
Pronunciaram discursos o

governador de São Paulo; o

coronel .J. C. Muríel, presi-
dente da Câmara de Comêr
cio Brasileira; e Sir Arthur
Evans, presidente da Socie
dade Anglo Brasileira.

•

Participaram do almôço, que
se realizou no restaurante
Dorchester, quarenta e seis
funcionários diplomáticos,
banqueiros e magnatas in
dustriais.

TOTAL .:
.

Despêsa bancária ' , .

Saldo no Banco do Brasil .

"Se quereis conseguir ês
se objetivo - acrescentou
o Primeiro Ministro - a

obra terá 'd�" ser perfeita,'
'Pois de outro modo não pre
encherá sua finalidade dis'
suasiva. Esta é a missão que
veis foi solocitada e que es'

tais cumprindo com vosso

magnífico trabalho".
Declarou em prossegui

mento o Primeiro Minístro

que estava realmente as'

sombrado com a rapidez
com que se havia estabele
cido 111na instaJação de=na
tureza tão complicada e, o

ARMAS ATÔMICAS- -PARA A, PAZ
MacmiUan reafirma o poder dissua

sivo do armamento nucleat '

,LONDRES, 16· (B,N.S,) 1 que é mais admirável ain�a,
_ O Primeiro-Ministro bri que já se tivessem obtido

tânico Sr. Har�ld Macmil- .resultados tão súrpreenden
lan, d�clarôu_recentemente tes num campode atividade

aos técnicos do Estabeleci- tão novo e sujeito a constan

menta de' Investigação de te evolução. Ac.rescent�u NovosRumôres Sôbre O Destino
Armamentos Nucleares, em que levaria uma Imp::essao
Aldsrmasten, B e r k s hire, muito gr�ta d? espírito de de 'Mo.1010'que êles desempenham um cooperaçao reinante entre "

importante' papel nos. tra-, �odos, os membros: do. Esta' LONDRES, 16 (U. p.) - Recentemente, ho entan

balhos que visam o desar- belecImento, e concluiu sua
Embora continue o r.1istério to, começaram à circular di

rnamento, pois realizam um visita declarando que che-
em torno do destino 'de Vy� versos rumôres a respeito

serviço vital para todo o garia a hora em que o tra-
achdlav Molo�ov, !Circulam do destino de Molotov. Eis

mundo livre, já que os ar' balho que a��alme�te rea-
rumores ontem à noite de alguns dos boatos sôbre o

mamentos atômicos, que lizavam SerVIrIa para gu: a

que o ex-Primeiro Ministro 'ex�Ministro do Exterior,
criam não se' destinam à Grã-Bretanha e seus alia-

e ex Chanceler soviético tal atualmente em circulação
,

a evitá-la' dos pudessem alcançar um lhid
'

entre os diplomatas londri-guerra, eSIm.
vez tenha sido esco 1 o pl'h

resultado real para um ver- .

d nos: 1. Molotov ter-se-Ia
ra o pôsto de Embaixa ar .n,adadeiro desarmamento, que f suicidado para não viver no

d � Argentina ou no A agalll�- ,

poderia con uzir a uma paz d aiu ostracismo; 2. Molotov te-
f

'.

U tão. Mclotov, des e que c
.duradoura e e etiva. ma

.

Ih últi- ria "sucumbido" aos seus

vez alcançado êsse objetivo, em de_:;graça. e�dt�is�o 'pe- adversários políticos, os

êsses mesmos laboratórios mo, n�o_ ma�s quais estão disseminando ru

e oficjnas poderiam dedicar-j los OCIdentaIs.
môres sôbre seu "suicídio"

'y intei��mente à investi�a-l '

pare, ocultar a realidade; 3.
çao pacífica. ,

ONDA DE· BOATOS
O veterano diplomata teria
sitio escolhido para o pôsto
de Embaixador na Argenti
na-ou no Afeganistão. 4. Mo
lotov, 'com 67 anos e com a

saúde abalada, teria sido

aposentada. A Embaixada tia"

Russia se ... lo,ecUSI;\ a comen

tar essas notícias. ' ..
,

NOVO PftESIDENTE ,DO CENTRO
A(ADEMICO Xl DE FEVEREIRO
ReaHza-ram'se, em dias da semana finda, em

nossa Faculdade de Direito as eleições para a esco

lha da nova diretoria q1Le regerá. os destinos do Ceor .

tro Acadê'l1iico da mesma, verificando a vitória, por
larga margem de votos, do Acadêmico, Ney Hub-,
ner, quartanista. , '. . ,

Elemento capaz, estamos certos de' que sabera

condusu=se à altura das necessidades daquele centro,
vindo assim a fazer jús ao que lhe. confiaram seus

col�gas de FaculdacIe.
,

Nossos parabéns.
----------------------�----

Jânio Quadros dedicou elô
gios às estreitas relações

, entre' a 'Grã-Bretanha e o

:Br�sil, e declarou que con

siderá que ambos os países
se complementam. Manifes
tou acreditar que a Grã..
Bretanha oferece muitas
coisas .de que o Brasil ne
cessita, no aspecto da assis
têncía técnica ft financeira,
e expressou 'sua satisfação
pela ausência de divergên
cias entre os dois paises.

I

O discurso do governa-

dor'; que falou em 'portu
guês, foi traduzido para o

inglês por W. Tate, chefe

da Seção, Latino Americana,
da BBC.

8<12.500,00
1.799,10

205.700,90

1.050.000,00Cr$

Museu (armen
Miranda

RIO, 16 (U. P.) ,

Está anunciada para se- \
tembro próximo a aber
tura de uma exposiçao
sôbre Carmen Miranda,
que reunirá uma série de
objetos de uso da faleci
-da artista. O produto des-

. sa mostra reVierlerá em

benefício das obras do
Hospital .de ,J'rev�nçã
Contra <;> Câncer.

'c'

O saldo da referida conta Cr$ 205.700,90, aquí uti
lizado para ocorrer às despêsas com o serviço fotográ
fico privativo instalado, no pr_óprio. Tribunal Regional
Àe.�t.óral e para 'atende�' os pedidos de novos destâques
.�1os Juiz�s Eleitorais. ".

,L ,i
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LIBERTAÇÃO
JOSE' DE MESQUITA

PERDEU-SÉ

� �I� �' BOM �iD DOO! MmTt,

''''_

É uma desoladora verdade: muito pouco. dura ,o que
é útil, o que é bom. Para uns poucos dias de sol lindo,
temos tido um dilúvio demorado e um frio impertinente,
e du rissitno de aguentar.

Para fazer face ao fio é necessário agasalhos. Mas,
só mesmo os ricos, os que tem fat\nra, de dinheiro, é que
podem com os p_reços de hoje. Preços qu_:,e o balão infla
cionár ia carrega para cima, para o alto, até... até que
venha um estouro de virar tudo de pernas para o ar ...

'Dia 31 está perto e a permanência do inverno está
prevista para além de outubro. Até o dia 31 há uma

boa, uma verdadeira chance de se comprar bem mais
em conta, bem mais barato. A liquidação de inverno de
A Modelar proporcionou o ensêjo, Mas, depois do dia

00'00' •••••••••• , ••• , ••••••• ' ••• , 31.. Depois de terminar essa venda extra vantajosa?
il/f d' 1 h Na verdade, gostariamos 'que a' citada lfquidação-L'!

' a l' fôsse prolongada: hdelizmente, porém, conforme soube-
.Perdeu-se uma medalha mos, tal é impossível. Impossível porque já no dia 10

'de ouro com rubís' repre- de Setembro começa o tradicional mês dos enxovais. En-
, ,

sentando Nossa Senhora da xovai.s paramoivas. Enxovais para as donas de casa.

Venda que, por sua vez,' não 'deixa de atender, também
Conceição. com as suas vantagens, um setor importante da nossa
Tratando-se de jóia de população.

ca f-t respeito:
. No registro de notici�rio' dos Joi-nais, aparece -de

quando em _vêz ocorrências, que bem demonstram a

rlece'3Qidade inadiavel de: ser' fundada uma instituição
nos Ipoldes da que vai conseguindo, impor-se á aten

r;ão pública c,omo tambem de nossas autoridades.
Não r�sta a menor dú-vida de, que a' obra em apreço, A's _ 8hs.

merctede todos, indistintamente, á margem de quaisquer
_ Daniel GELIN _ ---:-' Francompetições,- apoio integral, desde que se trata de arran-_

cal' mcninas de um mundo cheio de sõlic'itações e desre- çoise ARNOUL � Trevcil',
graméntos gerais, para defende-las -contra os azares da HOWAR'D - Amalia _ RO
.,orte e· da solércia e perig,osa influência de individuos DRIGUES em:
�em a menor consideraçãô á pobreza e até m�smo á mi-

OS AMANTES DO TEJO
séria em que vivem essas .criaturas ptra des,encami-
nha-Ias sob pretextos de um amparo que nunca se cum-

Censura a�é 18 anos. uma bênção que ninguém saiu seriamente ferido. "Que
rt-

.

, aconteceu? - perguntou o policial ao �enin� sentado}Ire.
A CASA DAS MENINAS, tomará essas criaturas ao lado fio seu. pai., O garôto respondeu: "Eu vi que

�argadas á, margem da sociedade sem proteção moral e
íamos' ter um acidente e caí, ae joelhos. Quando me

. . f I
.

t d' 'd
. acordei ali estllva meu pai!"

Bocla.,) para
aze- as cna uras Ignas o respelto hu- \

, A experiência dessa criança pode muito bem 'ser tí-mano.

E' uma obra que deve ter tambem- o amparo de quan-
A's 4 - 8hs. pica da experiência desta' geração. Temos visto muitàs

Itos qéleiram dar sua aju,da sincerll, a fim de. que se tor- Ü - MALÁNDROS' DA tragédias e sofrimentos no horiz.onte -' e recebido os

ue em breve uma realidade. MARMELADA _ C' _

I benefícios de ter caído de joelhos -em súplicas a Deus.'
ANIVERSÁRIO DA "A GAZETA" Constituiu moti-

_ .

om I
"Qualquer tragédia que nos obriga a cair de joelhos se

StanleY CLE1VIENTS. transforma em vitóría."vo para uma demonstração unanime da imprensa da
Capiüd, como tambem, sem, dúvida alg�ma, para toda 2) - PUNHOS TRAI- ,Aquelés que· oram' juntos" permanecem juntos.
a impl'ens� catarinense, a 'pa'ssagem, do Z3 aniversário ÇOEIRQS - Com - Jack Qt'lando passa o tufão êle!! olham para cima, vêem o Pai

-

do simpatico e popular matutin,o "A' GAZETA", que no, WARNE:{t.
Celes'e.

ensê,io, festejou o acontecimento no sé'u prédio próprio, 3) _ OS PERIGOS DE
onde foram caprichosamente instaladas as suas ofici-

'II
. III,

Américo d'e. Campos Souto, Agente da A,LIANÇA D.(\
ClUBE RECI'EAJIVO 6 DE JA'NE'IRO pARlA CAPITALIZAÇÃO, S.A., nesta capital, avisa aOS,

'

,

'.
- I 81'S. 3ubscri-tores dos títl;1los ·de capitaHzàção� qu'e a Co-

'ti'
,

( ,O N' y' ITE! I)Tança das mensalidades não está mais a cargo do Sr .

• : ---- \ Valéri.) Romalino Antunes. Ao mesmo tempo solicita
.

: ,I, ,0 ·.nos�o. tradícional Clube, ,(�epois de u,m lon.go p�rio- !
1:los. Sl'�' S'u�scritores, a gentileza, d� :e.colherem' as m�n-

I rIo. de ma�lvldade p�ra refor.ma d� su� sede, flllalmente ",ahd�:ll�S diretamente, ao seu escr)-t�rlO,A à rua Fel�pe'Á's - 8Y:Jhs. I "ai reabrir seus saloes no dia 24 co mes de ago,sto, cor- 8ehmldl n. 45 - terreo, enquanto nao for restabeleCida
Cantinflas Rosita! l'ent;:�, com uma "SOIRÉE CHIC" abrilhantada por PE- fl cohrança a domigílio.

i-UiENAS em:
. j '-I �--,AIQ l\-�ENDO?A.e �1l� Ol1qt1�s,tl'�.,. com a ,q.'ual, ,marcará �J'?i,Qol'ian6poli�, '? ;dW;-Il;g'ôsto· de 1957:

O GRA.NDE FOTÓGRAFO'I
c re',llClO .d� su�s ,atlvl.clades.SOCJalS.. Amenco de,Campos Souto,

'_ Para ISSO sao conVidados todos os seus dlgnos asso- , Agente da

Cenrwa n.té 14 anqs.
I ciàclos e exJt1lãs famílias. ALIANÇA DA BA_HIA

.

CAPITALIZAÇÃO,
,�

w

U�a caneta Strebook de

.Exteaído da Revista de Cultura

: cor verde.

( Pede-se a quem a encon-

'11
trar

.

o favor de entrega-lá
à rua Felipe Schmidt, 71 ou

avisar pelo telefone 2531J.
t

'

,

'

JI..........�ÀDHf�.�
B R I T O'

.
-- 0-

Alfaiate do Seculo
XX

Rua Tiradentes, 9

Pasto que fui desta paixão ruinosa
que, alma e' corpo, domina e escraviza,
vivi jungido' à lei imperiosa

, que vê na carne Dea � pi�onisa.
F�i o 'que em tudo o seu desejo visa

c só pelos- sentidos visa e gosa ..

e. o coração e a mente sensualiza,
nessa' �nsia insaciavel e enganosa.

-
,

'

. .

