

.

sico com que se defrontam
_ parecia ser partidário rle Foster Dulles - a dos "fun ter' Dulles nao encontrou

I
Ninguém - como disse o

os líderes ,,6viéticos.' lm� "governo de mão de 'fer damentaltstas". lualquer e'lidencia em par. sr. Foster Dulles - poderia
O r.ílerna é: Como pode o 1'0", a maneira de Stalin. I Khruschev e seus parti- tícular que pudesse mos-

I
fazer uma previsão, mas é

regime comunista, baseado O Chefe do Partido Ccfuu ! dários defendiam a descen- trar alteração na política in : concebível que a politica
cano e"tá 110 exercício do !lish Soviético, Nikitã'Khrll I tra lização, especialmente no tornacional de Moscou. I dos "fundamentalistas" pro

1',01101' absoluto, fazer fren- shchev, bem como seus par- �ue' se -refer ao contrôle Naturalmente, os porta- vacaria violenta explosão.
.

':1'[]'t1']'0" defendia por' 011- sobre a industria. Este gru- vozes soviéticos insistem
I

Por outro lado, o acessoOU�;)J.laUln-af.lou OpH.)Sa ap . -�, , I

oLl��a.l;)as o nox.rasqo curo:. h-o lado, uma política de
.

90 - empregando novamen em afirmar que sua polít+-· dos "modernistas", que são

� 'AOiOIOli\l a AO){ual''tl,W op I ipa rente flexibilidade, cujo. te as palavras de Foster Dul ea exterior continuará sen- I
ostensivamente mais flexí

·odn.l.'õ O -so.naqtmdmoa suas l')bjetivo era dar a ímpres-] les - era o grupo dos "m.o do a mesma. Esta' política
I
veis poderá ajudar a desen

a Ao){ual�li\l 'AotOloli\l ap 0:1 sào de que se verificariam .lernistas",
.

foi ditada, nos dois Últimos; volver a tendencia evolucio

-uaLU�isu.t11 ou nepaoard anb
,

Estes venceram. a luta in anos, por Khrushchev e pe I
n ár ia que o sr. Foster 'Dul-I

lema, unicamente porque o .l� Pl'in:eiro M�nistr�, Bulga II les �,g�rg o�serva na Nnião

--'-�'--�'
-- - astuto Khruschev teve a nm. Molotov nao fOI acusa.. Soviética,

•
. . .'.

perpicácía de encher o Co-

I mitê Central com os' seus
: própr-ios partídár-los. Khru

I shchev, como se sabe agora,

. foi derrotado por maioria de

I votos no Presidium do Co
, mitê Central, mas conseguiu

A sua s�bremesa
., ,

··fieara

AINDA MAIS SÀ80ROSA
com o

,

. CREME DE' LEITE NESTLE

DOBRA EM 25
A

ANOS A PRODUÇÃO POR
ACRE DE CITRyS NOS ESTADOS UNIDOS - O

MAIS LIVROS. . .
.

levar a questão ao plenário número) de caixas' dé laranjas e grapefruit colhidas por
"Os Tempos Heróicos da Propaganda".� Geni ,

do Comite Central - isto acre na Florida, p principal produtor de frutas cítricas
va] Rabole. Editora PN. GenivaI Rabole, diretor da

- . dos Estados Unidos e também um dos m,aiores produ'idê
.

d ABP agora e, o seu comitê.
revista PN e daixando u presi encia a " -' tores do mundo, é o dobro do que: era há 25 anos atrás.
publicou l'n'tere�sante 11"'1'0 soAb�e as p'rimei.ras a,gên.

- Se esta manobra de Khru
'd f'" v .Os motivos para .o aumento em volume o ruto pro-

cias de-publicidade que funcionaram n�· Brasil, shchev não tivesse tido exi, duzido incluem 01 tamanho 'médio maior das árvores
contando'lhes a histórica, as lutas naturais a todo to ele - e não Molotov melhores fertilizantes, uma maior proporção de fru-

,

Pionoirismo São biogra 'ias das agências principais ..,; 1 k'" h: tos colhlclõ.·s de.vid.o ao contínuo bom preço e ao d2sen' Que paladar novo, delicioso, o Creme de Leite Nestl.é-'
-

.

d 'd' t
" ma en Ov e seus. compan el

_

do país, e aquele� que se mte .essam l!� a ou. m- I,... . volvimento de' usinas de beneficiamento palra produtos 'acrescenta ao sabor natural dos morangos!. Não há quem',
d·

.

t 1 p"op� "'anda encontrarao no livro

II
r os - ser Ia agora acusado, '1

.

d' 1 d
. A 1 d

.

� I P' C d L' N 1'" 'I. Iretamen e pe .. a L ai:>, .' .J cítricos eu ata os:, ge a os, secos e conge a os e em nao goste .... OIS o reme e eltc est ei e ll1superave
um bom mara?i�� de c·_nhecimentos .úteis. O título' de a:ivid�des contrarias ao pó. Um poucQ menos de 200 caixas foram colhidas por para" ornamentar saborosamente'!. as IÍlpis apreciad(,l.s
entretanto da 1delas do tema generalIzado, quando PavtJelo. acre antes de 1942, :mas em 1953'-1954 esta produção já . sobremesás, 'espeCialmente compotas ou

.

frutas frescas,
. .. f' t da um"p arte da história dos tem'!1 '1 447

".

O C
. .

d" L" N l' , .' r' I 't
.

aj)Cl1as Oi con a '-' .

f' Samuel Russel, correspo.n
se e evava a ·caIxas. reme e eIte. _ est e e creme puro, l.CltO com- el e

pos heróicos. Porque houve a outra parte que lCOU
. RADAR PARA Ô, BENEFICIAMENTQ D· EALI- .fresco absólutamente saudável... A senhora :verá como to-

par seí' contada, a do's outros pioneiros, cQ_m0 por I
"ente em Moscou do. Jornal MENTOS _ O� ci�nti�tas da R�ytheon M�ufast.u ing dos vão' gostar'ainda mais dos seus. ião bem escolhidos

exemplo dos velh()s conéfores. d:_ propag;qnda -que I
comunista '''Daily Worker", Company em Waltham e Newton, MaSSi!chúsl:!tts, estão -morangos, quando servidos com o Creme de 'Leite Nestlé, /

foram os· bande11�ante& '"ta' l?i"o{lssao. Esp.eramos que le Londres, confirmou ter ago�a utilizando '.<1 ener� elétrica "clq",xa,.$<!.r,:--para- ·Wa.�' .

Genival Rabe19 qU}. i,r"';"c,i.Ql} �:-' asst!i.lt9!_$Ipr�ye�e$l ;ido Khrusbchev acusadõ servar os alimentos frescos e cozid'cís'â,:ilfir"Õe_::qué'hpos1" c.Sp-o tal como sai da'lttta ,-'

tema - que é bom - c prOSSIga n� obra. : sam ser conservados nas cozinhas ou Ras
.. ·prateleiras das

E 1· d C t de "oportunismo direitis-
"Poesias. Escolhidas" - mi lano a os a

. mercearias indefinidamente a temperát�ra�am�ente e ',Para SObreméSasd·
-

d o frade Vicente Campinas ta" por seus
-

opone'ntes no f
. -

E b
.

d
.'

.

r .

d 1 11. •
'Por in lCaçao. e nosso c n .' SEm re ngeraçao. mora am a em ,'��t��i{}- . e; 3U_ora' ", mais- s:�boro$aso poeta po�tuguês de Tjvira, enviou'nos o seu últi- Kremlin.

/
tório, já foi obtido um progresso sufi,ciênt{!.parà asse�u.- .

� .

mo volume de pbesias escolhidas, onde se encon-
Agora, Khrushchev ,acu- ra1', acreditam os pesquisadores, qu�' carnes, p.ei,?Ces, 1i-u' t

'.' ,

tram formosas páginas .que demonstram a té_cni�a sa a. f�cção delTotada de t:s e vegetais Que �or�a�.�en�e ��ête�ioram _em, forma CREME '0'E LEI'TEdo verso, a poe.sia das imagens e ,a lnspiraçao. 0-. nao congelada estarao a dl8pOSlçao durante o ano todo . ,

r�:'.l poeta que Emiliano da Costa e. O nosso amIgo ·"des;iocionismo".
sem perda �e sab_ôr,"otr.de ,JValôr nut-ritivo. Came el' "

"

,

'

�
e confrade do além-rnar Hernani de Loncastro de- Como estão as' coisas, pa- vaca, camarao, m�rangos e _outros a1imentos foram pre-

.

'''HESILEfiniu no prefácio da ob;:p, o autor: "cria poesia coo.
rece que o rotundo e astuto servados com bas�nte sucesso pela, técnica avançada

I
,

n�o �'espira, pela tranilfiguração necessária e irresis'
Chefe do Partido Comunis da �aytheon, que' prot�g�, Q�'mitrie�tês: segundó o' dr. I .

tível imagórica, ritmada e musical". ..
I DaVId A. Copson;c admlnIstriador de laboratório, me- !

d M
.

"( ) Carlyle ta .terá -a ultima palavra Ih' t t�' A '1' �

d
' Compre.o no seu"A Lagoa e osse]ana poema -

. .' or que ou ras �C,nIcas' s recentes ava laçoes e .sa·
.

,

.

Martins - Imprensa Oficial. Fortaleza.·Do nosso posto qu� suas acusações fo ; bôr no Insti�uto �cnol?gi��� d� ).V1assachusett� �ão en-Ir �,;".ii••r�--:�'iiiri"iif�ilustre confrade coarense, colega de lutas literarias, .ram apOlada.s. pelo homem contraram qlferenças sIgnIfIcatlvas entre os alImentos
Gallyk Martins, recebemos 'o interessant.e �oema por muitcs consi.derado co-

bmeficiados experimentalmente e produtO!i frescos uti-
"A La!wa de Mossejana" em que, ert1 versos lmdos, 1:z::dos como contr,ôle· O prodt,tto final' nô processo pe:= -

1
.

d
.

1 ti'" mo sendo a voz do Exérci fQE.:SCL,:ve com a a ma o rea poe a a' agoa que e l
sa apenas uma.' ração pequena de um produto fresco

um e:::pêlho que' encanta o que enternece a gente, e to Vermelho: O marechal semelhante. 7()·a g:5 por cento do pêSd de água do ali' .

el:'1 sua placidos, parece que meq.ita. . . Georgi. Zhllkov. mento fresco é eliminado no' processo Raytheori apli-"Outras Ruinas" - Crônicas e algul1:S poemas.
Em di�curso pronunciado can,do energia de ondas micro enquanto o alimeRto é COMUNICADO N0 _109Rosário Congro Do nos.3O amigo Rosário Congro, _conservado sob váctlo a temperaturas inferiores ao CO.l1' ;11,rmbr'0 destacado da Academia Matogrossense de [·ecentemente em Leningra- 1 t A d l' �

.