·......._·�,__f,..'�"..��._,·.._,...�-.......-�,_.
,

-

Não c�'nseguia da matéria os' laços
rOyVper e olhar de frente a luz celeste,
poH nâ tréva tateava, incerto, os passos.

•

Até que, emfim, ó meiga criatura!

tarde, "talvez mas inda' a tempo, vieste.
dar-me êsse amor que é espírito e doçura,

valor estimativo, gratifica
se à pessôa que a encontrar

e devolvê-la, à Rua Demé-

trio Ribeiro,
Redação.

15, ou nesta ,-

17-18-20

Osva�do Melo
Assistência Social: Iniciativa particul� e Religiosa

- Publicou o Diário Oficial do Estado, em dias do mês . .

Sfindo, 0' Estatutos da Associação de Proteção á Mat,,- �_,',�.�.E'M.".,",tern idadg e .á Infância de Florianópolis.
,Trata-se de uma novel Associação, pertencente ás

ativid3des de Assistência Social do Centro Espírita "Ju-
vêncio de Araujo F'iguerêdo" e com sede nesta Capital
e que é uma instituição parficnlar, de caráter público,
constituída de ilimitado número de associados, pessôas
f ísicas ou judiciárias e que já se acha com persona
lidade juridica, porque se' encontra devida e legalmen
te registrada em, Cartório de acordo com a Lei vigen-
te.

,) tória de amor, emoldurada

Essa Associação acaba d:e criar o 'Lar de JESUS, pelas lindas paisagens e

obra já em andamento em espaçoso terreno', para re- músicas de Portugal, vivi
colhimento de orfãoa e bem assim, para breve, a 'funda-

. da por um casal de jovens
cão do Hospital da .Crtança, êste, uma iniciativa da
Mocidade Espirita. de Flor-ianópolis.

.

. Como Se vertfjca, )iío, duas obras mais a [untar-
sé· com outras já existentes e em .organização, de ordem

particular, civil' e religiosa, que, indiscutivelmente vêm

prestando e prestarão sem dúvida" lnestfmaveis servi.
\,.Oos á população.

' '"

• #
•

�

,
\

As .entidades espiritas em .ação, n:ã-o farão,' abso-
lutamente, questão de -raça, "corvou rellgiãc; p17<Jcuran.' Censura até 18 anos,

do
.

quando inauguradas, abrir os braços a todos, indis-
tintamente. . '\ ,. •

QUI' Jesus abençoe a quantos fundaram essas Ins
tituições ',d'e Caridade e que suas obras continuem com o

apoio ,dê todos os crístãos. .

A CASA DÁS MENINAS Ha tempo, vimos por esta

colúna, batendo-nos pela criação da Casa d�s. Meninas'
- conseguiu-se o que podia naquela Oportunidade ten
d.o até mesmo,' sido pub-licado o respectivo gstat�to.

Jà, agora, dona Olga Lima toma a si a empreitada em:

de ievar avante, mais essa obra meritória, que mereceu A CASA DE CHÁ DO

do S1'. Ilmar de Carvalho, pO'r êste jornal, uma crôni-

SAO JOSE'·
A�s 3 - 7ljz � 9ljzhs.
- Uma arrebatadora his-

fugitivos da justiça!
Daniel GELIN _ Fran-

çoise ARNOUL - 'I'revor
HOWAim �,Am�dia RO�

DIÜGUES em:

. OS AMANTES DO TEJO

A's '4lj2 -7% - 9Y2hs.

Glenn FÓRD - Marlo'n

BRANDO - Machiko KYO

LUAR DE AGOSTO

Censura até 5 anos,

..

nas.

Censura até 10 anos.

NYOKA - 9/10° Eps.
'Censura até 10 anos.

F:oi uma brilhante festivida'd·e á que esteve presen
te a fami-lia jornalistica de nossa terra, dand,o assim,
vivo testemunho da efetiva e cónstante deliberação da
classe, quando se faz necessárria a prova de s_olidarie-,
dade profis�ional, embora cada qua1 milite na órbita de
suas convicções pal:tidárias, mas,1 todos, levados somen

te pelo d'ésej,o de .ser útil á- coletividade. Os b'rin,des que
se trocaram, o entra-laçamento entre os que 'fazem, jor
nal em nossa terra, O!! abraços que lá ficaram emiti
dos com sinceridade e"toda a decorl'ênéia da festa num

ambiente agradavel, 'devem ter sido um estímulo para
. os que 'dirigem e traba'lham naquéla folha, que destinou

\'---' sua r,ota no afan de tornar a vida da "A GAZETA" lÍtil
ú Santa Catarina e principalmente á Capital.

Mais não será preciso acrescentar; quando êste jor
na-l em sua edição de 15 do corrente, manifestou seu

cQntentamento pelo ausp!cioso fato em nóta da Reda-

f3Lf)�CÁ
EstreUo

A's 5 -_ 8hs.
. Cantinflas Rosita

ARE_,NAS em:
-

�

O GRANDE FOTóGRAFO

���
(PADRO'EIRA' DE BBRÁG DA ILH�)

18 de ,agôsio' de 1951
i

-P·R o 61'A KAC
, \.

Dia 9 a 16 - ás 19,30 horas � Novenas com pa
drinhos, ,c após,' Barraquinhas e Le,i'
Iões.

Dia 17 sábado ás 19,00 horas - Santa Missa.
ás 21,0.0 horas -Novena e Bênção

com. o Santíssimo Sacramento. --....

'

N D I A D A F 'E S J A DomingoMao �s 8,0,0 horas - Sta. Missa com distribuição da
Sagrada Comunhão.

. ás 10,00 horas ,_ STÁ. MISSA FES.TJVÁ
ás 16,00 horas - Procissão com a imagem da mi

lagrosa N.a Sra. da Lapa::-.
-

ás 19,00 horas - Sta. Missa - Encerramento da
Festa.

c'

JUIZES: - 1.0 Darcy 'Antunes da Cru,z'"
2.° Sr. RamYres Cav;alhefra'

JUIZAS: --:- La.Exma. Sra. Major rfelson Asdr-
. bal Carpes -

.
,

.

2.a E�ma. �ra. Ignes Maria' Dutra
MORDOMAS: - Célia Maria Borges, João José

Cavalheiro Net-o, Fernando 'Jo
e sé 'Alt4q_ff, Jor,ge Justino F.o,

. Orlando Xavier Filho, Looyr
Antunes da .Cruz 'e Maria Apa'
recida Siqueira.

Na VÉSPERA (DE N01TE) E.
DIA DA FESTA, haverá Fógos,
Barraquinhas, L e í I õ e s, Café,
C,hurrascos, Serviço de' Auto-fa
lante, etc. Abrilhantará os feste-'
jos, a, tradicional Banda' da Socie
dade Musical N.a Sra. da Lapa,
Como tôda a .venda será em bene"
fício da Igreja, solicita-se a me

lhor colaboração do Poyo em ge-

Viajanlf!s
Firma atacadista de tecido oferece duas vagas de

viajante para o oeste 'e sul do Estado.

Paga-se ótima comissão' - Dá-se condução. .....

É inútil apresentar-s€ não tendo conhecimento do
ramo.

Os interessados deverão se apresentar
Ramos n? 46 em Blumenau, telefone 1380.

Comércio de Tecidos Blumenãu S.A.

à rua Nerêu

Postalista
As inscrições serão abertas dentro de' 30' dias -

3.000 vagas - Vencimentos Cr$ 9.100,0-0 - Idade 18 a

35 - Ambos os sexos - 6 hs, trabalho. O concurso será
realizado em todo o país (Capitais e outras Direts. Reg.
elos Correios). - As apostilas "ORMES:',' completas e

atualizadas, rig, de acôrdo prog. oficial, são vendidas
'sómente na Rua Barão de Paranapiacaba, 25 - 50 an

dar - sala 8 - S. PAULO. péça pelo reembolso postal
&0 Dr. ANTONIO MESTIERI DOMINGUES. Preço ....

Cr$ 45,0;00 (conjunto completo). Importante: 50 _ andar
s'a.la 8. Confira a procedência de sua apostila,

MISSA DE 7° DIA_
SR. LEOVIGILDO MENDES ,

Ainda profundamente consternada com o faleci

"meríra, dia. 15 do corrente do seu inesquecível LEOVÍ
GILDb MENDES, sua família convida a todos parentes
:e p'�oas de suas _relações, para a missa de 70 Dia, que
em:�i1tenção ,de sua boníssima alma mandará rezar na

Catedral .Metropolitana, 'd� 19; segunda-feira, às 7'1horas. I

...,.-A .todos que comparecerem a este áto de fé cristã,
:

a:nteeipa seus agradecimentos\

Vpnde-se' um piano' em perfeito estado. Tratar á
Avenida Rio Branco, 165, diariamente, dás 9. às Ü ho
ras i.. das 14 às 16 horas.

3-9-57.

«No 'Cenáculo,)

Com a 8iblia na
SABADO, 17 DE AGôSTO

! Por esta causa me ponho (le joelhos diante do Pai"
de m,sso Senhor!Jesus Cristo. (Efés. 3:14). Ler Efés
3:8�1�. �.

O AUTOMóVEL estãva terrívelmente avariado. Foi

ORAÇÃO
'DeUs, todo-poderoso, concede-nos a sabedoria e a

fé para cair de Joelhos nas ho«as de ,preciosas oport.u
nidades, bem corno nas horas .da p.rovaçãó. Quando a noi
te passar, concede-nos,_nós te im'pIoramos, a oportuni
dade g'lol'iosa de olhar para cima e ver a tua face, por'7
que és o nosso Pai: que estás nos céus. Em nome do Sal

v;ll:dor, nós te pedimos. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

;'Qualquer tr,agédia que nos faz cair de
c

joelhos se

tfansfol'ma em vitória."

I:IERBERT E. RICHARDS (Idaho)

O deputado Fritz Gassenferd é dos mais espor
tivos. Se na tribuna não se espalha, nas rodas do ca

fé, mesmo entre gente-de oatzos partidos ,e até jor
nalistas da oposição, é um notável boquírroto,

Quarta-feira última" no "Caseatlnha", rodeado
de pessedistas, o Fritz estavas-contando hístórías:

- Isso de vocês dizerem que foi o P�S.D e o

P.R.P que evitaram o aumento do "vendas e con

signações" é exploração. política. Quem levou o go
vernador a retirar a emenda. foram os deputados
udenistas, entre os quais eu, que repr€:sentam zonas

industriais. Com que cara, nós, os representantes
dessas zonas, voltaríamos para elas se votassemos

êsse aumento. Na reunião que tivemos, da bancada
udenista com o governador, explicamos isso direiti
nho e o Jorge....então resolveu retirar a emenda .. :-

- Mas, quem resolveu retirar a emenda? ,

- O governador! O sr. Jorge Lacerda!
"

- Mas o sr. Jorge Lacerda, oficialmente, negou
que tivesse mandado apresentar essa emenda e ne

gou que a tivesse mandado retirar. Atribuiu tudo
ao deputado Enory 'I'eixeira Pinto!

O deputado Fri�, caindo em si, não recuou:
- Troquei a versão oficial pela verdadeira! Es-

quecimento de velhol,
.

Os' drs. Aderbal Ramos'. da Silva e Ivo Montena
gro, presentes, deram, 'a carga no "esquecido". O
jornalista, entretanto, não querendo usar o que ou'

vira semca- devida autorização, Indagou:
- Puiblíco- a confissãu? Sim ou não?

- Sim! 'A. vontade!
Diante desse insuspeito -de�oimento, 'que vem

. " . ,

aliás; confirmar o que todo mundo sabe ...:_ de ser a
€menda Enory Teixeira Pinto uma -sollcitação do
govêrno -o sr. Jorge Lacerda, quando quiser pio
rar "a emenda" deve arranjar outro soneto ..•

. O nosso governador
Emenda daqui e dali,
Só. não quer ser-o .autor

. Dessa emenda "do Enory"!

Vem o Fritz esquecido
, E estraga todo o brinquedo;
O caso fica sabido ...
E era uma vêz o segrêdo!

, � . '

Do Jorge as [uras são falsas,
Mais uma batalha perde,_
Da ,emenda segura as alças
Mister Fritz Gassenferd!

\

t"

ATENÇÃO:

- ral.

_Rib. da Ilha, ag@sto de 57
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA

Notáveis Caracteristicas de· Luxo e
-

Perfeicão do·Novo!
Relríg�rador Bras_emp «Priocipe)) da Brasmo.j�r !;;:��:�� :�a��:!:l'�:s :lt:l� I

.