-- ge amen o . .ôtuan o o a Imento se laz necessário, é res-
A CARTEIRA DE COMÉIWI@ EXTERIOR comu-Letras e do Instituto Histórico de Mato GrÇlsso, te- Ido, _

'Zhukov qualificou <te taurado às suas condições normais em minutos pela .

Ih"O R'" f ' nica- aos' interessados qu�, usarídô da facttldade que e
mos sôbr,e a mêsa utras umas um ormoso apa- i"monstruosidades" os do sua imersão em água e podem depoIs'ser cozinhados da '

dnhado de interessantes crônicas, muitals ao sabor i -.
.

maneira comum. foi outorgada pelo Conselho da SUMÇ>C em sessão e

histórico e um belo ramalhete 'de poemas entre.êles Igrupo Malenkov - Molotov.
. .._. �__--:-� . +__ .__ 26-10-54, '[;elibei'ou 'lCancela,' a_ autorização, constante do

o "Vento Sul". "Vnto sul, vento sul, trazes em ti, : O fato de l'J.uestões bási-
• �jrAl�nidld0 nO

3�de 26�"4'-5�� te c_on�il'll;.a�a pelo d,� na

sombrio e triste, o 'gelo eterno de andinos picos", - !�as de poríti�a desempenha ,... N"�

li ,IIi! 5-7--?j, Üe li ncianttI1to ill �1J?j>rta_çoes de cer�as _.
" 1

. 1 t' num alclaia tropi I
,.#' - . "'.�'

,

.. de }!va·li ·,(2.09.h . ioma' adraga��l) e }llta;;tj� f:z s�e�t�ll:��av�:oe s�;���mbdo e triste, nã�
'r
cem

P�Ptel_ prelPonKderal11�e A
...

V ·m.°r, M A E'.'" f '. F I LI!... ,IH ilL�!..,: �,n' �'�Narao p�;galn�nto em. moeda ele outl:o país' que
.. _.

. ,
�" as agI a<.:oes (O rem lU ," U 'f"F ", .' _. ',;

. '. ���.......,. iUillf'j :entristeça mmha·terra, naq.. ! ..... _ ti t·. r
.' - \

. -, lac lO cre 19'�:�""'" ")iI'
-.

'i i
i

nao eve ser mo IVO para e 1 TQl)AS DEv�EM U�A R A Admitirá; CACEX, to :,a�i�,.a imporU:f�f de:
, �', .,

t::a:::::õ::a:i:!�!::�n::, lill,.)ll�-"� Il!l]l
..

i'l!1 () 1:;;,\�d�a�ant� .�}g�fct �o Iralfl.e
da Tur-

V·
,," ';""À'

�

b·
_-. '"li

�'ões tere�l isido resultado' _ �
;t�.

- pita,,, orig'inál'ia do México,
,

Oce 5a la q.. u.e... /�:... <q �EGULADO;VtlEIRA) Ija1lhiLIllalgamento 'eml :1!S$AC.�.'�H flm moeda':- nversl;el,
, .' '

.. ' ",'... .

a ambição pessoal. .tli.. ��.t ',' A mulher.evilara'i1�,�s d l.· amellte ,de

U�dOS
pmses-

. -
- - \ê.,.,,., ,., C011ÍOl'111e Pl'CC� am, l'eSpecLlv<. '" ..

�..
<

Z Z Se�Utdo ll" opiniã�do sr, f' "AVD\�' ALIVIA AS COLlC4S UTf..�INAS " ,
(i:.

r'
-

-,,/,,�,,�":w. Eml'rega.se Com vanla8él11 para com. laqueIas t'ir'eas,'
. .

oster DuUes, a depuração r=.....

e' _T'�
'baler �� irregularidadqs "los funções

.

Os p.edirlos de licença de impoxt�ção d. speCle I e-
:-. w,..3; í'":,-�.l," ..�� perióqicas das senhor.S. t c.JlTia!':le,., d {

, .

.I. tOi a pãite""cti'lmiríabte" do . rá.:.�l,;:� ':;:'J; teguiador dessas' h'nçj�s.. , veM, ijô'r cOfise.guiiüe, consignar, no .qua l' pl'Opl'lO,!1

,.�" \
I' 'd

.

..��;;'�,,- fluxb·.5EOATINA, I!ela sua CN;;· \·(:!I'd.adeira: {)'rigelii' ôdo p. rO_duto" ..,' .. I.. . .. I .....,� '. . I· .' que se p.o: e consl 'erar eS-1 I,:r..;:'f lH'A'U """'A"[ prova�.,a eficócia, "e' mh* rece)·'..... ·_ 1 d d' d I la "ece

"f
_.... � ,.1' ..,'.... 'c. ';POI" ·Cp�l+tlI1'.0 'e n fIm (e ll'lmll' UYl UI,S, esc r ,-

. vC:.�,' . ,. '

.

I t I t .:I Deve �er usada com C nh'nça; v 'e "

f-��\. :' !': í I. �n.cla men e um�. u f. "e ,i1 I '1' I r.. ..é· (iue a"goma 'c�raia, 0l"Íginária da 1n'd�a,; ;v�rtencé, à
.'\. "Ianas pessoas cobIçosas do

I
',. i' Classific.ação

.

2.29.4:9, e não dev:C!, n,e�sas cqndiçôes, ser"/�' :'\1(') ... • I -

.

G ,.,\, , feder. Porém,' foi uma luta .,--, ',I' I, --,-�� ---
. .....,:."'" colm.fip.aiiia· ·(w·m ao, goma adraganta,_ subo�',dina.da ao

r/pfJ OPEiR��;;_ .. 1},il �" '�::: ,;�=\���\, 1:� ql���:�h:::l::!S(��::�:� I" ." ,ADVq6�DO! �ÉDICO,
.

-j
.

ite.n:��:.�;õlj'áneil'o, '23 de julho d,e 1957
!'
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".

lil
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I'i<''':� . ,-
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-
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�7ki ,::::;;;;.;tfl:(:,R: E.<;:(�:L';,'7:.'<.'; ,o:;;..;
.
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meio de ac

..usa.sõt!.:s m.,úlluacs- i,' 'Empl'egtldo! .. '

; Operário! ,',:l. '!
I

"""�.,,,. "

t,Y1f?j,:N.lP'" l?(h/!:.WUI , �"'o.) i'f,"';' ,--;"",... � "

,. . . ,

vl?J '1fEPdl�PO I9L1!."1;',s .,.t.,Yt "'v, ��;�., � acusações de t('�' H_ pat'J,t ..... I ".'á 'gastar o -,,"U dinheiro �i 8a''S'.·.t'a·S,'ab,er.·'.. ·.L�'e.r:;':,�.,_·e.. �.··.... '.�scr·:.-eve'GlfiS 'FrsicRS'i! (Y1. IV�CEt.;,;;é-,. ..·;E--:· ';I'
I,' te contraria defendido polí'; ilo BAR do CAFÉ} PRIMOR �:. .

�

_

"

8ReVE eROCe5<5°ç(Jpo 1-105 '?L"'{." I
. ,

�
·/'Y1/'P.S V,...,O PII'Y1//W� SEI-I. _,-VlE'rVV.N

.r,.
,ticas erronea,s par.a .fa,zer ondE! as bebídas são puras f' .

.

.
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,': ,

COS E 19' CI"NVji:"I'i.•.• f'. OR"q 'Í' \

N/YEl }I Ói.TrMI'I 'II'

�'�". �; frente a essas �.Igenclas,I _' P,.A :R
.

A':'� "

-....
. PI"I 7,.,NPê.. �iJIiI1 �, .

..,,_._, "''''''''",',' . � _. O fato é que o próprio Khru· �
Aspirar ii um Fl1tu,ro ,Brilhante Fazenda

't!:�'G'·:,...d-SE .1"1 ri?' t [ shchev se dec.lara agora paI_' ,
,\ rO'II�" ln'lp�I'I'al I' I II' d"t 11

" POR CORRE.SPóNDÊNÓA o seu".. r. or;;;;�17
'E

",
')

. • ."" . ,. �x ,. e. pró u. 9 a P,"mclpal/' /VOCIVlOf'lo. <
i .��'1' {';l1l'S() Ginasial (.Ar.fig·o. 91, do' DeG-l'eto-Lei 4.4�)DO CI"IFê. EM �_ / \f1� tidário de algum�s das po 1 -i ; .

_tliNTlP.t90é. MOI/C' , iful.isf ria di) .,,<,n,'rll ('''' OIlSS0 I)aiz. PECAM INFORMACõE'S AO .

e� ..._s � woFEI'V� �;,<./;r .,-c,! ticas internas d.efendidas pe
I

.

I.N.C.A.� _ ·Av. 'RI'o 'Bl:,n:n�,.....1:'6;:;.''''..,.:..'��L/'" ..,."
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- .Esta;,- f:IlI1(JS11, rOIlII<l:-<, liliío' Ile \'endll'� excl'l.isiva _"...... "'«

'

t;;IVO!
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HORÁRIO DOS AViÕES DO COMSÓRCIO
, ,-

-'

';�'TA(/CRUIEIRO DO SUL -E SAVA6 hESTA 'CIDADE
Dia IChega,da Pa�·tida

Semana

,Segunda

"

lO

" .

"

Quarta

"

"

"

"

Sext::>,

. '.'

-'
"

,,'

"

,:�

Domingo

"

"

"

.----�- --o--'

_.-

I'o q'I,It' dt'fine uma roupa bem feita é um comple.
lO g'·and�.lIe' fatl'l"es. A escolha dos tecidos.' Ó pa
drão. (\1·".I·fe e a cllflfecção são alguns dos princJpaig
il'I,,- inlf>rh'm 'lIllU,lt- roupa bem· feità Imperial E�tra. '

l\l:t'ir1t7,ine Hotllcle-. lÍnicolI-(tistrihuidor"�,
-

12,05 Rio de Jan.ilro, S Pau- 12,35 Laguna, T·.1halttÚ, P. Alegre,
lo e Curitiha, e Bagé,

13.45 P. Alegre, Tubarão e 14,15 Itajaí, Mar,·.'!, Curitiba e

11'100 Laguna. São Paulo.
-

" __ ./ ,.

Chapecó, .Jê>'lçabà, Vi- 11,25 Itajaí, Jo.nvile, Curitiba,
d("il'l't e Lajfs..,'. Parauaguá, Sant-os-e Rio de

41)6 13,20 Janeiro.

Rio Grande, Pelotas, 13;50 Curitiba e Rio de Janeiro.

tão e Lag.ma. Rio de Janeiro.

405 10,50' Rio ele J��1f;ro e S. .11,10 Porto Alep re (Convair).
Paulo.

Vôo

408

455

417

438

456

418

427

441

117

426

442

418

425

441

455

417

428

4"42

467

418

406

'At..e'f;)§� AlilllHI
""I'fVOI}.fIl"iQ

REQV(RO CONTRA A

FA f.� N DA Púa'LICA
Cai.xa Postal 246

FlOR;ANÓPO�IS - SA(.TA CATARIIIA

PEPARTAMENTO DE SAÚ DE PÚBLICA
/

PLANToES D)� I'ARMÁ:CIAS
l\n�S DE AGôSTO

sábado (tarde)3- Farmácia Nélson

Farmácia Nélson
Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmidt

437

Avião PROCEDeNCI� Avião

12;55 Chapecó, .Lli,çaba, Vi,- 14,40
deirn e. Lajes

13,50 Rio de .Jan:>:ro, Santos 14,20
P aran agná. C urItiba,
Joínvile e Itaja.i. "x x

12,00 x x x x x X X - X - X X x x x x x
�

Rio de Janr iro e Cu- 12,40 Criciúmaç Porto Alegre, Pe- x

rttíba.
.

lotas e Ftir Grande. x A Acácia negra é espécie x

x de crescimento rápido; per- x

x mitindo aos 7 _ 8 anos a ex- x 17 __ sábado (tarde)
18

.

__ domingo

Farmácia Catarfnense

Farmácia Catarinense

Rua T!:ajano
Rua Trajano

DE�TINO 4 __ domingo
L,/ijaí, Cn-itíba, são
e Rio de J.,!peiro

Lajes e Porto Alegre.

Paulo

10 -- sábado (tarde)
11 -- domingo

.

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Rua João Pinto

RU!1 João Pinto
xxxxxXX- X -XXxxxxx
x x

x CAMPANHA DE EDUC.AÇ"W x

x FLORESTAL x

quinta-feira
(d'ín santo)

.:.5 - Farmácia StO Antônio Rua Felipe Schmidt, 43
x

•

12,05 Rio de Janoiro São -- 12,35

Paulo e' Curitiba

P. Alegre e Lajes

Laguna, Tc' barão, Porto Ale

gl'.e e Bagé,
x ploração das cascas para ex- x

x tração de tanino, além de x

x também produslr boa lenha x

x e ser planta fertilizante. x

x Consulte o 'Acôrdo Flores- x

x tal' sôbre assuntos flores- x

x t.ais.
.

x

x x

x x x x x X'Xo--, X "-XXxxxJl.x 31 -- sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

-

10,30 11,00 -Itajaí, Jolnvile, "Curitlba, Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua �rajano

24_ -- sábado (tarde)
25 -- domingoParanaguá, Santos e Rio de

Janeiro.
13,20 R.o Grande, Pelotas, 13,50 Curitiba e Rio de Janeiro.

P. Alegre e Cl'iciuma
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

turna, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43 e Trajano.
ESTREITO

StO Antônio e No-

Bag é, P.· Alegre, Tu- 15,00 Curitiba, Süo Paulo e Rio

11,25

'l:Iarão, L�tl!'l.il1a.
São Paulo. Curitiba, 12,10

- -

Máfra, c Hqjai.
Rio de Ia-ieiro, Santos, 14,20

Paranagub •. Curitiba,

.Joinvile e Itajai.

de Janeiro

Laguna, Cr.ciúma e Porto

Alegre.
Lajes, Videira, Joaçaba
Chn pecó.

a utor iâação

Rua Pedro Demoro, 1.627

Rua 24 de Maio, 895

f'armácias DO CANTO e IN-

4 e 18 (domingos) Farmácia DO CANTO

]:3,50

11 e 25 (domingos) Farmácia INDIANA
•

O servi co noturno será efetuado pelas
-",

DIANA ..

A presente tabela não poderá ser alterada sem ,prévia
Departamento ..

D.S.P., em 31 de agôsto de- 1.957
Luiz Osvaldo d'Acâmpora,
Inspetor de Farmácias.

deste

Rio de Jan-Iro São -- 12,35 Laguna, I'ubarâo,
12,05 Paulo e Curitiba Alegre c, Pag�.

P. Alegre, Crlciuma 14,15 Itajai, Curitiba e S. Paulo..

o 45
. Laguna. I -

,-l ... " Chapecó, Jr.açaba, Vi- 11,25 Itajai, Jo+nvire," Curitiba,
_'-- __ o

. L
.

R' d
INSTITUTO BRASIL·

d·elr:! e a'es. Paranaguâ Santos e 10 e i

·rl\TI8iro.

---
----_.- --�----

ESTADOS UNIDOS DE FABRICA DE MOVEI1 ESTUFADOS

Itajaí.

FLORIANÓPOLIS
-

AVISO
"C O N.F O'R T O"

11,00
14,15

Bag é, p, Alegre, Tu- lrl,UlI CUI. itiba, �. Paulo e Rio de

barão é Laguna. Janeiro.

10,40 S. Paulo, Curitiba e 11,2;) Laguna,' '!"Ibarão e Porto

Apresenta seus serviços sob a direção de técnicos

zstr-angeiros
Atende pedidos de Colchões de molas para .casal e

solteiro, divãs" Soomier e, 'grupos' estofados em geral.
Convem conhecef os preços.
Rua Marechal Camara, 85 ((Fundos)

Estreito Santa Catarina

DE GILSON MATHEUSPelo 'presente corpunicamos aos interessados que

desejarem ingressar nas novas turmas do Curso de In

glês, quea matrícula estará aberta entre os dias 1 a 10

de agósto.· ..

Outrossim, levamos ao conhecimento dos alunos

que já frequentam o Curso, que, para êstes, as aulas

reiniciarâo no dia cinco (5) de agôsto.:' .

A Diretoria

CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE SANTA

DE LlNGUA .FRANCÊSA

Alegre.

13,50 14,20 Lajes, Videira, Joaçaba e

Chapecó.
Rio de hn�ro, San
tos, Parauaguâ, Curiti

ba, .Joinvil.' e Itajaí.
Rio de Ja!w;ro e Curi- 12,40, Crie iúma, P. Alegre, Pelo

t'l S e Rio Grande.'
12,00

tíbn.

CATARINA ----,-_----

P. Alegre p Criciuma.

CURSO
A Administracâo da Caixa Econômica Federal de f��1.I1Ll

.

Cajarina comunica a quem interessar possa, que,

oara n�elh@r servir ao público' t1epositante,- passará a ?ELA MANHÃ

funcionar também ne período da manhã, a partir de 1° Terça, quarta
de agôsto vi�dou-ro. -- Dessa forma, o expediente EX- DELA TARDE

fERNO obedecerá ao seguinte horário: IH! CARTEIRA .Ouinta e sábado'

DE DEPÓSITO; exclusivamente-:- 'PELA NOITE
,�_.._,,,,,- ';"""

-:'�"-" Segundâ-feira

e

AVISO IMPORTANTE

Horários:

quinta-feira 10,30 -- 11.30 hs.

16,30 -- 17,30 hs,

.roaçaba e:
. I

De 2a.� às 6as feiras: das 8,00 às 11,00 e elas 13,00
às �1,00.

.

Aos sábados: tias 9,00 às 11,00 horas.

Para maior facilidade de operações de depósitos,
procure ti, Caixa Econômica Federal de Santa Catarina,
s Rua Conselheiro Mafra, 60.

Florianópolis, 29 de julho de 1957.

20,30 -- 21,30 hs.
21,30 -- 22,30 hs,

Quarta-feira 18,15 -- 19,15 hs.
Sexta-feira 18,30 -- 19,30 hs.

Cada aluno pode escolher segundo, seus horários

Jreferenciais os cursos correspondentes a seu nivelo

Condições: Inscrição Cr" 300,00 mensais

250,00 crianças
Para maiores detalhes e inscrições, falar com Prof.

Jacques Moussempés nos horários acima, no Colégio
1arriga Verde, a Rua Ferreira Lima.

<'

Porto Alegre 14;50 São Paulo e Rio de Janeiro

(Convair).
Ad Mafra

Secretá rio Geral.'

13,15. Ric do Janeíro, S. Pali- 13,45
, lo, CurItlbn e Itajai

14,15 Bagê, P. Alegre, T!!ba- 15,00

Lajes, Viddrh,
Chapecó.

A V I S O
_'-1 'D-iretoria avisa a seus associados, que a partir

do pl'oximo dia 15 de Agost'o, não será permitida a e�
tl'acla do socio nas f.estiv,idades sem apresentação da re

t'erida Carteira Social.
N. B. Qualquer infol'm:fção será prestada na Secre

(�l'h as Segunda e Quarta Feiras no horário de 19,30,
, ,

1101�! � as 21 horas.
.

Flol'iali"ópolís, 23 oe julho âe' 1957

Itajaí; Curitiba; S, Paulo e

14.30
-----_'_ -----"_ ----------

I
I Alugam-se bons' quart�s
com refeição, a. Rua General

�ittencourt, 43,

23-. 24- 25- 26:' /

.

'

PENSÃO , '" --,,--'-- -- _._. - _._--_.----------�_.

EMPREGADO·
1 al':; serviço de/escritório, precisa-M!, de empregado

oro Íl;;,�tf' aproximada entre 24 e 29 an«�1, com bom nível

le instrl.'ã-o, sendo inciispensável expf:riência e l!ôa
'. edr � àc. "("�meh;ial. ...

.

bí1:r'::ls ir,di�ando idade, ocupações hllteriores, pre

en.;:ú;::s ('. quaisquer outras referênci�� � fara a çaixa
',03';11, i:e, nesta capital.

. ,

':;ONSELHEIRO MAFRA -- TRATAR TELEFONE

2065 HORARIO COMERCIAL .
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VE;NDE'SE CASA -- Cr$ 430.UQO,OO -- NA RUA

�_. 1ft

PROGRAM·A -00 MES

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

ATENtA0
O Instituto fIe Beleza- Iporonga. Avisa sua distinta

'I'egtlesia que conta agora com- uma cabeleireira com 10n

'108' anos de pratica em Santos, São Paulo Rio de Ja
. ',eÍl'o, rua Vitor Meireles 18. Aguarda sua visita.

Geraldo Cardoso

e

Senhora

participam aos seus pa-

P A R T I C I P'A C Ã O
,

Abel Avila c;los Santos
·e

Senhorá

participam. aos seus pa-

PROGRAMA DO Mlfs JULHO

- Dia
AGôSTO

(S) -- SOlRÉE SÉDE SOCIAL -- Ma
ravilhos-o de�_file Renaux em be
neficio da nova séde. Mesas ..•.