Já de há muito que os prc . INTERNAS
. posição oferecendo maior

I' Diversos: Iluminação e
permanente; carcaça de. aço,

I

dutos Brastemp conquista- Espaço, congelador Horízon 1 ap/oveitamento de espaço, contrôle de temperatura au-
hermétícamente" f��ha(�o;

i

. m a preferência pública. I
tal: de alumínio anodizado, ! Prateleiras de alumínio ano temáticos. Guarnições de

I tIa. . equipado com re ay pro e-
Ipode-se dizer que em ramo I com capacidade para 12 qUi: dizado, de construção rígi polistireno, isolando o ga� tor de sobre-carga; motor
I

de refrigeração não existe I los de alimentos congela- da e acabamento à prova binete do comp�l'timento in
elétrico para corrente alter IOl'gapização industrial mais dos. - I de corrosão, sendo uma es- terno, nada com 1/8 HP, 100-115.

pedeita e completa no país. Recipiente de carne: Lo- _pecial para litros, Gacheta da porta: De uma volts e 50-60 ciclos, IAs suas ínstalações .em São calizado em-baixo ela bande- Recipiente de legumes: só peça, pré-formada, de Suspensão: Molas inter-,
Bernardo, �São Paulo, cons- .ía aparadora de água, ao De alumínAio anodizado

ocu-,
borracha esp�cial. �e�.,isten nas, dando um minimo lte

I

tituem um alto padrão de lado esquerdo, conserva a panr.o toda a largura da te a graxas, óleos, óxidos e vibração.
perfeitibilidade e técnica e carne fresca para uso diá- parte interna do refrigera- contra manchas,

. ,Refrigerantes: Freon, F..,
sa-o con-tinuadamente cita- rio. dOI",· com tampa de vidro ex 12 seguro n f icienteMecanismo da porta: Fir-, r-; e. ,

das pelas maiores autori- QuebradOil'es e fôrmas de tra-resístente para manter Condensador: De tipo cha
me, resistente de ação rápi

elades nacionais e extran- gêlo: Dois conjuntos de uma atmosfera úmida ospe- mí e' ntad na parte tradá, comprime a gaeheta da In, mo o c

quebradores e fôrmas de gê cial para frutas e legumes, fi I zeira do gabinete, para rá- I
porta .contra as anges to

lo, anodizado ao natural, Compartimento interno:
gabinente, para uma veda- pida dissipação do calor,

com capacidade total para Formando uma só peça, com, ção perfeita, Silencioso, de obtendo-se maior ef iciên-
28 c�bos de �êlo. .•

esquinas arredondadas pa- I
fácil manejo, Maçaneta cro- cia e maior ec?nomia.

A'rea de armazena.gem em ra facilitar a limpeza; aca- marla e brilhante, Plano de proteção da 5
B-657 cujas notáveis carac

geral: .Interior espaço, com bamento porcelan ixado a fo- anos: 1 ano ele garantia no

três prateleiras. so. interna e externamente, i CARACTERISTICAS DA refrigerador completo; 41A'rea total das prateleí- de alta qualidade,' à proyª! UNIDAD� SELADA anos de garantia adicional
,ras: 4.400 cms2, três prate-

'

de, corrosão, com base de
í

Compressor : Tecumseh, no mecanismo selado de re-

leiras fixas em ótima dis- titânico. ' eficiente mecanismo ('e refri frigeração.

tel'ísticas damos a-baixo,

fornecidas que -nos foram
pelos Estabelecimentos A

.. Modelar; CARACTERISTI-

CAS EXTERNAS -

-.- "'- _0 �_

:,����:;g:g?�;:;; O· Oep.·Kun�er Heis Contr� os ferraviários T��:IÇÕ:;C�;;����:o:::_ Encerrameri-
-

só peça, de superficie sua-
Romaria da Conceição

&-1
ram! E, comovidos, presta- cio Governador vg cujos por e conclusão movimento fer-

to dia 16 de agôstove, a fim de facilitar a Iim
•. : d 's E tdia - Presidente da. ram merecidas homenagens ta vozes rnzern

_ êmagogla, viár-ios Estrada Ferro an C, 362 _ ENGENHEIRO DO MM _- ncerramen o-

"peza. Completamente sela-
A.F.V.I. ao ilustre Governador, - junto f'erroviárlos vg atra- ta Catarina sentido .melho-. dia 19 de agôsto ,

do para impedir que o ar e _

'h Ih t fl·..J "t
_

t C t I Os interessados serão atendidos na Escola Indus-Os Ferroviários do Vale A batalha estava gano a pa e por es a o 'ma DIl-Ua- na SI uaçao p ongratu 0-
da Umidade, possam penetrar -

1 t
.'

iet t I ibilí t
."

b 11. b
- trial de _Florianópolis, à rua AI,mirante Alvim n. 19, as

do Itajaí tinham uma J't1S- no setor estadua , men o proje c' p mposst I I me re orno tra a �IO em co'-

f' às 12 horas,1I0 isolamento; tratado" à
ta aspiração na vida :-- Erà Faltava, agora, o setor tado �continl!ar Capital vg mo atitude Govêrno Estado

'" d 'il :;-",., r.,-: " '_
.: _. ;::., " >

•

Prova de corrosão, in_terna e
.

,

'E d d f ri I sigo Cric,iuma atender mi: ulerra solidariedade justas _a Federação da stra a e e era , �"

M.externamente, para maior
, ,

V'
- neiros pt Possivelmente pas reivindicações classe ponho� I O O U E ,p E N S A -Ferro Santa Catarina. No Min istérió da mçao, -

'"
-

I • Bdurabilidade. .,

f it sarei ai pt Pesames pt De- me nesta Capital inteira dis _' --:___ E, por isso
_

estavam também, foram satis elos
...pOrta: De linhas moder-

f utado Elias Adaime posIçao ferroviários pt Cor i K
- -

-.- ,

,. 'l,O'lutando há anos, os anceios da classe, O ti- , ,

\. J'.nas e rígidamente reforça-
d Foi este o

I

telegramá que ..,Iialmente Antonio Carlostular da Pasta eu parecer '\E a luta era árdua e os . -

_

favorável à recisão do con- os ferroviários estarrecidos - Deputado Federal".obstáculos a tTanspôr f,l'a111
trato com o Estado ,de San- e revoltados receberam, Deputado Konder Reis, , ,

, '.u C_,tarina e, em vista do 'Estarrecidos.e revoltádc·s Os ferroviários qu·p:,. pas- :Um dia, .'.10 auge da i uta, TE � d d.'9arecer, o Presidente de Re porque ess_e. mesmo ll4-'JI er sem fome mais ois meses,
dade; quatro prateleiras re uma luz brilhou nas tievas Reis, que, .ta1nbem -�ls�ina E"'seris 'filhos que .fiql1en1J úbUica,.. i6'[lvioLl mensagem _

ao Congre�o nesse senti

do, Na- Câmara dos Depu- bre o mesmo assur.to, passa ta dias.

tados todas as ·comissões a elo à Associação dos Ferro

que estava afeto o caso, -fo- viários o' telegrama qUA se

Isolante: 7,5 centimetros .la, indo ao encontro dos
ram unânimes, em seLls' pa- gue:

oe lã de 'vidro em todos os ,.m.ceios da classe, entregou
_ "Romario da Conceição. tros de sua laia, até ás,receres, a favor da a:ede ..

1 Estrada - até e�tâ() ar- . Presidente Associação Fer- peras das eleições. Aí,talização, O que vale dizer;
L favor dos F�rroviários do

vale do Itajaí.
Faltava ainda o plenário Acuso recebimento seu te

legrama 25 março e -11 c.orIa Câmara, .

, ' A I�rente dando· noticia iníçio do Sul.E, ne, ple!1al'lo da Camara

/'

geil'as, .

Agora acabam de lançar,
com o mais formidável su-

cesso, 9 seu novo refrige

ra,dor Principe - Modelo

da para manter alinhamen-

to adequado e maior resis

tência; painel interno pl.ás
tico azul e grande durabili-

imensos.

puxadas, que proporcionám dêsse ema�'anhado de obs
táculos�maior espaço para armaze

nagem de frascos; fl:utas.,e. Fo.i quando o .G_overr.ador
do Éstado, dr. Jorge Lacer-o,,-(js,

lados do refrigerador.
Nivehidores: Ajustáveis 'endada ao Govêrno do Es

.ad� - ao Govê1'llo Fede
ral.

.

: Os Ferroviários, exulta-

p'ara compensar as irregu
laridadés do piso!

CARACTERISTICA�
. .

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

VOCÊ -.S A B I A. I I

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

...
-

EspecÍal· ·Para A Mnlhe
GradeIa Elizalde leitõ{as bem sabem, dese�- facilidade e eficiência pa- 4 colherinhas de fermen-

Da Globe Press I penham, "talfibém, papel de 'ra quem disponha dos ma- to em pó

NOVA Y-ORK - Hoje
I grande importância no pre-; ravilhos-os aparelhos do- 1· colherinoo de sal·

t I b' eI
-.'

h I paro d:e doces ou de pratos mésticos G:E. 1 colherinha de essência
pre e11,( o rlll aI' as mm as
.',

't d b salgados. As receitas abaixo, di-
.

de baunilhaEis, para conh�cimento de ·leItoras com recel as e 0-
_

I
1 C 't I t A General Electric Com- vulgadas pelo InstitlÍto de Bate-se a m_ant_eiga com oos, orno na ura men e sa-,

,

b
,- - �, b I pany que fabrica-para as Ecol1omja Doméstica da açuc.àr, até formar um c-re-em a con:.:eccao c.e o os·, ,

I
'

,

'

d 'donas de casa dos Estados General Electric, consti-Associação dos Ferroviá- e tortas e :.Ima as espe-
•.

'I' d
' d I I

Unidos e do· mundo inteiro tuem uma prova do que aCI-
.

rios ·do Vale do Itajaí, aca- cla Ida es aas onas te· _. , .

,- I'efI'I'g'eI'adol'es· fogo-es elé- ma foi dito.,JO de receQfor:
-

casa Ilorte-.1mencanas, que, ,. ,

I

"Deputado Konder Reis para isso, levam a grimde I tr�cos, máq\li�as
.

d� lavar
i

BOLO DE ABACAXI

apresentou emenda plenário � vantagem dê contar com c�-I louça, batedeIras e ta�to,s I. 250 gramas d.e manteiga

prej�dicando andamento pro' zinhas uhr::t-modernas com outros aparelhos domestJ-1 2 xícaras de açucàr
Jeto pt Virtude sabotagem

I
aparelhamelito ii1teiramen- cos, não se descura, ..P�:'I

6 ovos bem batidos

vg pr'ojeto voltará toelas co te elétrico, desde o forno e outrô lado, de fornecer as 4 xícaras de farinha de

missões novamente d:e�oran o fogão até os refrigera- donas de casa deliciosàs rê-
I
trigo

_

do mais setenta dias pI. La dores, ,que !lão faltam em
I
ceitas que poderão ser pre-' 1 xícara de leite

mentavel qlle elemento liga
I
nenhum lar, e que, como as paradas com mu,ito mais! 1 xícara de nozeÕ( picadas·

,

•

Flor.ianópolis, Domingo, 18 de Agôsto de 19'57

,Antonio Carlos, hav.ia, so- E:em leite por mais sessen-
.

I
,

roviários Blumenau SC, Pa

lacio Tiradentes RIO-

..:ertá - com a unanimida

,'e em favor da classe,

) Ferroviário contava -- na

Contava mas",·

Mas· se não aparecesse ü

:dvogado do diabo, na car-

ca,ssa de um depútado ela

bancada ele' Santa Catari-

na,(!.! !)

t:;,clos, o telegrama que, na

:):ualidacle de' Presielente da

-_._-�---

•

Compre sempre �

o material, certo para a aplicação certa I
-

(12 mm)

·para forrol, divisõel e isolação
de ruídos entre pavimento.s.

para tratamento ·acúslico e eliminação
de ruídos.

para móveis e lambris.
distribuidor da EUCATEX S.A. única fabricante na América r

',atiDa da linha completa de chapas de fibra de IDadeira;

BUSf:HLE & LEPPE'R LTDA.

I

§a.4:.i!!.tr." lÓ2-1PL.

me, Adicionam-se os o'vos.

Em seguida os ing-redientes
secos peneirados juntos, ai"
ternad,_amente com o leite,

J unta-se a bauU:i1ha, depois.
as nozes pica·elas, Mistura

s� bem. Unta-se uma .fôr-

ma com bastante manteiga,
polvilhando-=se com 1Iz xí-

_

cara de açucar mas,cav·o pe-

neirado, Colc,cam-se no fun

do 3 fatias dei abacaxi em

compota e no centro de

cada fatia 1 ameixa e nos_

espaços _

metade de uma

noz. Despeja-se a massa.

Assa-se em forno quente,
durante uJUa hora, Retira

se da fô·rma ainda quente,
BOLO DELICIOSO

, 2/3 de xícara de mantei

ga

1 _% xícara de açucar
4 ovos

2 1/3 xícaras de farinha
de trigo

i

I 1/4 de colhel'inha de sal

I
-

(Cont .
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l\!:8DICO

";\('OiWO" COM O ESTADO
SAl'\·n<\ CATAnINA
-AVISO

INDICADOR

... -- ...

_--_._----------...._-----
,JS (.ftJ

Viagem"-'com segurança
e rapidez

'

80 NOS CONF<trrrAVEIS MICRO-ONIBUS".O-,

lllPIDlT -;mL:BljSILIIBO:�
..FlorianõPolil - Italai - Joinville - OUritiba

'·'AgeA�n:�C;'i:i�I!I-. -iãalê1!:�.�ü1na..d�,-i • Rua.éiTenent.ll'8nYeirB�,
J

lU li: D

Olt CONSTANTINO
DlMAT08

MÉlllf;O CIRUR61,\o

c () S

DR HÉLIO DElmE'l'TA

-';O �:{�
..tr�;-

-

���\<��,-�>.

"A Soberana" Praça 15 de novembro - esquina

rua }I'elipe Schmidt
• i.,.;' o',.. � ._

ç

-

�)R JOSÉ MRDEIROS
V1EIRA

- �DV0GADO ,-

-...Ilu·xa Po s ta l 1&0 _._ It.ajn
:'�t!nta Ca ca rr na.

?·Rtri·=--��:,.;:c. -",'-:: -_;"'
-'

Ffú::l -.�A Soberana" Distrito do Estreito - r.'Dto

;_: J ,t;-' I';:· tl.!:.I.l1;itl.�til; f !L� I:�": I���� I i�1 ��rctiLj
Desde a escotha dos tecidos padrão corte e aca-

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expeclalístas responsaveís, pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possível obter uma
roupa per."eita e Que veste bem,

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke; podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas .

.
'

FILIAL: SÃO PAULO - Aveníua do Estado, 1666 - 76
Fone' ::-70650'� End. Telegr.: SAl'{DRADE,

\

RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33
e :32-17 -37 - Atende:' "RIOMAR" - End. Telegr.: RIO�ARLI I

BELO HORI:60NTE - Avenida' Contorno, 571
FONE: 4-75-58 -, Atende: "RIOMAR"

córvl SABAO

Virgem .Esllecialidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - JoinvHle --(marca registrada)

" ecenemlra ..se, L�mpo e dinheiro

LAVANDO
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\

Florianópolis" Domingo, '18 de Agôsto .de 1957
..... ----------------------------- -_--- - ----

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

... .. )+.......................... .. . .. .. .. .--.. �.. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. + • .. .. • • .. .. • • .. • � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .

f····t�i� ��
..

j� yA ,:t SERViÇOS DE CARGAS E ENCOM ENDAS ENTRUiO PAULO - SANTA CATARINA PORTO A l E G R E i:J y} y.�. F I L I AIS' M A T R I Z - f I [ I AIS'�t·� Y� Y.:. LAGUNA _ Rua Gustavo Richard, 514 _ Fone [31 FLORIANO'POLIS _ Rua Padre Roma, 'i0 _ Fone 280- .

�:..'.:.. ( R E S ( I UMA ::.��• rO:�TO ALEGRE :- Rua 7 de Setembro ,619 - Fone 7818
..._....

: TUBARAO _ Rua Lauro MUlIl!l'. �10 _ Fone 117
t.. CURITIBA ,..- ,Rua Silva Jardim, 984 _4 �one 2188 �t·.-.
.%.
J•
•••

.:.

.:�

....•

.'.
•l.
.t.
•

.'.

.
:.
..

•+•

•
t•
•
t•
•t.
:
't'
-

ITAJAI' _ Tl'av"'lSa 24 de �.l";ll. 6 _ Fone 448

JOINVILE _ Ru:> Marechal Deodoro, 175 _ Fone 4111

ARAR." �aLEANS _ BRAÇO 'DO NORTE

Itt.r" 6' DE .1 A N E I R 0, 153 SAO 'PAULO:..... Rua João 'I'endoro, 670 _ Fone 36-4421

rONE 17 - SANTA CATARII':,\ _ Rua da Moóca, 1044 - li'one 37-7097"

Endcrêço Tel('gráfico: "GOMES" DE IA N E I R O - Rua SãC' Cristóvão, 212RIO

Endereç� Telegráfico das Filiais: "C R E S C I U M E N S E"

,'.'

M O' V -E I SEM G E R Á L

0,1' N H E j R O
En11!"esta-se.· com garantia hipotecária, quantia não

inf'er-or a Cr$ 50_00,00. Enformações à rua Tenente Sil
veira N 67.
------ --r- �

';

Não permite que .a ferrugelA
detenha a marcba do progresse
FER-LI'CON é I1tll na conservaçl!o
e limpeza de qualquermáquina in
dustrial ou agrícola. Nilo permita
que suas máquinas sejam destruí
das peja felru;em, Use FER-LI
CON cujo poder desoxidante não
pode ser comparado .a nenhum
processo mecânico. FER-LI-CON
é .u,sado também nos 'ortcínas de:
autcmóve.s, nas táb;1cas de ,ela. -

deíras, nas in: ústrlas de esquadria. '

de ferro e nas oficinas de pintura
de objetos de ferro e aço.

-t- "." fQbrléãnt�.:
BUSCHLE & LEPPER UDt.
'(). Rua dos Andradas, 13' t
,JOINVILE • Sta. CatarIna'"

,

Rossmar·k1
A NOSSA LOJA- VISITE

Rua Deodoro, n.e 1 S ..- 'leI. 3820.

Atenção
SENHORAS e SENHORITAS. O Instituto de Beleza

Iporanga, alem de suas instalações Modernas, conta com

uma cabeleireira com longos anos de pratica no RIO e

SAO PAULO.

O QUE SE LEVA DA VIDA!
---- - ------_------------

AVARIA GROSSA

ROCHA A. A. INDUSTRIA, 00MÉRCIO,' NAVE
CACAO e CONSTRUÇõES, estabelecidos em Pararia

r;uá: Est. do Paraná, proprietários do navio-motor "SAN
TANA", por seus agentes abaixo, comunicam aos Srs.

Consignatários da carga de que é portador o referido

navio, embarcada em Itapessoca CEsto de Pernambuco),
.que em virtude de Avaria Grossa declarada no Porto de

cecife a retirada da referida carga está sujeita ao pa

gamento da quota provisória de Avaria Grossa. de 4%
(quatro por cento).
CARLOS HOEPCKE S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

F'Ior ianópol is, 23 de Julho de 1957,

5-

DATILOGRAFA

CURSO PARTlCULAR- DE FRANCÊS

Com prática
Precisa-se na A MODELAR

Vá gastar o "eu dinheiro
no 'BAR do CAFÉ PRIMOR,
onde as bebid&s sio puras
" os petlseos têm sabor!

F. Schmidt, 60
LO BAR do CAFÉ PRIMOR,
onde as bebida! sio puras
E OS petisco-s .têm sabor!

F: Schmídt, 60

Atendendo a numerosos pedidos - Comunicamos a

abertura de 11m -C'URSO PARTICULAR DE LINGUA
FRANCESA por turmas,

- Inscrições no período da manhã entre 10 e 12 horas
Inscrições no período da tarde entre 15 e 17 horas
No Ginásio Barriga Verde - Rua Ferreira Lima -,

com o Prof. Jacques Moussempês

•
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, ti Florianópolis, Sábado, 17 de Agôsto de 1957 "O EST�ADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CAT�INA

E I
JUIZO DE DIREITO DA assim, êsses dois nomes se mento pessoal, sob a pena
PRIMEIRA VARA DA CO- referem a uma e mesma pes

I
de confesso, juntada de de:

MARCA DE FLORIANO· sôa, Outrossim, tendo vindo ll!l1mentos, inquirição de tes
POLIS. EDITAL DE CITA- para êste Estado e fundado! temunhas precatórias exa-

, ,

.IÇÃO COM O PRAZO D,E aqui a Companhia Telefôni- lTICS periciais, ·etc. tudo, con
. ---k-

TRINTA (30) DIAS. ca Catarinense, na qual en- forme necessário fôr, e dan x x x x x X X - X -:x: X x x x x x

O D�úto,i- !Engênio caminhou o Coronel Ganzo do a presente o valor de : CAMPANHA DE EDUCAÇÃQ =
'Crompowslk:y "I'auloís Pi- todos os seus filhos, e que í 'r$ 5.000,00 P. deferimen- x FLORESTAL li:

lho. Juiz de Díreíto da La são hoje os continuadores I FI
. ,

I' 3 d
x

,

, s,
"o. orianopo IS,' e agos x x x x x X X - X - X X x x x li; li;

"
-

.. Vara da Comarca de Fio- de sua grande obra, não to de 1957. PP. (as.) Clar- x x
x A Acácia negra é espécie x

rianõpolis, Estados de tardou, o referido Coronel 'no G. Gallettí, Advogado. x de crescimento rápido, per- x

Santa Catarina, na forma Ganzo, .em mandar chamar Escrftõrfoe R. Victor Meí-
x mitindo aos 7 - 8 anos a ex- x

, x ploração das cascas pàra ex· x
da lei, ete., o suplicante,' dando-lhe tam- relles. 60 Fone 2468 - FIo- x tração I.!e tanino, além de x

FAZ SABER aos que Oi;
bém um lugar de destaque, rianópolís, foi profer idn o � !a::ré�l::t:d�:i:ti��:n!:�há �

presente -edital de citaçã,,: pa grande organização que. seguinte despacho i-c- R. 3- x Consulte o 'Acôrdo Flores- x

- , x tal' sôbre assuntos flores- x
com o prazo de trinta (30) o seu espírito de empreen- 3-957. (Ass.) digo, A., como x tais.

'
x

24 - sábado (tarde)
25. - domingo

DEPARTAMENTO DE SAODE 'POBLICA
PLANTÕES DE FARIUACIAS '

ID;;S DE AGOSTO ,

3 - sábado (tarde) Fcrrnâcia Nelson Rua' Felipe Schmídt

";,t\U; I b E � A.BREU;'
ADVOGADO:, ,

,

'REQUER co NTR-À A

FAZENDA PÚBLICA
Caixa Postal 246

FlORI>�,NÓIlQ�IS - SANTA CATARInA
4 - domingo

10 sábado (tarde)
,/

11 - domingo'

15 - quinta-feíra .

(dia santo)

17 - sábado (tarde)
,18 - domingo

dias virem, ou dêle conhe- dedor arrojado constituiu e requer, Em 5.8;957. (Ontem,
cimento tiverem que, por engrandeceu. Foi confiada' 4; domingo. (as) Engênio

parte de SJ�RAFIM, RAMI- ássim ao suplicante, a Ge- Trompowsky Taulois Filho.

REZ GANZO, lhe. foi diri- rência da Companhia Tele- E, para que chegue ao conha.

gida a petição -do teôr se- fônica Catarinense, na zo- cimento' de todos, mandou

guinte;- Exmo. sr. dr. Juiz na Oeste do Estado, dando expedir o presente edital
de Direito da l.a Vara; Diz de tal sorte o Coronel Gan- que será afixado nó lugar

1Serafim Ramirez Ganso, zo ao suplicante" uma prova de costume e publicado na

,I::ff\"s:iléiro, funcionário ,da gas. bem como para mano-l forma da lei. Dado e pas

Companhia Telefônica Ca- de aprêço confiança e afei- sado nesta cidade de FIo

tarinense, casado, residente

f
ção, ,por aqUele,

que emb�r.a rianópolis, aos nove dias do

na cidade de Videira, neste nascido de um amor proíbí- 'mês de agosto do ano de,
Estado, por seu advogado do, era fruto dos seus in- mil novecentos e cinquenta
abaixo assinado, que sendo concrolados' impuls-os de mô � sete. Eu, (ass.') Hygino I
filho do Coronel Juan Gan- ço e dos arroubes da sua es- Luiz Gonzaga, Escrivão o

--------.--

zo Fernandes, recentemente tuante juventude. 5.0) - subscrevi. .tAss.) - Eugê- Funcíoncrío.
falecido e estando em eur- Que apezar das distinções nio 'I'romwsky' Taulois Filhd;; Ordenado Cr$ 3.200,00
so perante o Juízo de Direi odiosas que sub�istiam em Juiz de Direito. da' La Va-' FIrme em calcules e que domine perfeitamente .o

to da 2.a Vara desta Capi- nosso direito, o pensamen- ra. português. Contadora. Não sendo, competente é favor não
se apresentar. Telefonar para 2919 das 9,30 às 10,30.to jurídico contemporâneo é Confere com o original. _

mais çornpreensivn e mais Hygdno Luiz Gonzaga

,x x

xxxxxxx- X -XXxxxxx 'U - sacado (tarde)

'Farmácia Nêlson . ',�ua Felipe Sehmídt

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Farmácia StO Antônio Rua Felipe Schmidt, 43

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarlnenss

Rua 'l'rajano
Rua Trajano

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano

Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

o serviço noturno será efetuado p�las' Farmácias StO

terna, aituadas às ruas Felipe Schmidt, 43 e 'I'rajano,
ÉSTREITO

'

'. ,+Antônio '�'N�-

4 e 18 (domingos) Farmácia ,DO CANTO Rua Pedro Demoro, 1.627

11 e 25 (domingos) Farmácia INDIANA Rua 24 de ,Maio, 895

O serviço noturno' será efetuado pelas farmácias DO CANTO e IN- ../

DIANA .. ', ,

-

A presente tabela r, ão poderá ser, alterada .sem pr',via. autorização
deste Departamento.. _

D.S.P., em 31 de agôsto de 1.957
Luiz Osvaldo d'4câmpora,/
Insnetor de' Farmácias.