Cr$ 300,00; Convites Cr$ 150,00;

,

rentes e pessôas d-e suas rentes 'e pes$ôas de. suàs

relacões o contrato de' ca- relacões o contratO" de ca-
• I' I"

sarnento de sua filha VÁ- samento de Sí?U filho VIC-
I

NIA MARIA, com o senhor TOR, com a senhorita VÁ-

VICTOR CARDOSO.
I NIA MARIA D'ÁVILA.

Victor e Vânia· Maria
Noivos

Alameda Rio Branco, 92 Rua DOUl'val Melquíades, 25
Blumenau Florianópolis

29/7/57

SINDICAT6 DOS EMPR'EGADOS NO
t�

COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS
')
','

reserva na Secré�J'ia. EDITAL N. 3
-

<�"":r-;�-'''"--. ",�_,- ....ii§c���'..",',�.".

Pelo presente edital e, em cumprimento ao dispôs'
to no art. 9 da Portaria n .. 11 de 11'2-54, ficam convo'

cados os aSi>ociados deste Sindicato para as eleições da

Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes nõ CQns(
lho da Federaéão e os respectivos Suplentes, que serão

'realizadas no dia 31 do-çorrente, em sua sede social a

rua rr:rajano nos alf�s da Confeitaria Chiquinho, onde
funcionará a única mesa coletora, iniciando-se a vota'

cão ás 8 horas e encerrando-se as 18 horas.
.

Son)ente poderão votar os associados quites, sendo

condição para a validade do pleito e comparecimento
de, ·no mfnino 2í3 dos que preencherem aqueles requi'
.itrrs cujo lotado é de 204. socios.

Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os

associados se dirigirem a &de do Sindicato:
Florianópolis, 27 de julho de 1957.

'Paulo Maltz
Presidente

Lin ]]. :D) -- Inicio da Semana do 85° ano,

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

llb ]2
.. (TI) � ,Jantar ,de confraternização -

In!'\cl i�iio na Secretaria do Clube.
Cinema pi'\ra - a petizada
Competições de Xuclrez, DOlllinó

Esgrima. Rfl!'\quete, Volei, Fntc·
boI oe-Salão.

.

Ii; -; ] 7 (P) -- BAILE do 89° ano com as debu�
tnntes do Inverno,

.....__ DEBlJTANTES

[li I l�: nm
Di;'!!> ]4:1 16 �

CLUBE 15 DE NQ-V·EMB·RO

A.-Ill1m�Sf.> abel'tas, na S{,�l'etaria do Clube, as inscriçôtes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-f�ira, 2 de Agôsto de 1957 "0 Est adn" ri mais antigo Diário de Santa Catarina.

",o

Anto�izadca aGuaruiá a IDslal�r 3.1,1na O_da.Média
(Cont. ela 12, pago) dos servrcos de radiocomu- instruções que existam ou letiva ao -cumprnnento da çoes, sem que tCl1;}3 hacldo gurado ao Governo Federai nas alíneas a, b, c, d, e, I,

o) submeter-s�_à re__ssalva nicação (Decreto .nú.ncro venham (a existir, referen le�, que possam i'u_?uzir em- prévia autorização do Go quando julgar corívenientr m e n na cláusula III;
do direito da União sobre o 21.111), ou

.

em outro. que tes ou aplicáveis ao serviço pregados à cessaçao ou sus" vêrno Federal, assim corno o direito de exarríinar, co' b) se não forem pagas,

acêrvo da sociedade,_ para vier a ser baixado sôbre o de concessão; pensão dos trabalhos; que se obriga a manter sua esta mo melhor lhe aprouver, os dentro dos prazos sstabele

garantia d�' _liquidaçao de a:sunto, incidin�o .sempr� 'r? ,,:r:�o,irradi�r qual,quer importem ,e� mjuria aos ção em perfeito
..�un�iona- livros, escritur2ção e, t,udo c�dos, a quota e cont,ribu!:

cJualquer debito para com so?re _essa frequencl� o di- notlClarlO,entrevlstas, discur poderes públicos e seus �� ,me��o? com a ef!ClenCla ne- que s7 t01:nar_necessario a çoes a que �e refere a ali:

ela' reito de posse da Umao; sos que importem ou pos- I gentes, sob pena de caduci cessarra e de acôrdo com as essa fiscalizacâo, nea e da clausula III, bem

;) submeter-s� à,rQs�3lv,2 �) s�bn:et�rse aos pre'' sam importar �m íncítamen r dade da concessão, po� ,de- �rescrições técnicas q�e es' VI como a importância de qli:l
de que a frequencl� distri: ceIto� instituídos nas con- to à desordem ou possam ereto do Po�er ��ecu:lVo, tlv�rém em vigor ou VIerem Pela inobservância r' quer multa imposta :1 os têr

lJuída à sociedade nao cons vençoes e regulamentos in- provocar animosidade entre A coneesswnal'1a nao po- a vigorar- qualquer das presentes clái mos da cláusula VI;
titui direito de propriedade ternacionais, bem como a as classes armadas ou delas derá alterar, em qualquer I V sulas, em que não esteja pre c) se, em qualquer tern:

e' ficará sujeita às regras es- tôdas as disposições conti- às instituições civis ou à ins' tempo, seus estatutos, nem, No regime de fiscalização vista a imediata caducida= po, se verificar o emprêgo
tabelecidas no regulamento das em leis, regulamentos é tigação de desobediência co fazer· transferênoías de a- que fôr instituido, fica asse- de da concessão, o Govêr- da estação para outros fins

_

.

_, -..
no Federal poderá, pelo ór que não os determinados

�

O· ia'
, •

v· .. gão fiscalizador impor a C0l1 na concessão e admitidos

:, *., �.,.��.
r

'�Id l!!t._ •
I

,. 6�
.

(6.,.' ������n��������aei��s�:$:: !:��é;7:,islação que reger 3

� �� '9 cw- 'W. .� ... Cr$5.000,00 (clnco mil-cru Parágrafo primeiro, Pode
-zeires}, conforme a gravid» rá a concessão ser dechn'

"Falando Irancamente" procura. elucidár a verdade histórica - Existiu um Batalhão com '.. ..",
de da infração. da caduca, a juízo do Go-

'essa de nominação ou é lenda? - Convocado'
.

< o Almirante Lucas Boiteux '.,." r' •• 'A •

'

Parágrafo único. A impor vêrno Fe'de;al, sem direito

Como é do conhecimento ma, levado ao ar todas as Exército de Portugal. teux. Excelentíssimo Senhor 'le Vossa Excelência aten- tância de qualquer multa a qualquer indenização:
<, será recolhida à Tesouraria a) se, depois de estabele-

e'e todcs, o interessante 6ai! feiras, às 21 horas. Os Agóra tivemos conhecí- Almirante: Esta Emisaôra; dendo à importâância dêste
do Departamento dos Cor' 'cído, fôr o serviço interrorrr'

progTama radiofonico "Fa- 'I'cn. Andrêlíno Natividade mento de uma carta diri- numa énquete para buscar assunto pudesse tornar a reios e Telégrafos, dêntro pido por mais. de trinta dias

lanrlo FJ'üncamente'_', da _.i:l Costa, Dr. Oswaldo Ro- gída _aó Sr. Almh�ante Lu- as origens do .3peli-do 'bar; sua terra natal para em do prazo improrrogável de. consecutivos, ou se se veri-

"dado aos ca- mesa redonda -no Instituto trinta dias, a contar da da- ficar a incapacidade da con

Rádio "Diá .ria da Manhã", drigues Cabral, Farm. Ilde- cas Alexandre Boiteux, nos- riga-verde, d< Histórico de Santa Catari- ta da notificação feita ire- cessionária para executar o

trouxe fi, baila um impor- J'onso Juvenal, Prof: Carlos so conterrâneo residente tarinenses tem, pela- seu - tamente à concessionária ou .sérviço, salvo motivo -de

t.m
í

e lema para os Catari- d:l. Costa Pereira e Dr.
I
no Rio

-

de' Janeiro, que ,progral11�' "F AL A N D 1 .ia dar a palavra final em da publicação do ato no Díá fôrça maior, devidamente
�

nenses, POl,'qu,e, diz respei- O,,lton da Gnnlã Lobo E'Eça,.II· tr.anscrevemos. para conhe.- FRA�CAMEN_TE".:. iI:- discussão com os demais rio Oficial, l provado e reconhecido pelo
� 1

- .,

t
\ historiadc res Reconhecem ,VII Govêrno Federal,'

'to à Rua HlstOl'la.
'

j a apresentaram seus estu- CImento de quantos este-' radíado > toe as as sex ros- <!ci. "

/ .

..
,.

,

r

i êles a s-uà' indiscut-ivel au'- Em qualquer tempo, sh b) sé 'a cOIlcessionária in-
.·Assim é que perguntan- ,los a respeito, com suas jam interessados· no asSun- feiras à§ 21 horas, el1tre.:.

aplicáv�is à concessionári:l cidir-reiteradamente em in-

,d�: :_ "Existiu um Bata- �:eduções �róprias e calca-' to. vistado os· historiadores de toridade e, neste momento, os preceitos da legislaçãb frações passíveis de multa,

�ão com fi denominação de, das em Historiadores do _ Esta carta é õo te,or se- nossa Terra, tomando por para apontar a origem do por neeessidade ou utilida- I Parágrafo segundo. A con

B�h�Tig"-"ir<le
cu é lenda", Passado, bem como a insus" guinte: _ "Florianópolis, e!emento de partida a exis- lpelido �'barniga-ver?e" que �e pública e requisições mi-.,

cessão será cons�derada pe
. - d B t lh- "anto nos orgulha, será Mares.' .

rempta se o Governo Fede'
,

di'" o:, estudiosos de nossa peita apresentação � de um 22 (Ie Julho de -1957. Ao têncla ou nao e a a ao
, VIII I

- .

1
'

t

I T d '), reciso e unia graade ho...... . i ra nao JU gar conven:2,1 e

.II 'Rtól'ia n se fizeram ou- Albllm de Uniformes vin- Exmo. Sr. Contra:..a1miran- Barriga Verde. o os os u, A concessão será consi' renovar-lhe o prazo,

,;) h ..

Q'.1Cle,
importante te- tio do Estado' MaioJ:

'

doi �e Lucas AI�xe�dre Boi-. l1istoria<1ores catari�len�es, 'a a sua pl'esença.·
'.

,det:ad� caduéa, pa�a �odo� I Rio. de Janeiro, 24 de.'

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

. residentes em Flonanopo- ,Senhor Almirarite, roga- os efeItos sem dIreIto a abrIl Qe 1957,
A • 1110S nos marq�le ,<l, data d,.e qualquer indenização: L'l.wio Meira

\,
' !is, são unalllmes em !luas a) sé, em todo o tempo, (N_0 22.045 - 8'7-57 .::_

j

}' d 1 acões ao radio; em .lUa vinda para apresentar f A d b C $
..

,

.

.

afie�Ion·alraIO· qlle Vossa. Ex'ce-
or verifica a ino servân' - r, 1.020,00),

•

1 solução histórica ansia- eia das disposições contidas
\ lência é a úniCa a'utonida- la, y to·os os catarinensei' --�."",--,,,,v'P�A·"R·T I'C I P A'IÇ Ã O
\.- de em ..hi::itói"Ía de Santa �8rAo agradecidos a filho Alvaro NIelo Gitilhón

. .

t- '1 t d T Yolanda Navhnro Lins Guilhon

l.ç.at�ri!:� capaz de dermlll' ao 1 us re a erra que ..

I qualquer õúvid,a, 'len'do que não lhe desatende' ao cha-
e

grama, ela nominata dos in- . Junior - Secretário-Adjun- Jagan. 'em " praz'er de participar aos pâi'entes e pessôas de

tegrantes dn. representaçã'o I to. .'

i xxx I todos eles são a favor ao madQ.�
-""

..
_

i suas relações, o nascimeDto de sua filhinha
.

I 1 S
-.

O PAULO' _ VI'sando pronunciamento de Vossa Certos que.somes.dg_ sua' C e 1 i a
e do dia previsto para a

I I
A '

, . . ,. d'l Excelência ',oara encerrar a atenção, sem outro motivo, 'c..o::l"ido �la( Ma:ern'idade' ,dr. Carlos Cor-rêa,'
chegada à ··esta CIdade, a" xxx

-

� _
., '.

côncorrer ao lãd0 de A I·, �'"

fim ·de quê pos,mmos prp- SÃO PAULO - J!:REZ Caporal trabalhou ós 2:400 'vhla em definítivQ. O por agora, somos (te Vossa l'mti-a.nóp_oJi�, 29 de �11l_�0 de 1957._

videnciar as oportunas e .110ntHdo por J. Alve�, com metros. emo_l�olmelSJletga:I�Tl.nodOdse· �!���:::m cO��:a�:ã:s::.� :�c��ê)ne;::an�;:::idtoa':R:a;ed::iO� ·Pa r"-�--t·'I�'lii�p�a.·ç-k·-",.�.'

illdispensáveil:} reservas. Tão : tempo de 143' segundos e: Segunda �

_

logo estejamos de posse ;/10, ganhou na tarde de um cron.ista sãopaulhlO, o c"Íga-Ver(!e? O nome bar,. renhas, Diretor

J' 'I
.

P
A ,

d Ad'l
. t"iga verde teria procedêlf- Diário da _Manhã, Ltda,". ,PARTIeI'PA'ÇÃO

J

dêsses elementos, voltare-I' ommgo u timo o rem !O irmão materno e I , as-

'" I cia de usal'em no uniforme Aguardaremos ep.tão o
ANTONIO E MARIAZINHA, participam aos

mos à �resença de·V. Sa. 'Jóqu.ei Clube do Parana. sinalou os 161 segundos. plil'.entes e pessôas de suas relações, o n,ascimento
1 d I

'

f' O O t faixa' ou peitilho de côr pronunciaménto do ilustre .

com os necessários porme- ,) resu ta o (esse pareo OI

I
vindo dos 3. O me ros.

.

de seu fi,lho ANTONIO MANOEL, ocorrido na
, lerde? conterrâneo e noticiare- -

1 "1 C 1
nores. dado somente apos a con- xxx :; lV êl t�rnH ade ar os Con'êu.

Valêmb-nos da oportu- il'mação pelo "pliõtochart. SÃO PAULO _ Embarcou Como todos os historia- mos oportunamente. �,Florianópolis, 26/7/57.
. I· Jores, e. todo o p'ovo de nos-

"'UiAI�miiIi"''''UIIIIIUllUllllllli'i1h� .. --"_./.:';-: '�::;j;i;::'-· utiu�!iIUUULjii.ilJlJJIIUH!I;III,:1

ni.dade' para reiterar a V. Em segunf!:J. ·lugar, com a, ontem. com destino ao" Rio
O

O O O O O
.

O
.

"". ..--- .. -

T t d ' .,,- .....:.. _ _ - _ 0_-:--0-0-0-0
Sa." antecipadamente grá- I diferença mínima {foci- 'de Janeiro G :craque brasi- ;a evra en en em que. so- LEIA

I
'

I• men te Vossa' Excelên.cia'
VE'

.

to:;;, a' éxpressão da nossa aho), entrou Har�lónicpsel-1 leiL'o ADIL, que deverá pa�o_ �om o seu alto' sabér das ASSINE I <;>'�IDEDOR - PROPÂ6ANDlfT.A O

simpatia e elev1tdo aprêço. I;uida d� Eviv.a Vro on, a ticipar do Gratlde PrêmIO I ,

J

Atenciosas Saudações ,VIall, Jackmar, .Jagan-a�, "BrnsT'
-

de 1957. O trata- !Q\lSaS de Santa Catarina E ANUeIE EM O O

A D J' M' II -l'roé, Inte1'view, Dende e dOI' lVia'noel Branco e o Jó- póde par a palavra difiniti- flt' I I

- I
s. r, .ose elre es .

:', fica!'iamos agradecidos . ',6 ESTADO" O IMPORTANT� O�GANIZAÇÃO OPEt O

LEMBR·A,.0'0·
I qUlei Lo��g'ar BU!:':O Goh� 01. RANDO NO' RAMO DE- G·"" O·

' I
,

. ça ves, Ja,se'encon ram n l_�_, ,'.________
�NER S. Am· O

- '.
, ••.•� Gávea aguardal�do a che- N 1'. &C' lo 1 '1
,- I 1 d A'I'1 E

.

'e U'ltl' «, i J "enO U )) b MENTíCIOS PROCURA' UM VENb'E- "0

dO:O::;..•�:::, �'. :::�:t:: ��·�Ug��i�·�ia::;:��om. r�::;.!:O::i�dt:. :a��p: Com a 8iblia na Mão <I PGR PAllA TOPO _9 ESTADo.. ,r,;- b
1921: I 50 páreo - loles a 4 - dos tres ml! metI os, o, fa- 1 .

-

I'
10 páreo _ Ioles a 4 _ Seniors _' Vencedor o Mar-I bu.losc" fez uma :partida de SEXTA-FEIRA, 2 1}E AGôSTO O OS 'INTERESSADOS .DEVERÃO SE O

,

mil metros em 66 segundos. Com ef�'ito tendes necessidade de p'erseve'rança, pa- I· � ,

'

--. I '

Estreantés - Vencedor o tinelli, 'com a "Irara", Guar- !'a que" havendo feito a vontade de' Qeus, alcanc�is a O APRESENTAR NO LARGO DO FAGUN- O

Riachuelo, com Alfredo necida por Acioli Viera,
' xxx I'om(:�s·a. (Heb. 10:36), Ler I Tim. 6:11-19. L·

-" ,',.
1

I _ 1
-

A' 1 .>1VIilton S. Zandoná, o· Nas cordilheiras de GeÓl�g'ia, ao No.Iot.e· do Estado, O D_ES, 4. OMullGI', patrão e os rema- patrao e os remauores -

.

'R b t OI' "hanrlicaper" oficial do Já· eleva-sé uma' montanha majestosa conhecida como I:
,

<

,

••

'

.

.

"

'

Idores Tomaz Gonziga J. fTedo Bello, o er o 1- O O O O'
'

.'

I '

'.

S'o M' 'queiClube Santa Catarina, Bras:;town Bald (O Calvo (a Cidad-e'-de' Bronze). Ê!ste é __

.

_ ':_O ;:-0- O-O..:;.._Q-O-O
Santos José'Barbato e Ota-, vell'a, Rubens �r1a al- .

o P](;O mais alto do Estado. Do seu ponto mais elevado
----.,-.. . ..,,'

viano 'Lima, 20 lugar -"tins e ,Olavo Honorio da· apresentou o projéto do P�- temo,;; uma vista surpreendente de cordÍlheir-as' de mcp- Qfll�nlJl4 �nL' AMUD
---�

Martinelli. 'Silva, 2° lugar - Riachue- reo para domingo 4. çle tanh�,s, lagos, fazendas e céus sem fim. ,O' 'lfl} UJ� '8 rln. fi' .:Hagôsto. A Comissão de Cor- Um turista, c�rta vez, perguntO'u a um dos habi- '

2° páreo - Ioles a 2 re- lo.
ridas' deverá 'aprecia-.Jo rantf'S da região se ê1e já havia subido ao tôpo do mon-

ainda hoje para aprovação re Caivo. A resposta foi: "Não, mas uma vez procuran-,

Otl modificações.
do t)� m�u,s porcos; 1fui. até. à mata .dos lour�iros:" I

"Ate_a mata dos loureIros", mas nunca até. o tôpo! !

"0-.-'-I'-cll.as 'd'l;ve'rsas O Cldàallo pelas coi�as roti:rreiras da vida, a' preocupação
I

11 ê@nl êt vida financeira, o desejo de sucesso mundano, I

Floyd; observei nesta luta muitas vêzes nos fazem para no meio da subida; para na
i

,nOS"I1" "mata dos loureiros'�.
\

Iquais -os pontos lnais' fra- Uma das virtudes essenciais ao cristão é a paciên-
.

cia - paciêncra que nos faz sempr'e caminhar para a
fr�]1te e pai'a o alto, qüe nos livra de contentar-nos com

P .. ) _ O nada,dor argenti- o qUe não tem importância e coloca um anseio do divi-
'

110 em nossas almas.
'

ano no Fernando Fanjul, de 15

JUNTOS CHEGARAM FRIO E AGASALHO-
�gasalhos por preços que são na verdade espeta

c�l�l�elite baratos, estãb se�do, desde ontem, dispu'taâlsslmos pelo nosso público. A já tradiéional e sem
.pre ansiosamente aguardada liquidaçãô de inverno de
A Modelar, veio desta vez na hora H, pois coinçidill
com nova e violentíssima- queda de temperatura.