Apresenta seus �erviços sob a direção de' têcntcos
;
estrangeiros

'

Precisa-se 'empregada que saiba cozinhar para
I ,Atende, pedidos d'e Colchões' dê' molas para casal e

pessoa sozinha 183 _Av. Hercilio Luz (fUl;dos), : solteiro, divãs" Soomier e, grupos estofados em geral.
___--. ..,-_'

I

Convem conhecer os preços.
Rua Marechal Camara, 85 «Fundos)

Estreito Sania Catarina

tal, o competente processo

de inventârío e partilha,
tem justos e relevantes mo, humano, e assim, ante a lei Escrivão da l.a Vara Civel

N. 883; de 21-10-949, pode, "_,' "'
'

_

Especiail
Para A•••

tívos para promover uma

ação .de investigação de pa- agora o sunlicanta pleitear

ternidade cumulada COIl} pe- que se lhe declare a filia-

tição de, herança, uma vez ção, face a dissolução da

que o suplicante não foi in> 'sociedade conjungal, pela
cluído na relação ,elos' her- morte de seu referido pai. , O Instituto de Beleza Ipororiga Avisa Rua distinta

freguesia que conta agora com uma cabeleireira com lon

gos anos de pratica em Santos, São Paulo Rio d'e- Ja

neiro, rua 'Vitor Meireles 18:, Aguarda sua visita.

deiras constante daquele in- Nestes têrmos, pede mui

ventá,rio, como se, vê pela respeítosamants a V. Excia., 3 colherln.ha de fermen-i
Inclusa certidão..Assim, pe- seja Servido mandar citar os,

to em pó
herdeiros do Coronel Juan

1 xícara de nozes pica-

(Cont, da�3á pag.)

la presente, vem promover
a refer-ida ação, no decurso

da qual, E. S. N., Provará:
1.0) - Qúe o' suplicante

Ganzo Fernandes para ví
das

DE 'LlNGUA FRANC�SACURSOrem responder aos, têrmos

da presente, na qual pede o

suplicantee lhe seja afinal

1 xícara de leite

3 paus de chocolate der-
nasceu' em 5 de Junho de' Horários:retido
1904, na cidade de Bàgé, Es- declara,da a filiação e asse- PELA MANHÃ

Bate-se bem a manteiga.
t d d R' G

o

d d S I gui'ada a herança que por Terça, quarta e quinta-feira 10,30:- 11,30 hs.a o o 10, :,ran e ou, J,unta-se aos poucos o açu-,

d' 't Ih
'- PELA TARDE

não ten�6 sidó 'énlretanvo o IreI o e cabe no inventá- 'b t d t', ,
'

"','. ' . '." cal', a en o sempre, a e Quinta e sábado
assente de seu' nascimento,

1'10 de st!u fmado paI, com lf 'Ad'
. PELA NOITE" azer um CTeme. lClOnam-

levado ao competente regis- as demais pronunciaçõe'SI'de
'

'. '

B' t Segllnda-feira 20,30 - 21.30 hs.
, ' se ,os ovos, um a um. a e-

.

tro como se vê pela indu (lil'eito. O i'luplicante pede b n" f 21,30 - 22,30 hs.
, �

se em. reneuam-se a a-

il3 certidão. 2.0) � Que não sejam citados nào só o in
rinha, o sal e o fermento,

Quarta-feira 18,15 - 19,15 hs.

venta' t 'J C Sexta-feira 18,30 - 19,3.0 hs.
se procedeu ao regist,l'!o,' rlan e, sr. uan ar-

e juntam-se, as no,tas. Em Cada aluno pode esco'lher se'gundo, seus horários
porque o seu naSCI'mantO los Ganzo Fernandes, D,ire- f

' .

d t
.

I'" seguida, vai-se adicionan- -pre_ erenClalS os cursos correspon en es a seu lllve .

resultou das relações se-
tal' Presidente da Compa-, do alternanamente com o I Condi_ções; Inscrição Cr$ �300,00 mensais

xuais do Coronel Juan Gan� nhia Telefônica ,Gatarinen-,. I
' 250,\..0' crianças

,

, ,leIte. MIstura-se bem. Jun-
Para mal'o-res detalhes e ih.scricões, falar com Prof.2.0 Fernandes, com li mãe se, brasileiro, casado resi-

dénte nesta cidade' como ta-se o chocc;>late derretido Jacques Mcussempés nos horários' adma,' no Colégio
do suplicante, Manuela Ra- 'e frio, Coloca-se numa fôr- !

Barriga Ver::e, a Rua Ferreira Lima.
.

li'irez, moça solteira e ho- também o DD. Orgão doMi, I i
'

ma de tubo untada de man-
._nesta. de quem êle se ena- nistério Público, êste, para . ,---- -----�----

teiga e assa-se em forno' "

�!iC;::�:�e t::o:e::i:ê�::� moderado, durante. uma ho-I SIND'ICATO DOS EM-PRI:GA'DO'S NO':'ra. Quando frio, cobre-seY
_ It

COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

16,30,- 17,30 hs.

morou, 'mas com a qual não
se podia ligar le�i!.-bhelite,
por já ser casado com outra ressados, os quais se acham

com a seg�inte capa;
mulher E'· t aA devidamente qualificados na

_

. m VIS a esse mo- lh colher de manteiga
tivo. estava impedido tam- inclus ..; certidão" e �ãQ, os

3 colheres de leite
bem, o pai do suplicante, de seguintes; Juan Edson Gan bm virtude de não haver alcánçado coeficiente (2/3)

, 2 'paus ele chocolate 1'a-
nas -e!eições da Diretoria, Conselho Fiscal, Represen-

registrá-lo como seu filho" zo Fernandes, Rrank!in Ca-
, lado . tantes junto a Federação e seus respectivos, suplentes,

razão pela qual, jama:is 'se 'ricochea Ganzo, Mai.·got 2 xícaras de açucar em realiz3i]as 110 dia 31 de julho, ppo., atendendo' 'a9 que
fez o r�gistro, criando-se e Ganzo Araujo, dr. Djalma pó (confeÚeiro) manda o art. 9 da Portaria MirHsterial nO, 11 de 11 de

educando-se a criança, como Araujo, maiores, Juan Gan- feve_'eiro de 1954, convoco todos os associados deste
.1/2 colhel'inha de bauni-

simples filho natural de Ma zo Fernandes Filho, menor Sindkato para nova eleição a qual será realizada no dia
,

púbere, com a de:vida assis-
lha 16 co corr,ente, em' sua sede social a rua Trajano, altos

nuela Ramirez. 3.0) - Que Leva-se ao fogo em ba- da Confeitaria Chiquinho, onde funcionaTá a l)nica me-
tênciá de sua mãe Florinda -

entretanto, o Coronel Juan nho-maria, para esquentar I sa ('oie�ra, ill'iciando-se a votação as 8 horas e enéer-

Fernancles sempre foi ho- Di Manaco Ganzo, todos re-
a manteiga o leite e o �ho- randü-se 'as 18 horas; !

"

mem de coração magnâni- sidentes nesta cidade,' Cori.
'

,

Sómente poderão vótar -os associados quites, sendo
colate. Adiciona-se o açu- con�i!ção p'úa a �alidade do pleito o comparecimento de,

mo e embora as leis do pais na Soares Ganzo, Dianela
cal' aos pOIlCOS, batendo-se no minimo 50% que preél1cherem aqueles requisitos cu-

.

d" d h Ganzo, Bertha Caricochea '

o lmpe lssem , e recon e- sempre. Junta-se a essência io total é (Ie, 204 socios. ,

I I t f'lh Ganzo Isaura Barreiros Ca . 1" dceI' e.ga mea e um I o....que, de baunilha e bate-se bem, Para outms quaIsquer esC areclmentos po erão os

também era seu, apezar d.e braI Ganzo, .residente em ass(\ciados Se dirigii'em a Sede deste Sindicato.até ficar um pouco duro
ilegitimo, êle pessoalmente Portf\ Alegre, Estado do Florianópolis, 2 de agosto de 1957.

ou em consistência para PaulO Malty _ Presidente.Rio Grande do Sul, e final.
cobrir o bolo. ---�------- --------

EDITAL N0 4

o reconhecia, ',e disso deu

inúmeras provas, quer n�s mente, Manoel Ganzo ,resi-
-,- ,_'__�

suas relações cóm o �pli- dente em Montevideu, uru-I .. ..
cante, quer perante tercei- guai. O suplicante desconhe

I ANÚNCIOS
ros. 4.0) - Q�le por isso, ce o enderêçQ dos herdeiros I

embora o sllpíican'te 'Úvesse 't','sidentes fora des.ta capi-I EM

desde a infância usado ape- I i,III,
e por êsse motivo, pe-l JORNAIS

�:sé
osl:�:��eR::ir:e��:� j �l:s, s:::a:os03po:q�a:::��:n� " �:,�S
, 't COLOCAl'.lOS � QUAl.-

sou, por ordem do 'Ooronel c� demais mediante
_

edital. , 'QUER CIDADE DO BRASIL
,

I ' I
;G,anzo a usar o nome 'dêste, Pl'otesümto, p,or todos .. os,., REP A S LARA' " I ". '.. ·'e
""sinando-se desde então,' meios de prova em direitOj lUA SENADOR DANTAS40.5."AND,

RIO DE JANEIRO· D. F.
l�afim Ramirez Ganzo e' admitidos, inclusive diVoi- --- iiiiiII

INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS' DE

FLORIANóPOLIS

A V I S Q

Pelo ptesente cornunicamos aos interessados que
desejarem ingressar mis novas turmas do Curso de ln-

I p'lês que a-inatrícl..lla estará aberta entre os dias 1..' a 10
o , •

de agôsto. '

Outrósslm, levamos ao conhecimento dos alunos
que já frequentam o Curso, .que, para ��tes, as aulas
I'cinici3rão no dü, cinco (5), dE' agôsto,

' ,

A'Diretoria

,
.

.

,,o, ';" _,
.. ,.,".'r'?��':';""�[�f.�.�\:,,:��

,
-

. __ .._--

'FABRICA
-

DE 'MOVEIS ESTUFADOS·
"C O N, F O R T O"

DE GILSON MATHEUf?

';

,

ATENÇÃO, SENHORAS' E SENHORITA'S!
ACEITÃ-SE-'ALUNAS ,DE TRABALHOS' MANUAIS

Bordados diversos, Tricô, Frivolitê, Tapeçaria,
coração et. Enxoval de Noiva e Bebê

Tratar a Rua '24 de Maio,- 453
Estreito

CID. Sílvia 2.0 3.0 4.a e �extas-feiras das 8 às 11

horas das 18 às 21,30 Sábado da's 14 às 21 horas

De-

VENDEDOR PROPAGANDISTA
?
O

I
ALI· O

I
PROCURA UM VENDE- O

I
O'
I

OS INTERESSADOS DEVERãO SE O
I
O
I
O

I I
0-0-0-0-0, -0-- 0-0-0-0-0

- .

?
O

I - �

cO RA�DO NO RAMO DE �EROS
I
0- l\-iENTfCIOS
I '

. O DOR PARA TODO O ES1'ADO.

I
O

!
O

1
ODES, 4.

IMPORTANTE ORGANIZAÇÃO OPE-,

APRESENTÃR NO LARGO DO FAGUN-

.

F O r.m,i C a N a'c i o n a I
PRODUZIDA NOS MOLDES E COM AS MES
MAS CARACTERISTIq,AS DA FORMICA ES-
TRANGEIRA. ,-,

Chapas ,de 1,23 x 3,06 mtrs. grande vari$dade
de lindas côres e belíssimos ':p'a�rões.

J , ,

ESPECIALMENTE INDICADA PARA REVES·,
TIMENTOS DE; mesas, çadeiras, balcões, bares,
móveis de cosinha e copa, refrigeradores, sorvete
rias, portas, etc.

FORMIPLAC RESISTE AO
CALOR E Ao ATRITO

FORMIPLAC E' AGORA TÃO
BARATO QUE ESTA' AO-AV,
CANCE DE TODAS AS PESo
SOAS DE FINO GOSTO, QUE
DESEJAM UM BOM ACABA-

-

MENTO, E RESiST�NCIA
INSUPERAVEL.

Fornecimentos da fábrica com descontos
yara revendedores, �tt dos estoque.ç para
pronta.�ntrega.

BUS C H L E & L E P P E R LIDA
Rüa Cons, Mafra, 35 - .....1.° andar -- sala 5--
FLORIANÓPOLIS BTA. CATARINA
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(LOCAL)
W '

' P.ELO CAMPEONATO DA-2.a ZONA
"

NÃO P E R C A M!
_ "

"
'

,

'

,§@@@r=I@êêl#Jêj#lêêê@êêfF3f3f.Ei(.@l:,:-JF���JE��@f�@é&f:dr=célr=lr#lêêê@@""@ªt=Ji:--d@j#JêSf";--.------,-------- "-,_, ------" .. " - ".,---.-.-- '-',--�'7' - • -,-

.,.... �..'

(I T A J A I')

LEMBRANDO
,.,

_.

Com isso, a Confederação
Brasileira de De'lportos es

tá habilitada a organizar o

Devem s� unir as'10,rcidas, do Avaí, Fi gueirense, Paula Ram�s e Bocaiuv8 p ara maior .lotenUvo 1Ios quadros e me ihores ,

'Comecemos amanhã mesmo!!
rendas

.,

I

A julgar pelas três pele- agrado dos aficionados 'e 12 x América 4 e Paula Ra- nem os triunfos por eles mação.. Temos escassês de dos casos raros".
'd .' ( I/"

jas que vimos no estádio tiveram um in ice técnico mos 2 x Olímpico 5. Pelas c onsegu idosv ] ,elementos técnicos, mas � Faz-se necessária a -pre- estiver jogando contra os
, I' / I "" I

da rua Bocaiuva.' o Cam- e disciplinar lísongeiro. O
I "performances"

acima o Os quadros que Avaí, Fi- . conforta-nos saber 'que' a sença no estádio, praiano Interioranos. Assim fazen-

,peonato Catarinense (2a público continua sendo.Q leitor julgará logo que a gueirense, Pal:l-Ia Ramos e maior-ia dos valores são [o-
:

das "torcidas" dos quatro do, estarão cooperando cem
I ' , I

zona) teve um corriêço dos grande ausente das praças
I
participação dos metropoli- Bocaiuva lançaram contra vens e rl� futuro promissor, clubes. 'Devemos incentivar por cento para a vitória dos

mais sa.ti:,fatórios. Foram I,esportiva's, embora se pro-, tanas no. certame. da 2a �o-
'

os (lo' i n-te'rlO1: i são os melho- 'verdadeiros leões dentro
I
os nossos à reconquistá da nossos e a melhoria das

três peleJas que devem ter � clamem pelos quatro cantos na tem SIdo um fIaSCO. Nao. res que po.d��'iam formar ria cancha. I hegemonia do foot-ball arrecadações financeiras,

deixado satisfeitos os que' das regiões beneficiadas i O que houve foi simples- no momento.i.O treinamento I barniga-verda que há dez Comecemos já amanhã,

�tiv-eram' a ventura 'fie pre-....
'
pela 2a zona e excelência

i
mente !:;!i:=; de sorte, ernbo- das nossas ; 'equipes. COqIe- .Mas precisam des do .in- : anos reside no interior. quando o Avaí, frente ao

senc-iá-Ias. FinaJ}ceiramen- I'dós jogos. Mas o certame' ra r.ão subestimemos o va- çou um pouco tarde, mais centivo de suas "torcidas", Unam-se os torcedores Estiva, irá tentar sua pri

te (S -três jOgo.s', bem como
I
manchará até que todos 101' dos nossos adversários prossegue com grande ani- cuja importância ainda não' dos clubes acima para in- meira vitória no Campeo-

'( s� que �e dese�r-{)lai'am em : c�mp.reen�da� .a n.ecessida�e , ,, .___

1 I se compreendeu nesta "ilha
( nato,

'Joinvil1e; Brusque, .Blume- cc uma melhor cooperaçao
'

----.-.