�e�l assi:n a nossa população uma magnífica quão
rara _?portumdade para muilÍr-se de agasalhos para a

estaçao, por preços excepcionalmente convidativos. Ja
mais uma iniciativa' v,eio mais a calhar do que esta li-
quidação. de inverno;' I

LYS DA CUNHA REIS
mos - Juniors .:,,_ Vel!ce- 6° páreo � Taça "Lauro

dor o Marcílio Dias, de Carneiro" - c.h'npeonato
Ttajaí, com . Manoel Mül- Catarinense - Iolp;<; a 4 re

ler, timoneiro e os rema- mcs - Vencedor o Marti

dores Pedro Miranda e car-I�nelli, novamen&-com a "Ira,

los Loitz. 20, luga,r - Ria'-,' ra", guarnecida por Acioli

chu�lo, ' Vieira, patrão e· os i'ema-

30 páreo _ 10les a 4 - dores Alípio Castro, Jorge

Juniors - Vencedor o Mar-I Portela, Leovegildo e Os·
I

.

e.ílio Dias, âe Itajaí, com, man Torres. 2° lugar

Vitor Faria, timoneiro e' Barroso campeão do,
,

'

os ren1.1doreR Felipe Reiser,
'

anterior. anos de idade, estabeleceu

Curt Bernandt, '.João Ta-: 70 páreo -:- Ioles a 4 -:- um novo recorde 'argentino

balipa e S::tlviano' Teixeira. Seniors- Vencedor o Bar- e sul-americano para _os

20 lU2:�lr: RiachueÍo.
'

roso, ge Itajaí. 2° lugar 200 metros estilo borbole-

4-0 PÚt'Có _ Ioles . a 4 _ Martinelli. ,
ta. Fanjul cobriu a distân-

Juniors _ Vencedor o Mar- O melhor tempo para 03; cia em 2',30" 9/10, supe

cílio Dias, de Itajaí, com a 1.000 metr�s foi obtido, pe-j rando a�plamente .0 recor

guarnição constituida por lo Martinelli, no páreo de I
de anterIOr de Enrlq�e Be

Vitor Faria, patrão e Pe-
.

campeonato, com 3,27,

con-I t,emps
-de 2', 34" 6/10, esta-

dro Santos, Antonio San- ta 3,29 do Barroso. belecido em março do ano

tana, Angelo Stringari I:
p:--.ssado.•

!Jurei ao meu amado' a inteira sinfonia _

Da orquestração do a'mor nó coracão hümano'
:\mol' qu� é gozo ard'ente, amor q�le é meiodi�,
Que é meigo escravo humilde e o mais 'feroz tirano.
�erei o amor de mãe, que embala. e acaricia,
O

.

do�e amor de esp.ôSa, altivo, e soberano,
De amiga e companheira, em horas de agonia,
() amor que a mOI·te enfrenta, hostil ao desengano.
(_;om l11eu amado irei ao têrmo do caminho,
Desafiando-o tempo, em seu andar, veloz,
Pl'l.ra }J<)der ainda, em último earinho,
811uvizar-lÍle o fim ao som 'da minha voz·;�
E, reclina11do a front�, em gesto de abandono.
Com, �Ie adormecer n,c derradeiro sono.

.

cos do campeão".
- Buenos Aires, 31 (U.

,,.I

ORAÇÃO

Deus eterno, concede-me a paciência que faz da ro

tina cotidiana uma jornada de avertturás.
-

Nãó me per-
I

mitas pa�rar na, subida enquanto não alca:n,çar a perfei-
'

ção em ti. Concede�me as. fôl'ças necessárias em Cristo
Jesus, meu Salvador. Amém.

PENSAMENTO PARA O "DIA

Qunnclo bu,:;cámos a Deus, :G:le nos está ·buscando. O
alvo da vida é o ponto de encontro.

.

W, THOMAS Sl\lITH (Geól'gia)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nos municípios de Tangará
e Caçador, apesar da estra
nha luta que desenvolvem,

. neste último município, con
tra a Petrobrás. Contou-nos
Aôr Ribeiro que, não fôsse
o jornalista' José Giacomini
Filho, diretor do "Jornal de
Caçador", e não teria con

seguido apanhar dados sôo
bre o petróleo naquele mu-

nicípio, pois os políticos, �···_-·-_·_-.-�-�·.-_-_-_·.'V'o.·.·wn..•'".#

bem como o prefeito local
são caracterizadamente en

treguistas, Ao contrário -do
prefeito de Tangará, sr. Jú:
lio Fulgante, que, apesar de
muito jovem, é um dos mais
ferrenhos defensores do
monopólio estatal e do pe- RIO 1 CV P), " - Ja se.tróleo de sua terra. encontram nesta capital 22Em contacto que o [or- dos cem candidatos inscr],
na lista teve com o presiden

tos no concurso Internacin,
d nal, de Piano, que se real i-te a República, na semana z�r!l este mes no Teatro Mu

A
\

t
·

d A 'G
.,11> A I t I (5 k N passada, escutou do sr. Jus .riicipal. Tambem já se en-U Or Iza I ,._;', UIrU II,

. nS I I r W'. a, celino o seguinte: "Essa sua contra no Rio a mun dia],
vitória é o maior aconteci- mente famosa pianista Lili

Krausar que. part.ic ipai-â do -

DECRETO N.o - 41.423 -

O dI' M,II>d
• ais informações que permi- em casos de perturbações mento de Santa Catarina juro

..

do ceitams musical. OsDE 24 DE ABRIL DE 1957
, n I e II '

tam .ao, Govêrno Federal a;' de ordem pública, a irra" �estes últimos quarenta a� candidatos 'Procedem de 33
Outorga concessão à SO- j h preciar o modo como esta diar noticias sôbre furtos de

I
nos". p�tlse� e foram selecionados

CIEDADE RADIO GUA·

10 4no's O" p'ra�zo Da GODC'eS'sa- o sendo executada l'} conces- automóveis, inc�ndios ou Vai assim o nosso Estado
através da �:ealização de -ri-

-

'd gor c sas provas eliminats,RUJA LIMITADA para sao; inundações, bem como a I: concorrer dentro em breve nas. I
instalar uma estação radio' Juscelino Kubitschek b) admitir, exc1usivamen g) manter sempre em or- vulgar instruções sôbre al: para enriquecer o país, 6fE Cairo',.l. (U. P:> ,� O i�'"gid;fusora dê O.NDAS d 1 dem e em dia o registro de terações de emergência no' recendo as maiores possibí L.'O e a Sir ia decidíram h je

• Lucio Meira te, opera ores e ocutores
d I_ MÉDIAS. to os os. programas e irra- tráfego de veículos, deter' lidades para torna-lo cada forma uma comissão c n-CLÁUSULAS A QUE SE brasileiros natos e, bem as; formar . � 1,O Presidente da Repúbli- diações lidas ao microfone, minadas por acontecimen- vez mais independente no

.' uma comissão col)'-REFERE O DECRETO N.o sim, a empregar, efetiva- des.t!nado a estabelecer "'fil'aca, usando d� atribuição 41.423, DESTA DATA. mente, nos outros serviços
devidamente, autenticadas tos imprevistos; conceito das nações livres União Federal entre os d�is

que lhe confere O artigo 87, I
I

dministrati
ecom o visto do órgão fís- 1) submeter, no prazo de do mundo. parses, O .Plano, seguna\n setécnicos e a mínístratívos,

f ""° d C tituí
-

t calizador; três meses, a contar da da' a Irma, visa a contrabal n-n. I, a ons 1 uiçao, a en- Fica assegurado a' Socie dois terços, . no minimo de
coar a

.

f'I .

d dh) obedecer às posturas ta do registro do contrato "
.

m uenera a ou ri-dendo ao que requereu a dade Rádio Guarujá Ltda. pessoal brasileiro; municipais aplicaveis ao pelo Tribunal de Contas, à
" naElsenhowa- sobre algt nsSociedade Rádio Guarujá o direito de estabelecer, 'c) n,ã6 tr�nsferir, direta Tte Cei Pedro paises Arabes.L'tda. e tendo em vista o dis 1

. idad id .

di t t 'serviço de concessão; 'aprovação do Govêrno Fe •• R.,io. 1 (.V., P.) - Roj a
sem exc usivioa e, na CI a- ou ln ire amen e, a conces-

) d d
'

_

-

posto no artigo 5.°, n.? XII, de de-Florianópolís, Estado são; ib ll'rra iar, iariamdente, deral, o local escolhido pa:

Lu.ls Taulolls .10VJte, atraves do pi-ogra ada mesma Constituíçâo, de- d 1
os o etins ou. avisos o ser' ra a montagem da estação; a oz do Brasil, ü presi leude Santa Catarina, uma d) suspen er, pe o tempo 'viço meteorológico" bem co- m) submeter, no prazo ce da Repúbl ica falarál, aoereta: estação de ondas médias, que fôr determinado, o ser-
mo receber e transmitir, de seis meses a contar da �m �om1?anh.ia de seu ir- povo braaile iro. O sr. J' s-Art. 1.0 Fica outorgada destinada a executar servi- viço, todo ou em parte, nos 'gratuit'amente, nos dias e data da aprovação do local, mao, dr. Eugen1.o Trompows celirio Kubitschek pas� ouconcessão à Sociedade Rá-

ço de radiodifusão, com fi- casos previstos no regula- .

�..-P":'� . ---..._ ,o;-�malL1�.1�,t1rillo odio Guarujá Ltda., nos te�r-' .

d d di -horas determinados, o pro' à aprov�cãodo v'�-
'"�- l' tL1iõ;êfeu·nos a dIscurso ({ue pl'Onllncl'al'a-nalidade e orientação inte- menta os serviços era 10 •

Gv'u;t"ff'(J, XI d D grama pan-americano e:.J.o:� ,

"

e

honra da sua visita nosso logo mais,' no qual foca,li-mos do artigo' ,o ecre' lectual e instrutiva e su' comunicação (Decreto n.o - �
A -n;.. d

� lantas orça- ,

24655 d 11 d dos os prograIT'��
-

-

"'�;- r:e eral,
co

_as p '.. ilustre cónterraneo, Tenen- zara assuntos ad;ninistratito número . ,e e bordinação a tôdas as obri- '21.111, de 1.0 de março de
P:-"""NO..,.!,M·IC.'\ ...1ft�;; d_a rêde me�tos e, tôodas as esp.eclfl� te'Coronel Pedro Luis Trom vos e economicos. O chefejulhd de 1934,. para estabe- gações e exigências institui- 1932) ou no que v:iek-it .