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

nau e Itã'jaí', tiveram os
j
para a melhoria das rendas.

seus 'Jeficits, obrigando os
I At�· ;,i continuarão" os pau:

clubes a esvasiarem os seus
I
cos beof'eítores dos clubes a

'cofres para cobrir os pre-'! se esforçarem titânicamente
·

juízos. As condições atmos- I
para que Ü'S mesmos che-

'.fédcas ainda rião favorece-
I
guem ao final do Campeo- •

ram o Campeonato. O, cho- I nato. . ::
que Bocaiu�a x Caxia� foi I A Capital disputa, o cer- Ml.--.....=:;... �...... � •

disputado numa tarde sem tame da 2a- Zona_represen- •ATLET.St1I1·REt1 'IASaOETEID1'VELA
sol e, com .ó -CaJllPO um pou- : t�d� pelos se�s prin:ipai.s, _ _ , .__ __""__

,,__
'

_

;,",m:l';�a��ú ;::,on::::�',:�::n�:': P::l: �::::o,F'::"af!ldos � SDltel-ros Da « A C ,E . se» HOI·e No Abr·u'8ser transferido de uI? do-
I
BOçalUV;;\. Sete Jogos os I" ..U L' • .• •. .', , N I

n�ingo a. tarde para uma nossos disputaram e 'apenas Finalmente, hoje à tar-' Contribuindo para o..... êxi- ,ve o público fl.orianopoli- se entender, mais de perto,
:
melhores e sinceros agrade-

qua'tt'i::l�tr;à' 'à,' -naitê� e;; f:i':'.+Jllirta-, vez a- vit-õ:ria- -'�o'N'iu- d.e. tere.mos o . tão discutido.], to e bfilhª:l�ismo.,da·peleja: I' tano,' dada a sua exem- com aquilo que é o objeto ,c 'rnentos 'à' Emprêl3a Flo

nalmente,�-o encontro Pau-' uos : Bocaiuva 2 x Caxías-O.
I

e esperado encontro de fu- já que os "excelentes" atle- piar organização, pôs à -dos seus escritos ::.' a- bola.' rlãnópol is e c-onvoca todos
la Ramos x Olímpico (tesen- Estamos vencendo um jogo: ; teboi, entre as "aguerridas" tas estarão a salvo d_o "pe- disposição da ACESC um Por nosso intermédio a os cl�onistas esportivos pa-

· rolou-se num campo enla- Ava] x Paysandú e perdemos equipes d03 casados e dos sado" ônus do transpor- dos seus confortáyeis õni- ACESC registra os seus ra o sensacional embate
I

.rneado e escorregadio. Ape- os restantes: Figueirense solteiros da ACESC. te, a Empr êsa -Florianó- bus para conduzir os crí- de sábado à tarde.

'�' di;'� tudo, :' pu".n;, : x S!:��li: 4, ��a:"'4R::: i ""� i�o::I,�IO "":::�:�:':� poli" a qu, m,lho, ser-
I
ti,", do '''"'''', qu, �o Em fevereiro e março o Torneio-· fia0 elXM'am e ser o' x ,

__:_ ,I Abrigo de Menol�es, cedido Santa Catarina no Brasileiro de'-Tênis
-

,

AC.E''Se' r'e'eebe I 'II
gentilmente pelo Irmão Vi-

d M
Rio - Sio Pàulo

A va ioso aUlllo: tor, pessôa de há n_;uito li-
,

. e êsa
�

RIO, 16 (V. A.) __:_ Há témpcs, a- Federação Metrq-
A, Associa.ção das' Cro-' gresso farmacêutico bar- g'ãda ao ,esporte da Capital; RIO, 16 (V. A.) _ Ulti- peão e Distdto Federal,. --- - -- _.- -, ��i." politana de Futebol enviou

uistas' Esport.iv('�� de' San- riga-verde e brasileiro, h:á e que vem acom'panhando, mando a organizaçao do vice-campeão e Bahia 01'-· A nova diretoria �m ofício à sua congênere
ta Catarina' tem enconfi-a-

I

atwder ' os asseciados da com vivo interêsse os pro- CampeonatQ Bfã�ileiro de ganizador, serão realizadas

d E
de São Paulo, indagando se

do em eertas',pessoas e, f,ir-
I
ACESC, mediante a apre- blemas do nosso futebol. T,ênis de Mesa, o Conselho em Salvador, n9.. s,egunda O sperança .

..

,

concordal'la com a disputa
m�.s desta Capital, amigos e

I
sentação da carteira social,

I
-

�

-- - Técnico daquela especiali- q\linzena de janeL'o vindou- Recebemos' e d

U
.

t h
agra ece- 'co Torneio "Roberto Gomes

\: )lnboradores a.tentos e de-
I �en:,çl_�ndo os remédios ao ma JUS a ome.,. I

dade, da C.B.D., organizou 1'0. mos o seguinte ofício: Pedrosa" em fE'vereiro e

uicados, que se pres'1ª,m, so- � preço de atacado. I·'· / as eliminatórias dos Es- Estão assim dividi,dos os "Florianópolis, 12 de
, 'Dagem março de 'I957. Ontem, fi-lícitos, a auxiliá-la nessa, A contribuição é das taclos, que serão iniciadas concorrentes, para as eli- Ag-osto de 1957
I nalrnente, a entidade ban-

fase inicial de sua exis- mais valiosas e merece um O F'érro'liário F. C., do em setembro 'Próximo, ca- minatÓ'rias: Ilmo. Sr. Diretor Espor-'I f
.

"'dd'
' ' deirante enviou a resposta,"""tência. I registro esp'ecial, o que a- Saco dos Limões, vem de bendo as �ntI a' es reglO- 1a região - Pará e Ama-. tivo do Jorna-l " O Estado"

I .

f b' .

Ih d d t
'

aprovando o período suge-Dentre as ajudas já' rece- zemos -c,om satls &ção, em prestar significativa home- nalS a esc o a as a as, pá; 2a região _ Bahia Nesta
b

' '

,

, 'd' t' di" rido pelos, cariocas. Dêste,idas pela a ACESC, jun- como os agradecimentos e nagem ao Sr. Wald'emar Na- após o SOl' ,elO os, ocaIs, a (bye); Centro _ Espírito Temos a satisfação ,de

',aro," uma ouh. d' gnu-' tod,,, �q�,t,,' que :niHtam: "d": d,dleNdo· auxma< do

t
ser pr�c€'�iido' pel� C.B.D. S�nto,. Minas, E�tadb do levar ao conhecimento de mod-o, salvo algum impeci

(te Importâ'lcia. I na Cl'plllCa espeCIalIzada I,PresIdente da FCF e zela- As fll1aIS que terao a par-
I
RIO; Sul _ Parana, San- V. S. que foi eleita e em-

lho de última hora, o iute-

Instada a cooperar com o 'da Capital. ':dor do Estádio "Dr. Adolfo ticipaçãc do vencedor de ta Catarina e Rio Grande passada a nóva diretoria ressante certame inte�'esta-
órgão de: Üasse' ,dos cro-

I Ao Sr. Eloi Struve, dedi-
...

Konder", disting�1Índo-o I cada uma das quatro re-
I do Sul. do �speranç� F. C. que fi- dual será realizado nos mê-

.

'
, I d F

,.

P 'd'
I._. S P I

I I:t:ustas esportivos, 'a FAR- 'cado Gerente a, armaCIa com a reSI epcia de HOI1- gIOes, maIS . au, o, cam- I

I
coou assim constituida:

MACIA CATARiNENSE I Cata;inense a grati'dão da ra do Clube. I -----'-_o -- . - , ,,- -' -- ,.-- , .. - '::-.:.- --'\ Presidente de Honra-
organização que trabalh� i

ACESC e �e seus associa-
'

° Sr. Waldemar Nazário, A próxima rodada do (ampeonato Drs. Aldo, Severiano de Oli-
pelo- bom nome ,e pel'0 pro-

I
dos.

,

([ue havia sido �adrinho ,da

C'., ,

'gu, em Figueira d'e Melo;
I
veira e Robérto Schmidt

,bnnt1eira do Ferroviário, arloea I
e Flamengo e Portuguesa, I Presidente _ António de

-
I con'tribl{iu de maneira ex-' RIO, 16 (V. A.\) � São em campo ,a ser indi�ado I

Padua Pereira
pressiva pa.ra _

o c-lube �o os ,seguintes' os jo�os assen- pelo clube rUbro,-negro. I S�cretário - Olavo da
••• Saco dos Llmoes, tendo SI- tados para aprOXIma ,roda- Na hipótese de continua- Silva seu ·calendário em definiti-

I I
'

•
,

IFoi no dia"13 dé m,a'j;;de, ;(- * *
:

do, ,em reconhecimento dis-
I
da do campeonato carioca: re.m os jogos for�, do 'Mara- I Tesoureiro - Leopoldo vo, visto que éS'se assunto

1930 que o' Caxias p,ela pri-
I

O primeiro jego entre' so, escolhido por unânimi-' Madureira x Flumin�nse,' canã, o-Bonsucesso � o Vas- I Teixeira I estava, na dependência do

meira vez c�n:tluistou o ti� I
clubes catarinenses e para- nade, para àquele elevada: sábado, à tarde no Maraea-

'

Co encontrar-s'e-ão no cam-I' Técnico _ Manoél Mi- I pronun�iamento dos' pau-
tulo máximo do Estado- '-ao 1

'f'
posto. I nã; Botafogo x Olaria, -sá- 'po do Botafogo (General

I randa
,

, naenses verl lCou-se no ano
.' , .' I '

,

derrotar, no estádio -da' rua j'
-

� ., I Cumpnmentamos o Sr., bado a noite, no Maraca-, Severiano) e o Olaria 'e o' Sirvo-me, désta oportuni- obra. A prog-ramação ante-
B . d 1936 quando o Ferrovla- W I ' . I _

J
• I

'

ocalUva, ao Adolf� Kon- � -' ...

' ',' I:_ a demar.�azarlO, de. quem. na; : BO�suc�sso x Vasco,
i
Botafogo bater-se-ão' no ,dade para a.presentar a �. cipad� das atividades da se-

der, cam.peão da
"
Capital, f

no,
,

de Cm ltlba çI�rrot�u : I E:V�l( S P�I tIculal: a'�lg�,. o I clO�I�1g0 a ��l de, _no Mara-
I ca�p� do Fluminense (La-

I. S. os meus SInceros cumpn- l�ç�o nacional, que vai par
pele elevada c.ontagem de' Aval, por 4x2, e�. Jogo

rea

I ;U:l.l,
paI nosso mtelmedIO, c�na" A�er lCa x Canto do ranJelras) conforme enten- 'I' mentos.. l tlclpar da "Copa do Mun-

7x3. A conqUIsta corres� lli�ado nesta CapitaL ,

«gl ,1�e.ce a homenagem de RlO, ,clor�llngo. e!J1� Campos dimentos entre os cIubes,

I
Olavo da SIlva .- Secre- 'do", é uma necessidade,

pondia ao certame de 29.
I

, que 101 alvo. I Sales; Sao Cnstovao'X Ban" tário I '

-

-- ,

_.

,�
-- --- --.. --,,_ '---

,

.

�--

".
I
"

I.

centivar ao -tr iunfo o que

ses acima citados, pelos
clubes ,de maior expressão
,['O Rio e de São Paulo.

listas. Portanto, mãos à

;3
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Os moloristas querem'alé piedade

Un[ll� � rll� � iv�rlm lu UiD�· � vilo ãn'�! ! Orll[1
o documento que abaixo I ge Lacerda faz frases boni- dos à reclamação. Ainda me I"boeiro" avariado, Entretan- Vendas e Consignações a Silva, Axy C. Neves, Anto

publicamos foi lido na ses- I tas na Associação dos Chauf »ecordo que terminado o
I to, tudo ·fica no aviso. Por' que estamos agora obriqa- nio José Bruggmann, Osni

são de quarta-feira última fers e manda colocar faixa nosso "serviço" e [eito a que passam-se os dias,_mê- dos quando por motivos de Medeiros, Airton Philíppi,
da Assembléia. .Dele cons: de "eterna amizade aos mo- passagem dos _. caminhões ses e até anos, a placa apo- saude ououtro qualquer, so- Aldo Silveira, Dlauer, Emi
tam assinaturas de pessoas toristas". E os do governo impedidos, súrgiu um càrro drece e os reparos não são mos [orçadoe a vender nos' lio Medeiros e Bernardo
que, ao assiná-lo, despreo- ficam aindà' no direito de do Departamento de Estra- feitos. E CO'l'll, isso, não só so caminhão, seja ele novo Leichmann.
cuparamse de cores parti-não gostarem quandoo po-' das d: Rodagem--e'os moto- nos sujeitam a perigos imi- ou ',velho _e r_esfolegante, ... _ p .,......._._._........._._._._.......dárias, pois 'são filiadas! vo fala no govêrno "da sa- ristas revoltados destrui- nentes

.

e até, fatais, como

porque.
entao, na� �e. melho:

M.