O
d"

-

cações teclllcas - das msta- do governo fárá um relato�lecer na cidade de Floria- das neste ato de concessão. ger a m:ltp"'- r 'd�rê-' .... .;1U1<

l'd' .

d' 1
-

s m'clusive a relação powski Taulois, Chefe de i nação das atividades e rea,

d d S \, "

J') irra lar, com a ln IS- açoe,
. Gabinete do

'

Comando da lizações. durante os dezoitonópolis, Esta o e anta II b d . d t aI a'f .IhUl uv, e,. À-_k-sna, e o e ecer a 'pensável prioridade, na con minUClOsa o ma en
'Academia Militar de Agu- meses de seu governo.Catarina, sem direito d_: ex- A presente �!,,,.,,,�

__ ,.I,
• primeira requesição d,a au- formidade de instruções a- empregar; Sutton Golfield Grã-Bre-clm:ividade, uma estaçao de ,f'\11fp�-

'
e Bngé._ t t ha d n) l'naugurar" no prazo lhas_Negras. tanh 1 (V P) O,->r"

é ao é toridade, compe en e, e,
-

provadas pel9 Ministro, a a. "
- pre-ondas m/i"J'''lS, - de§1:ilJ.Pd,n �_

- '1 A 1'" _"""'ull": SS
� '. f ces- 'bl de dois anos, a contar da " 3idente dos escot.eiros brita---- '...-.- 1345 P. Alegre, T 11�9gJ'da pelo prazo de 10 vendo, urgencla, azer Viação e Obras Pu icas, os O brilhante oficial, que nicos acaba de declarar ins428

, «<ll� LaJP...<4�.d_·a (dez) anos sem prejuízo da sar o serviço em ato suces' avisos de emergência. ex- data da aprovação de que
esteve no Estado, em férias, talado o ja mundial de 1957.eA.Á.xeOcÚtar serviço de. ra,dio' faculdade ",,(lue. assegura _a siVQ à intimaçij.o sem que, pedidos, no interêsse da se' o'��1.Ialue, .e�uHe e Ble.Il_ depois dê"vi�itar vários mu- Participam da reunião trin

G
"

por isso, assista à. socied.a' gurança .pública, pela auto- serviço defmItlvo., salvo .mo_ n;c;p;os, retornou ontem a' ta e cinco mil jovens de di-dl'rus'a-o' . \' l<>-<>islação vigente ao' over. d d • • • .

d t
�b

1 dade direito a qualquer m' ri'dade' policial local, e cuja tivo de ,fôrça malOr, eVI a
Ih versos p"llses, en re osParágrafo único. O con- no Federal de, em qúa q�er d Capital Federal. Somos- e guais o Brasil. ,

trato d�orr,ente deste con- tempo, desapropriar,. no m' denização; retransmissão seja urgente

I
mente comro� o�' e r�o' gratos pelas despedidas que .. SuttQn Golfield, Grã-Bre-

"essão obedecerá às cláusu' terê'Sse geral, ci serviço ou- e) submet:r-se ao :r:.eg�m� e �ecessária � aç�? das au' nheci�o pe o overno e-
teve a gentileza de ü'azer' Buenos A:res, 1 (V. P.,)_-'"

de fiscalizaçao que for ms tondades, aVISOS esses des- deral, O Banco Central resolveulas que com êste baixam, .torgado.
F d d t f \ nos. conceder licenças de cam-rubricadas pelo Ministro de Parágrafo único - O pre títuido pelo Governo e:- tina os, entre ou ros ms_; a

I (C 11 a 'g) bio pelo me!.'cado oficial pa-Estado dos Negócios da Via- sente contrato entrará em ral bem como a pagar, adl- \ transmitir recomendaçoes ont. na :_- pa .

' "., ..""'''' ''''' ".""",,, ,,..,,''''''...
,:a a importação de banana3�

ção e Obras Púdblidcas, e dde' vigor a partir 14aTd�bta d� asanfapda:;.e:std��p.���!ad��o'�n:_11 .-Deite·mb"a'rgador'SálVlOcíeSá GOl1zag� .:.i···.I·�·
..

�·�·l··.·f��·;S;·,···I:' â� ccoa�h�:I��g��f:�ke�er;g��verá ser assina o entro ,e
seu registro pe o n una

_
i.J

, mente concI uidas com estesessenta dias, a 'conta-r da de Contas, não se respon' calizaçao e quarsquer c I Em sua residência nesta Capital veio a falecer, as lX!.ÍS.'
data da publicação dêste sabilizando o Govêrno Fe- ,tribuiçõe� que venh�m a se� I :imeira� hm'as da manhã de-ontem, nosso venerando: O sr. Nerêu Correa, que,: Havana, 1 (D. P.) - O
decreto no Diário Oficial, deral por indenização algu- I estabelecIdas em leI °t� :e i Pplatl"lCI'O DesembarO'a-dol' Sálvio de Sá Gonzaga, mem- I, no Tribunal de Contas, tem : gove'rno suspendeu as ga-

d ' I 't t' 1 to sôore a ma ena' I ' .,..,
.

1 E t
r, ti rantias constitucionais.. Asob pena de ser consi era' ma se por aquele nstI u o gu amen

, D t � 'bro aposentadO do egrégi-o ,Tribunal de Justiça (O S a- • as atribuii;ões de julgltr o .: decisão foi tomada duranteda nula a concessão. lhe fôr denegado registro. I f) , fornecer . éI.? epar � I -, I Govêrno na aplicação orça-. lima reunião especial do, III mento dos CorrelOS e Tele-\ do. ,

'
.

..

de 1865, • mentária, e, nas colunas de : Conselho de ministros ten-Art. 2�0 Revogam:s� aS'
. ,. , b'.

I

rafos todos os elementos, Nascido em Pernambuco,' a 11 .de, J�nell'o : imprensa, as de defender o • do a comUnicação 'sido' feiodisposições em �ont:arlO. A, c�ncesslOnana e_o
n
.'

g
ue êste venha a exigir pa' contlllill com brilha�ti�mo o cur�o JlIndlco na tradicio- • governador, aludiu em sua: ta enquanto p'rosS'eguia a

Rio de JaneIro, 24 de
"
gada a.

.. .
_

1 q
efeitos de fiscalização nal Faculdade de DU'elto de ReCife.

. I ���::;:s de�::c!:i!:�sas p:�� I reunião. A medida entra
abril de' 1a57; 136.° da In�, .

a) cons�JtUlr sua ddlr�to _

rac�� o visto do órgão fis- ::\1:ais tarde veio pal'� Santa Cata�'ina, ond,e. const:-.• atual administração. • em vigor imeditament.e. O
dependência e 69.° da Re r�� .excluslva�ente e ra :m qualquer tempo, tôdas tu'i familia, casando-se com Dona Maria da Gloria. GUl-: E veio a propósito. Até Ill:;:en��t; �'�����i� �oat�:;públic.a.' .': sllelros natos,

.
.

' .

•

lhon Gonzaga, falecida no ano último. Aos. 12 de Junho : há pouco, a maioria dos

81 adotada a resolucão no Con

VfROE d (I bolsistas estava sem rece-. Ih
.

O E-rll(10·1. «(8ARRIG'a� " .)] ��ea1(��5p;;:I�eScSa��ao�: J��:i�!r:��ll:nt�:���;a��l�o�a��� � �:ras�S �:!::tâ:o�i::a:es�:�� iI;: ���1�1�?:���e:·�A��H�!�·A � de lh'usque. Passou,. dep01s, as comarcas de Sao Jose e : mos apêlo aó govêrnQ para
• pais, -seg'undo informa aJ

. . "

' :.
que o em,'inente e saudos.o de TiJ'lIcas, para a 1.0 de agosto de 1910 ser nomeado d.e- • que pagasse de uma vez es.

•• fonte do Palacio, acrescen·1\""1 t do Realengo Cria •• ses boh;istas, muitos dos
t d!U1I ar·

,

.

,

"t
' crítico e historiador, regls sembargador do Tribunal de Justiça. Desaparece, aSSIm,

• lIuais estavam até sofrendo '» .an O que os censores assu-
dor e professor emen o

d't d t ha' 47 anos passados _ vexa·meS fora da sua terra, : miram suas funções esta
.

.

tra a, atuação e escn pr pref'isamente na a a em que, ,

t tarde. As garantias estarãode u� dOds malOrl,;s. e mais

coestaduano. ati�'O'i'a o final da .carreira. Exerceu, ainda, as funções : com o crédito esgotado e

fc susP.ensas. duranJe quarentaceItu<> os co eglos par '"

'd t d. ameaças' de despejo das
d

' con ..,
,

. J'
'

.

d o�- de Cor'regedor' de Comarcas, de Vice-Presl en e e e. �' e CInCO Ias..

1 d R o de anel Assim, escrevenos. pensões fi V· l' (V P) O'tIcu are,s'28°d IS t' b " Ih PI'esl'dente 'do Tribunal. Em 13 de abril de 1920 foi no-. os;. Nerêu Correa po- lena, ..
- se-

roo o e e em ro, bre Barreiros Fi o, .0
,

d S t C • ! cretario do Cardeal Mindh·.
.

d P 1" d Estado quan o an a a- .• derá verificar no Tr:ibunal, �
, b con' tre que tanto estIma' meadl) Chefe e o' ICIa o

, , 'swy, Primaz da Hungrl'a epara:am os os sexos, ,mes -

, .

d t
. 'prestou. se o pagamento já foi feito!! " .

dd 'ma'rl'os e' mos,' almeJ'a "gloria sem- tarina viveu dias deflcels, uran e os quais • b I i t t (. varlOS outros sacer otesten o cu.rsos pn, ..
. .,

t • a todos os os s as; no 0-
O catolicos" serão submetidossecundários, e de onde sai piterna ao grão professor grandes e assmados serviços a nos�a erra.

,. • tal de 15 milhões, segundo i dentro em breve a iu!g�men'ih de alunos BARRIGA V:BRDE". Depois de cessadas suas funçors, passou a dlspo- I o jornalista Nereu Correa.
• to, por terem partiCipadoram ml ares

d C' , .

c do Estatlo • * *
• 1

Para os curs'os superiores Tratando e' ruz e nibilidade e advogou em varias comar .as. .' • *'. ue "ações (:ontl'a l'evolucio-
d 'os·quais se torna- Sousa "o maior represen I con0llÍstando grande renome como proflsslOnal serVl- •

. E talvez possa, como juiz CI narios" durante o levanteo paIS,. ,.. .

'd' E 1931 ' cal' I : de Outubro passado, segun-,ram verdadeiramente ú- tante do simbohsmo em do pCi� invulgar cultura Jun Ica. m exerceu o. <
-

•
informar ao jornalista, por_

• do se anuliciou hoje nesta
.te· 'coletividade nas sua ,terra figura central 0'0 àe: Prócurador Geral do Estado, aposentando-se €lU

I.
que. as pr,o�essoras da .Es-

• capita.J. ,

IS a ,_
,

. ,? . ,.'" o

,
• cola SupletIva anexa ao 13

• p.mais honrosas e responsa da hlstona !It�rarIa, a� 9 de novembro de, 1�35. .

' I B.C. _ Curso Noturno _ de. Cairo, 1 (U. :> - O jor-
bl·II.!'lS'I .....as funções das es- transcrever d.lverso,s, so Foi oDes. SavlO Gonzaga. um dos. fundadores da. Joinville, não r.eceb,eu _seus. nal AL MISSA mforma- ho-

- u>

d 1 Ih I
• je, em despacho de Pequim. ,pecialidades científica�, '

netos magistraIS o poe- Fac,ddade de Direito de Santa Catarma, na qua e vencimentos desde o l"es de : que o p,rimeil'o ministro da
que Passaram a desempe- ta negro", assevéra que coube' uma das cátedras de Direito Civil. •• maio de 1956!

d 14' ',. China Comunista, Chou En1 h
'

. .

t Nada menos e ' meses. • L
..

dnha,r depois de titulados. êles "revelam o.
' pu so er_ Com a sua morte a nossa terra perde um Jl�rI� a I * * : ai. aceitou um convit.e o

1 d d d t nta f d h d d D to * presidente Gama! AbdelO que muito caracteriza- cÚleo o es I 0:'0 ca
,. de notáv,eis méritos; .pro m1 o COjn ece OI' lO IreI •

.
• Nasser para visiliar o Egito.va o autor da "Nova His' possivel ter à ma()--o!In

e e�tudioso das suas fontes, latinista entusiasta, obser- I E poderá, ainda, se qUI-: Londres, 1 (V. P.) - AB· P f de Mulher 'd' t- aCI·o· ser fazer um desengava.

i v·- S
. .tória da Literatura. raSl' co er ume. . � vador penetrante, sempre em

,

la com as que oes n
.

-

•• me�to das notificações e lllao oVH�tIca e as poten-
leira" era o seu ardoroso por melhor Julgar o' sm

nais e solidário com as causas que empolgam a naclO- • multas fiscais que, por mo· cias ocidentais concordaram
e sincero

catarinensis-"
guIar pedum�sta BARRI'

nalidac!e. Já em idade avançad� e enfermo, ainda qui� I tivos _!loIíticos, dor�em sem

I
�� l:'�sesse!r��;en��nJ���li;Em aquela impor' GA-VERDE". 'tle'ix:u expresso por exemplo, o· seu integral apoio a •• soluça0 pelos arqu�vos.. da data de hoje, fixada an-mo.

t
'

, ., '. ' .' Segundo fontes msuspel-
ttante obra em 7 volumes, Como se vê, por es es campanha pelo monopoho estatal -do petroleo. De paI I tas, tais notificações e muI. eTiormente para a apresen-

'1 1 o saudoso Ge' , .

d
.

't m fel' • . d 30' tação do seu relatorio á co-onde de justiça, os cu to'" exemp os, diss0 foi sempre ligado as COlsas o espln o e u -

•
tas totalizam mais e

.

mi-
missão de desarmamento da

,

b 1 1 t d 1 Dr Liberato Bit· 'I 'dad • Ihões - recurso mais do
res 'das e as € ras e nera. . 'vor080 crente (a nossa mocl e.

• f" t ra cobrir • ONV. O adiamento foi deci-'. - f' t t 'um dos mais . . f'lh' S· AI'
. do Eng que su, IClen e pa

'I' d' I 'd hS,anta Catarina nao o encour , 'Deixa os 'segumtes 1 os. I a. Ice, VlUva
. '... o áumento da magistratura 'H O na esperal1Ga ,e se c e

,ram esquecidos, - o h.on cultos filhos de Santa C�- Leonardo Petr,'elli, sra. Maria, viuva ,do sr. Antolllo PI.- I. durante os exe,rcícios de gar a um acordo de ,desar-
. Ih se de 1959 • mamento parcial.rOSQ -epíteto de Barrtga tarma, orgu ava-

raJ'á lI![ai·tins da Silva, Sra'. Laura, casada com o SI. .• 1957, 19�8 e
.

.
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. d·dI' 'BARRIGA VERDE lt

d
-

. W lt .• Se o Jornalista pusesse I
,as e!ías, eva a,

.

>Verde, onun o o g ono- ser -"
Simõl;.$ Fonseca, sra. Carmen, casa a com o SI. a er. . "�O izo" nas suas tira. P.) _' FOI novamente adla-

so Regimento de Linha ?e forma a empregar por Nov�or{)d, Farm. Salvio Gonzaga Filho, dr. -Ademar
• :�a�,s e Jou juiz mais "j�r!,a_ I.'.d�, por vinte--e quat;ro horas,

que tanto engrandeceu J) mume:r:a� vezes, 7m a sua
Gonzc\ga prom0tOl� em Joinville e dr. Aldo Gonzaga, fun- � Iismo" nas suas declso!s, : I a exlPlosao dt e um

.'
enl;fenho

dI f'- bra malOr e maIS respon I
. ,.'. '. l' l' ,. mais acertaria... I nuc ear no1' e amencano, nonosso passa o, pe os ela.. . , I clOnaqo do Tribunal RegIOnal E eltora,.' -,

, deserto de Nevada, em con·
tos h,',eróic"os 'dos seus bra- sablhsslma, o ep,lteto que: I 0, se"pu, ltam,ento dOli\, seus restos mor,tai�, se,rá efe- �':"''''� . � ,S,�é"q,uência da:s más condi-
'�os soldaQos" e l_lonra e long.e �e a�oucar, QJ::g�, t, d � --9:h0ras de hoje no cemitério da Irmandade do ·L.KJA _ ÇQE!S �,tJ)losfer.Jcas: O arte�adi' 'nifíca sobremodo o nos lha � envaidece os

,cata'\
tIa o � .

,." ,), ASSINE to nuclear devera e�p!odll'g
"

. -'
"

,,' d' d a sua ori- Sonhol dos Passos., 'I "El\,[ a uma aH.ma de qUllllw.11-so presente, pela, trachçaQ ".r,ments,:s, a.� ua-o :ll'g'" )l.. exma. familia enlutada O ESTADO api'esenta as E ANUNC Etdl.
, tos pese sera colocado numa,

dii' t que nos leg'ou "'em ao :1Onr osa q l

"O ESTADO" t ..

' .e lcan e
.

"b
• ,�, . hOme114gens do seu profllndo pezar.

,

'
'

oue.
é encontrado a cada passo J1lfIcante"J "

\
'-_' .

•

Dentro de poucos meses as sóndas per furarão o solo Barriga Verde - A most ra "mais positiva" levada à Petrobrás
Recebemos de um amigo do 'ceber uma interessante en- O cronista Aôr Ribeiro verde. Aôr Ribeiro andou "leo de sua terra 'e agora, co
Rio um recórter do jornal! trevista aquele semanário, (também compositor popu pelo interior, e acabou tra lheu o fruto dessa luta. Fi
"O Semanário" daquela Ca'

I
no Rio, em cuja redação e lar dos mais conhecidos) zendo para o Rio não só' nalmente a Petrobrás pre

pital que nos trouxe uma no logo. exposta na vitrina en� , iniciou, há pouco tempo, mente o petróleo como tam' para-se para explorar o' pe
tícía que deverá encher de contra'se a mostra que se-

I
uma campanha em pról do bém pedras em estado as- tróleo catarinense, já estan

contentamento a todos os ca gundo afirmou o Dr. Zaca 'petróleo de Santa Catarina fáltico. I do os tratores abrindo estra
• tarinenses, Temos realmen ! rias Braz, técnico da Pe: (seu Estado natal). Apaixo! O dr. Zacarias Bauer, das de acesso para o poço
te petróleo no Estado. Já os . trobrás; - "Foi a melhor nou·se pelo problema, an- examinando essas pedras pioneiro, que ficará no mu

tratoresestão prontos para
" mostra que até hoje foi le- dou de baixo para cima, de disse: "Foi a mostra mais nicípio de Lajes- Segundo

abrirem estradas de-acesso vada à Petrobrás"., cima para baixo sem que' positiva que até hoje al- afirmou o técnico em petró
'para o "poço pioneiro", que Está assim nêstes termos, ninguém auxil�asse na luta, '

guém trouxe, até aqui, à Pe leo, dr- Zacarias Bauer, ao
ficará no município de La' o que diz em títulos e subti pois muito pouca gente acre; trobrás".

I
jornalista, daqui a três me

jes. tulos vistosos, aquela folha I ditava na existência de pe- j O cronista, para evitar ses, no máximo, a Petro-
Dois outros poços ainda carioca: ,.' h'óleo no Esta�o barriga', qualquer dúvida, deixou, brás estará penetrando com

nã� locados pos�ivelmente
I,

I tambén; .n� redação de: O so�d�,s o solo barriga·verde.
estao em Tangara e Caça- 1 Semanário", um pequeno Há amda estudos para a lo'
dor e em estudos a locação ! vidro contendo petróleo ca- cação de um poço em Mar'
de outro em Marcelino Ra- I' I tarinense, bem como algu- celino Ramos, �a fronteira
mos, bem na fronteira do I I �a� pedras em esta�o as' d� Santa Catarma com. o
nosso Estado com o Rio

I
fáltíco, Durante trmta e R,1O Grande do Sul. Tudo in

Grande do Sul. Nêsse senti' ,

'

pouco dias Aôr Ribeiro ba- dica que dois poços ainda
do o jornalista conterraneo. I _

I teu'se pelo rádio e pela ím- não locados fiquem, tam'A�r Ribeiro acaba de con-
'

Florianópolis, Sexta-feira, f de �gôsto de 1957 prensa em favor do petró' bém, em Santa Catarina,.

- Afirmou o pres. JIK.
Que a Petrobrás que vem

cumprindo seu programa
com grande e impertubavel
profundidade, esteja breve
mente neste Estado conti.
nuando essa grande obr�cuja tarefa lhe pertence le
var .a cabo com os aplausos
unanimes de todos os bra
sileiros.

(Cont. da 1.a pág.)
Instituto Histórico,-

"Ad
.

Jóão Gualberto· ml-

ravelmente inspirados e.

artisticamente tecidos, os

versos de Arnaldo Santia:

go deixam magn!f�ca im

pressão no eSplrIto de
•

quem os lê", é dito de crí'

tico BARRIGA VERDE"·
Sôbre o saudoso Anta'

nio Sbissa: "Cronista ele

gante, reuniu em livro

perf'u.rrie de MuLher, su

gestivas crônicas mun.da
nas, publicadas

_

em Jor�
nais da terra. Nao me fOI

tempo de sua companFüa,
estaria }loje a bater sola".

Indo para o Rio de Ja

neiro, ainda menino, alí

emprego'wse, dedicando
ao estudo todo o tempo

disponível, e assim poude
mais tarde m,atricular-se
na Escola Militar, cursan

do artilharia, a mais difi:-
cH das armas, formando'
se tambem engenheiro mi

litar com grande provei
to, dada a sua inclinação
para a matemática. Pra

ticou proficientemente en
,

genharia na Central, ..
do I

Brasil, como Engenheiro I
ajudante, onde pres�ou,
r.eais serviçQs, te!!do s�do I
o,' construtor da moderna

"

.

ebem aparelh.,ada gq-.Te de

",'.J acarei: Foi' professor dos

':epgenheirandos,da Escola Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