·Iu���! r��União Democrática Nacío- liva"... do palavreado flo- ram a "ponte" qu_e haviam causam prejuizos enormes ra o setor rodovtarw? Ha

��nal. O que lhes interessou rido ,e inutil, da demagogia, feito e obrigaram assim ao ao Estado; que ao envês de anos que venhd trilhando
.

•

foi o veemente e angustio- felizmente já desmoraliza- Qepartamento efetuar o con um reparo, tem de recons- não só estas como qs estra-. _

. �
so apêlo ao govêrno e ,

En da.
certo imediatamente. E a- tr.uir a ponte ou o.boeiro re- d�s de outros Estados. E i .. ?,s anats, da .Assem

quanto eles sofrem a irres- Eis, na sua rudeza verda- quilo que por tanto tempo legado ao desprêso. Não é ;nunca; em qualquer tempo,' � bleta Legtslatwa do,
ponsabilidade do .abandonc deira, o eloquente documen se reclamava, foi feito em possível aontinuarmos nês- tivemos as nossas tão ruins � Estado, desde q'!!arta
em que vivem nossas rodo to: menos de um dia de serviço se estado de coisas. Dinhei e intransitaveis. Que o Go: � feira última estao en'

�ias, o sr. governa_dor Jor Na. qualidade 'de udenis o que prova a irresponsabi- ro não falta, pois o Sr
.. Go·.

verno se apiede �e nós. Ta�' � �iquecido� com uma

ta, ex-vereador por êsse lidade dos que deveriam ser vernador sempre nos aftrma vez sua Excelencia nem sat· ,"II substancwsa pe�a ora

1: No'lulas FI·SCal·s Partido pelo Municipio de responsáveis. Não raro, vi que o Tesouro está farto ba,�o q�e o�orre porque do' � tória", ali proferula pe:••• .11 Palhoça, q·'ero por uitermé d 1 d d d
� b b" I deputado Romeu Se� ... , mos pela estra a avisos co- A�ém isso,'ain a tem o i- ama0 naa ve-se ,em os u':"li �o._

"

Em data de 4 de Junho dia dêste e por impostçao municando "cuidado, peri nheiro do Plano de Obras e racos e os lamaçais. Mas. eis ) basttao Neves. O ora

em artigo intitulado "VEM da minha. profissão de mo' go!". E' uma ponte ou um o escorchante imposto de aqui a sincera colaboração :: dor,. nesse di�, desem-MAIS AUMENTO Aí" - torista que�orta cotidiana- de quem ó ajudou a subir. � bestou e fm falando,
previmos, acertadamente, ( mente as estradas de Santa

.....__ . Deo« haver resp_onsavel. E � num estilo "salada tut-
investida do Govêrno, con- Catarina no arriscado tra-

• ninguém melhor do que Sua ti fruti". Em resposta,
tra a bolsa do pôvo, o pedi' balho do Transporte, recia- Excia. para chama-lo às [a: � a uma .c�ti�a do lide�do de aumento do Impôsto mar ao Governo ou a quem las e o que seria mais uite: � da opos�ç�o � caudq. ar
sôbre Vendas e Consigna- de direito, contra. o obando- ressante, ao trabalho.

�.
çamentana, .? orador

ções, só não leWld� a e.feito no, o desleixo e o desm*ê' Santo Amaro da Impera garantiu que rabo era

pelo protesto da,s cl.::.sses pro lo dos responsaveis pela con triz, 9 de Agosto de 1.957 �
uma espécie de apênd!;

dutoras e pelo contra da opa servação das nossas estra-
•

� ce do corpo humano ,

sição na As.sembléia. das, de vês que não é mais Florianópolis, Sábado, ,17 de Agôsto d!e
__19_5_7__ RODOLFO·KRATZ :� com o que, sem dúvida,

ns« os m�ntirósos[ po"'s(vel ao' cha··fer 'prof';s- ( ·d d 'D' I d E I d· Ex-Ver""a:dor da UDN 1.. de';xará de concordar

I'* -* * \ si:;n�l �xercer "'pelas rodo- 'onVI a os os epu a os s a' uals a '"

� se� ilustre e ânti-dar-Nós, abaixo assinados, mo �Na mesma· data, anu,ncia-' vias do Estado a sua mo- f
. winico professor, dr.

V· ., F Id d d toristas pro issionais, decla-
mas a. valta das famigeradas desta mas honrada missão. ,ISI ·arem a· a'cu a e" e .. Othon d'Eça. Reclamou
Com';sso-es Fiscais, que s.J E' que a c

1 'd d d b
ramos que estamos' plena· "li� contra o Presidente da• a�amt a e os 1.1.-

, I

Od I.
mente de acôrdo com as pa-proveito tr�em aos "chu· racos, dos lamaçais e das FarmaCli e onlo ogla Ilavra� do. nosso colega Sr. I! dReePeústbahr·c�'evaandcusoat�:pins", aqueles que "ma pontes podres e caídas, en

, . 1 Rodolfo K'1'atz por que as O; �

mam" as comissões de per travam a nossa marcha e O Diretor da Facul?ade d: FarmaCla � ?donto 0-
, mesmas expri�em a ver'

:. para Minas Gerais. E
centag,ens, a que têm dil·d-. transformam viagens qU,e gia em fa{!e das discussoes haVIdas no plenarIO da As-! dade Reno 't b ' � como exemplo,. cito_uF d '

, .

-

d 13 d A
A • vamos am em .. Ito os Fiscais da a,<:ell a, comumente eram feitas em sembléia Legi:l�t�va do Estado, na .sessao. e e gos o nosso apêlo ao Sr. Gover' .. Brasília! A loca�tzaçao

Mentira, Sr. ,Diretor /10 um ou. dois dias, numa O'U to corrente, dIrIgIU ao Exmo. Snr. Presl�ente daql,lela nd:dor no sent'd d Ih _ � de Brasilia em Minas
S

. d' F' a"""'('(fO da' --H bl'
.

'f'
'

"E 14·.] A
A

t dtO e met o
G

.

d d desgos-,ervtço e tSC .t"""," mats semanas. á tempos Assem eia 'o segumte o ICIO:' m ue gos o ' e

I rar �assas rodovias Temos erats eve e

Fazenda? /1,(1, Estrada de Tubarão, di 1957. Exmo, Senhor Presidente: Tendo chegado ao co-
uma missão a cum�rir S _

tar· p,r. o fundamente
* * *, ante de um pontilhão des-. nhe:cimento desta Direção' que os problemas de nossa nhore" d G E': Goiás. E deixar o anti'

'p f l
� Diretor 1 d 'IdI" dA'" o overno. nao

f d aor a ar nesse , manteta o e cujos reparos Fa,�uldad� fo:am ventI a os _no � enano essa ssem-
queiram sabe; qu-antos sa- go pro essor e geogr

não ré verdáde que êle tira ninguém cuidava, não tive- bIela LeglslatIVa;·€fi sua sessao de 13 do correhte, tenho 'f" . -

t I fia do deputado e711- si-
d' d�"t t do e

.

" d 1 C Alh Ad
cn tetoS nos tmpoe a uat-

e quem e u:I,r,elO o ram outra atitude os moto- o prazer de, deVIdamente autorIza o pe o onse o -

mente o
-.

t d tuação um tanto· es-
1 "t d .. ,.;

.. ,

··d
' '-. d 1 t r;;mpnmen o o, d D

. d'
.

qua�quer men o e ser'v." ristas sinão pôr mãos à obra mlnIstratrvo, conVl ar uma comlssao e par amen ares deve"" E' d'
.

'Z d l' -{juer a. epOtS tSSO o
.

d I Sr f 'd As bl"
I. ttCt eexptear, d'

.

ços, corren O ogo ao 'e . azê-Io por su-a conta, já de todos -os PartI os com,assento- nessa· sem ela, aso" qu t d ' ora ar tnsurgtu'se con.
GOVERNADO d· do �e . .' 'd' d

- em em eve1' e que f I d l'
-

, tzen· que o DER não dava ouvi- vlsItar o nossofestabeleclmento, on e � .erao tomar co- sabe! _.
- tra a a ta e ap waçao

autor da idéia ou do servi-

� f M nhlecim;ntod porm�nl.or,zado b�de suas dlflcutldaddesE e dIa Santo Amaro da Impera
de ·dinheiros federais

ço? ., ro r John' rece 1 os por par e a sco a em nosso Estado, Cita-,
I I

ap Icaça;>' oSd aUE�1 lOaS o •. '
'

li't
.

. .' triz- e butras cidades, . emConvém perguntarmos - do Governo o sta �o.. utross�, so. CI ? seJ� con:u;u- 9 de Agosto de' 1.957. ram-lhe em apartes, os
Que talo serviço da "Orga· Charles S·cat,e cada com. a antecedenCla de tres (3) dIas essa; VISIta, Pedro Gaspa ,d, Ab '.

grandes trechos rodo-
mec" no Estado, já que foi .

'te V Ih' d �" r e reu., viários federais, em"
e�le o �deal';zador da. idéia,

cas'o aceIto -o con.vI supra.
_

,a do-me °lensedJo pa:r;_a Wahrior Ferreira, Orlando
• , Deu-.\10s ontem sua apre' reiterar a V. Excla. as expressoes o meu e eva o apre- Elpo Anibal B À d i construção em vários

que custou ao Estado mais ciada visita em companhia ço e distinta consideração. Bias� Agnesio Faraco, Dire- Alva�o José F t' d zeEve tO, i murriCípios) inclusive
de 10 milhões de crúzeiros 'A E S D t d R H"l M D P

. ur a, o, us a t- sendo as-do sr. Eurico Hosterno, o toro o xmo. nr. epu a.o uy use. . . reSI- chio Palhoça J '

L
.

D _,Ias que es ao
.

e que segundo as QUEIXAS professor Mr. John Charles dente d�. Assembléia Legislativa do Estado. N/Capital". arte, Dario j�s�S�as�:�, p:_1 faltados; os silos e ar-

'está pior do que estava? SCàfe, que atualmente en .d
-

I mazens; a termoelétri--
ii< * *

BENEFICENCA rDOS P'ROFESSO'RES DE
ro K eppel, Gelci Porto, ca,' etc. O orador da-contra-se à frente. do Insti- P .]'.. D R d lf A dos Fiscais da Fazend"

.

eur'o .. o o o, tai e
nou·"e. Na-a. Não ératuto Brasil ...,.. Estados Uni-' . , p

,

J
-

J 'dSI"atr-"zados 71.0 recebimento
SAN I A C A I A R I NA

erelra,. oao ose. a, i va, d';nheiro de obras a� dos nesta Capital. O ilustre AI' AI d S P
,

das diárias e transporte professor que .J·á temem-'
. ellxo ves e ouza, as

que se referia, Elé que�
desde ,janeiro do corrent coa Possidonio Borges, Ade r';a dinheiro dinheiro!J prestado s�u concurso inte- A V I S O mar B 'f" S W'l'

,

ano, por culpa exclusiva ,do
- onI acIO ena, 1 Ian Cheques, e mais che-l�ctual e cultural a varios d M d T 'b' M dSr. Diretor do $erviço de e e, urI 10 e eiros, ques! E por aí se foi...Institutos no país pretende Avisam�se os 'associ<ldos d'a ? qUIe o ad�t. \�T' edm sua reda- José Jau Luz, Cedin Silva * *,F}iscaHzação da Fazenda, o

demorar-se· nesta cI'dade B f'
A' d s Professôres 'ãO c ara; IZ: o o SOCIO per- J 'S hn' H

- ,

MAIOR I 'N I M I G O DA ene lcencla o "

d"t d tOSe a eIra, onorio Pe-
por alguns anos. le Santa Catarina .de' que não: e., o seu

A IreI? quan o se ara·

d d Sil LCLASSE, vão receber dês- 'everão descuidar-se do paga_I,a.r I!0� tres meses �m s.uall:-�on- '. ro· a va, uiz L. Netto,
se Diretor uma 'circular, Agradecidos à gentile:za Ilento das mensalidades ou �lbUll:OeS, s�m �OtIVO JUSbflCt" Eudoro .Ferreira, Nestor

A t· t �r da visita,' que nos. nrb"por- nuidades da referida institui- o � p�rf' sedls" meEsets, com. mo 1- do.s Santos, Francisco-A.mais ou menos nes es e.
-

-J:"
_ de óbito de o JustJ Ica O. S a, pors, pa· N

mos: cionou agradável' palestra, caol que, dno _caso

Inbros IiÓ tente que, se ao morrer o asso- azario, Paulo Silva Haup
E f t 1

�

't d- lua quer e seus me , , ,

'h tli La R h d 1 J b"O Sr. Governador do s- azemos vo os pe o eXl o e
oderá efetuar o pagamento do !Iado,. v�rlflcar-se aver? me�· , uro oc a e, o

tado e o Si. Secretário da sua missão -Ue intercambio 'lio se o associado estiver �o deIxado transcorrer tr�s me· Sardá, João ,Fontes, D�vo
III FI" l' ecu,,' t dia poris- es sem pagar as mensalIdades,

Fazenda, confiantes no atto cu tura em onanopo IS. 'statutallIamen e �m , parte interessada (pessoa ou

gráu de compreensão dos

N L
�ssoas a quem, pQr declaração,

Srs. Fiscais, etc ...
" ,atiel-as 0-cais (o morto, couber_ o pecúlio) po-

Muito honito! Mas, -quan·
. ,lerá; pagahdo os atrasados, r.e-

to as d';a'rias e transportes CLUBE RECREATIVO vés de um bem elaborado I' �ber o 'legado (pecúlio); p?-
•

! . intercam- 'e!n, se o atr�so passar de tres

devidos pelo Estado a0l!. 24 DE JUNHO I programa um,
_

neses,·e se nao ultrapassar a

� Srs. Fiscais, em atrazo des.- I bio cultural de maIOr apro eis mêses; Q citado pecúlio só

de ,janeiro, os ALTOS ESPl RealJ,za-se hoje, às 20 ho- 'ximp.ção entre nosso país e erá pag? media.nte justifica-
J

d ras, no sub-distrito do, ES· os Estados Unidos. .

.

cão escrIta do Interessado. Se
RITOS do . Sr. Governa o

d atraso fôr além de seis mêses,
e Secretario não presvale- treito o ato inaugural des- ,Além do Curso o enSI-

�omp tilm acontecido,' não será

.I, se CI�be, que ,se efetua:r:á no da lingua inglêsa p�a, '!etuado o pagamento do pecú

Ja em sua sede social, à diversos alunos de acor- io �. é óbvio,' por: nãQ assistir

rua Machado de Assis, 192. do com os mais modernos Parte direito de espécie algu·
na, "Dura lex, seá lex" e não

. Para a, referida solenida- métodos pedagó�cos, vai lá pal'a que apelar, porque ...

de, recebemos- gentil cbnvi- 'tambem inaugurar, pr:ogra- 'Consummatum est'�, ;1te de sua diretoria. mas literários, às quartas
feiras, quando se f�rãó ou

ATIVIDADES DO INSTI- vir varios dos nossos mo-

TUTO BRASIL - ços em declamações, leitu-
ESTADOS UNIDOS ras de páginas literárias e

O Instituto Brasil Esta- . até conferênciaS que serão
dos Unidos nestli Capital,. feitas 'uêste caso, pelo pro'
encontra-se em franca ati- fessor Mrs. John Chales

vidade, estabelecendo; atr:a Seafe, _ que recentemente
-------,. .� -.---- chegadO a Fl?rianópolis!

V A 'N D A O I I' I C I C A nos deu, ontem, a honra de
.

sua visita de cUmprimen-
A. 26 do corrente apresentar-' ([e nossas múséias no Festival toS.

6e.á, ,no Teatro Alvaro de éar- de Edinburgo. Posteriormente,

v�lho, a. candidata.. Vanda Oiti- im Londres, apresentou·se à fa

eica nome internacionalmente co- /Uília real britânica, sendo acom

thecido na arte do belcanto. llanhada pela LondQn Phylar-
"

Atualmente mQnja renunciada nonie Orchestra, exibindo·se

lo Monastério iogue, Amo-Pax, inda na ltalia, Espanha, Por

'etorna à vida artística excluf: ugal, França e Holanda.

'ivamente com o fito d'e conse- i Foi solista da Scottish Natio

ruir fundos paI'a o Lar .Espiri- aI Orchestra, sob a. direção de

ual ,Feminino.
' .

I'
Valter Sussekind, da Bourne·

"-�'-""���'1 lOuth Osquestra, sob a direção
A ilustre patrícia já atuou no e Charles Grove, da Orquestra.

teatro Municipal do Rio, sendo e O'pera da BBC de Londres,
te realce sua atuação no papel do Third Program da BBC

..
e

�a ópera Mme. Butterfly, de a,a orquestra da Rádio Canadá,
l'uccini. Apresentou.se como <le Mont�al.
�oncertista no Town Hflll e no Vanda- Oiticica, com tôda "Sua

Carnegie Hall, sendo' lacompa· !lagagem, está fadada a obter

lhada pela New York Phylar- maior sucesso em Florianópo-
)lonic. Orchest.ra e]lb' 1960; e is, ,onde clPt�r_á IlEoªuções de

"(952 excursionou à 'Eul�ppa co- Villa Lobos, Arnaldo Reb"lIo,
'hendo s�c�sso úa apl'esenta<;ão 8rnai Braga, Ba,eh, Handel, etc,.

:- .

cem.

*

No governo passado,
o substituto do sr. João

Cleofas no Ministério
da Agric'ultura; citou,
Santa Catarina entre

os Estados·que haviam_
recebido auxilio, em

espécie, do govêrno fe�
deral. E disse qu.e a a

plicàção desse dinheiro
devera ter sido pelo
critério "paternalista",
pois as obras a que se

destinavam nem em

obras ficaram!, E há
também a história dos

je.eps que o governo'
federal ,destinou aos

colonos, por
•

intermé
dio do sr. Irineu Bor-

;nhausen e que foram'
acabar todos nas mãos
dos chefes, chefetes e

chefotes da U. D. N.
Mas o ·deputado Se

bastião Neves' quer
que o govêrno federal

. continui a sustentar'

a. . . eterna vigilân
cia ...

leovigildo Mendes
. Em sua, residência, nesta

Capital, faleceu anteontem
o nosso venerando coesta

duano, sr. Leovigildo Men'
des, antigo elemento do co

.

mércio e da industria.
M\lito . �onhecido e estio

i

mado em nossa· Capital e i
chefe de nume'rosa familiã.
O seu passamento. teve a

notícia recebida com geral
consternação.
O saudoso extinto deixa

viu-va a exma. sra. Maria
Mendes, .e os seguintes fi
lhos, além

.
de numerosos

netos: CeI. João Eloy Men
des; da reserva remunera

da da Policia, Militar, sra.

Iracema, casada· com o sr.

João Cidrão. . funcionário
dos Cbrr,eios' e 'telegrafos
de ]:3iguaçu, sra. Isaura, ca

sada com o .sr. Arari Cam'
pos, funcionário dos Cor
reios e Telegrafos desta Ca
pital, sr. Jaime Mendes
Fiscal de Fazenda em Brus'
que, José VIdal e Lauro,
industriais em Biguaçu, Ar
nãldo e Aldo, industriais em

Chapecó e sra. Lü:Urdes, ca
sada cóm o sr. Rubens Sa
l:>int>, residente em Niteroi,
Ontem, às 10 horas, os

seus restos mortais foram
á 1110rrer e viver e que, com sepultados no cemitério deeferência à.morte, um dos�no-
'íssimos do homem, segundo a' ltacorobi, com grande acom

gl'eJa, dizem, as Sagradas Le- panhamento.
ras: Vigiãi' porque não sabeis À exma. família enluta'
dia ne-nl' a hora, (S, Mateus

. . . , "da; "apresentamos'5·13) ,

Um entusiasta da·" Beneficência condolências,

* * *

Nem a lábia, a demq.gogia
do -Sr. GOVERNADO, nem
as promessas do Sr. Diretor
do Serviço de Fiscalização
da Fazenda, no "engôdo" da
substituição de diárias e có
tas variáveis por aumento
de vencimentos enganam
mais ninguém. '

Chega de saliva ... ,

E. M. FERIA

E' esta a única interpretação
10 dij:>ositivo supra que, aliás,
Ia maneira êomo está redigido,
lispensa qualquer explicação.
Fac� ao exposto,' qual Q dever
inter.êsse do associado? E'

·.1aro que deverá procurar estar

quite com a Beneficência, fa
endo descontar.em fôlha de pa
amento a sua mensalidade de
,1'$ 10,00 ou anuidade de CJ.'$ ..
120,00, conforme declaração fei
a em 'requerimento. Se o as

Qciado não é funcionário esta
lual ou se. prefere pagar pôr
'ora, isto é, na secção compe
ente da Secretaria d'a Educação,
1ão se esqueça de la ir, anual
u mensalmente, efetuar o pa

Beneficência, de que, apesar
ecido um comprovante. Siga-
110S Q provérbio: Não deixes pa·
'a amanhã o que podes fazer ho-_

* * *

Londres, 16 (U.P.)· _' A rádio
do Cairo afirma hoje que aviões
Sírios forçaram um avião Norte
Americano a descer em Damas
co, ontem, por ter sobrevoado
aquela capital sem licença. Os
quatro. tripulantes foram reviso
tados e tiveram de pagar as ta
xas

..
de aterrissagem, depois do.

que puderam prosseguir viagem.
A emissora não identifica o

avião e nem dá outros detalhes.

Estocolmo, 16 (U.P.) - Cinco.
membros da 'Comissão de Campeo
natos Mundiais da FIFA estão.
Inspeelonando os campos de foot
ball Suécos, a serem utillzaclos
nos jogos finais do Camp�onato
Mundi'al em 1.958. Informam os
comissários que até agora não ti.
veram nenhum motivo de critica,
encontrando ,to.das as canchas
em perfeitas co.ndições. .

Rio, 16 (U.r.) _ No Departa
mentõ Nacional do Trabalho fo.i
assinado hoje Q acôrdo que con
cede aumento de salários aos tra
balhadores da indústria do Sal,
em todo o Brasil.

Buenos Aires, ,16 (U.P.) - O
Ministro y. Fazenda �o Brasil
sr. José Maria Alkmin, tenciona
aproveitar sua estada em Bue
no,!õ Aires, 'para discutir o au
mento

.

do intercâmbio comercial
entre o Brasil e a Argentina. Já
poucas horas depo.is. da sua che,
gada, para' participar da Confe.
,rêitcia ,Econômica Interamerica.
na, o Ministro Brasileiro confe
renciou rlongamente com seu co

lega argentino Adalberto. :Krieger
Vasena. E nGS meios ecimomicos
afirma-se que já houve entendi
mento sobre 'um aumento nas

exportações de aç..car e tecidos
brasileiros para a Argentina. Por
outro lado., o sr. Alkmln assegu�
rou à imprensa portenha que o

Brasil manterií a atual qUGta de
importação do. trigo argentino.

Nova York, 16 (U.P.) _ Um pOr.
.. ta-voz . da emprêsa brasileira
VARIG disse que um de seus

aparelhos super constellation
com três tripulantes a bordo, foi
obrigado a descer no.. mar das
Antilhas, perto da costa da Re
pública Dominicana, quando se

d-i-rigia a Miami. N�o havia pas,
sageiros a bordo do aviãõ. o ser."
viço de' Guarda Costa informou
que um de seus aviões de socor
ro localizou os destroços do apa·
rêlho brasileiro a tresentos me-=
tros da localidade de Gaspar Her
n'andez, na costa nordeste d'a Re.

,

pública Dominicana. O ãvião a.

presentara falhas num do.s mo

tores antes de sair de Ciudad
Trujillo, segundo-"illsse a VARIG;
e as primeiras informações são
de que o mesmo ,éstava em' vôo
para Miami, a fim d'e ser, repa
rado alí ou em Nova York.

Nações Unidas, Nova York 16
(U.P.) - O CGnselho de S�gU
rança das Nações Unidas decidi
ram na próxima semana se as.
acusações' arabes de "Agressão
britânica" em Oman justifica- um
debate Gficial do. assunto pela
ONU. O ,Conselho. se reunirá as

dez horas e, trinta minutos de
terça.feira para adotar uma po'
sição sobre à'queixa apresentada
sição sobre a queixa apresentada
ontem pelo Egito, Iraque, Jorda·
nia, LibanG, Líbia, MarrGcos, Ará
bia Saudita, Sudão., SÚ'ia e Iemen

Jerusalém, '16 (U.P.) _ "A na·

ção poderá ser convocada para
pegár em armas em qualquer
momento" se se impedir o liyre
transito de seus nllvíos no golfo
de Akaba, rumo ao porto de Ei·
lato Essas declarações foram feio
tas num discurso ante as fôrças
de defesa do Israel, pelo premier.
Ben Gurio.n.

Washington, 16 (U.P.) - À últi·
ma· hora, a Câmara dos Deputa' .

dos aumentou de cinco para dez

milhões de dolares a verba da lei
de auxilios ao ExteriGr, destina
da a ajudar a Guatemala duran' ,

te o novo ano. Fiscal. Essa dupli
cação resultGu de uma emenda,
apresentada pelo. deputado. Fogar
ty e aprovada pGr unanimidade.

"

AUMENTO PARA
'

OS BANCARIOS
,

yem despertando • vivo interêsse em todas as

esferas do ,país, o aumento salarial pretendido pelos
bancários.

Em nossa Capital,' ontem, sob a presidência de
seu dígno Presidente sr. Oldemar l\iagalhães, reu·
niu-se o Sindicato. dos Bancários desta Capital para
discutir acêrca do-momentoso. assunto.

A certa altura, com 'PÇllãvras incisivas, o sr. F5re

sidente, concitou toda a classe li se unir em tôrno
do assunto, para que mais depressa se chegue a

uma solução, vindb assim a ser atendidos em suas

justas reivindicações;
Da mesma maneira tem procedido todos os Sin

dicatos bancários do país motivo porque, acredi�a
mos, uma solução justa .e que conténte a todos seja
lego ,encontrada, ·evitando. assim que numerosa.
classe entre em greve,

CARLOS NOBRE NO TEA

TRO, CANTARÁ EM HO'
MENAGEM AO PREFEI
TO DA CAPITAL

U:çna das atrações para
as homenagens que a clas

.

se estudantil de Florianó

polis prestará ao Dr. Osmar
Cunha, no Teatro, dia 2.t-do

e.
Como remate qêste apêlo, fa

amos a seguinte meditação:,
Lembremo·nos,' associados da

gamel)te e então, ser·lhe-á for·
Ia vida �er a nossa perfeição,corrente, será a presença

do cantor da :Rádio. Nacio
naI do Rio, Carlos Nobre,
cuja projeção nos meios ar

tísticos do país já ocupa lu
·gar distinto' entre as cultu"
ras de',nossa música.

nossas·

I
'Ir
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