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D O
RIO 28 (V,A,) � O deputado tes em favor dos ohjetivos visa- aos lucros de tais ou quais espe- . Estados Unidos, Robert Andqrson observadores da "Cortina de Fer- res, reduziu o conclave II sim-' 'reu parelha com a inexequibili-

- Brasilio Machado- Neto, que é dos, E a quem quer que examine cies de emprêsas 'em um ou' outro porém desde logo �itou !águ,a r�", sorrindo, diziam �u,e o fato; ples aglome.r�do lo�o�aquic�, dade das proposições", '

também presidente da Confede- tais recomendações não escapará pais, na fervura, Com
tato

sem cerr- nao lhes caus!lYa, n numma

sur-,
onde a esterflidãde-de ídêlas ,cor-

ração Nacional d� ?omércio. fez se� a�to senti�o público, su:rpreo
I

A REUNIÃO OFICIAL DE - mônia e falta de tato som Igual, presa ,," , '
-----------------------------

seguinte aprectaçao em torno cupaçao amerteanísta, seu espírt- . 'BUENOS AiRES foi dizendo aos subdesenvolvidos C t' d acrescenta o sr A V I S Oa
o' d B A' t d Hdari ddi' , on muan o,�. .. ,

da conferenCIa e uenos Ires: o e so I arre a e seu desprcn- Em eontraste o que se está ob- do hemisfél'io que' apertassem o : B 'I' Machado Neto', "Não
o d di tânci d' t d inter , . ,

I'
,

.
.

rasr 10 "

"Com um mes e IS anela, rea-

dearr
o e In e��sses pessoais, servando na reunião de repre- cinto, poupassem e apltcassern iremos tão longe malsinando os

lizaram-se em Buenos Aires duas -: u�os ou oreglOe,s., i sentantes dos governos,
- acen- os próprios es�ôrços para resol- Estados Unidos, Afinal dê contas,

reuniões continentais para estu- as.elam �odas, e velda�e no tuou o deputado BraSiÍlO Macha- .! ver os, respectivos problemas, �
que crédito de confiança podem

do dos mesmos problemas, Uma �onc_elto, p�l�o,rdIaI do prtmado do Neto - e contrangedor, A'I sem mais conversa, abandonou
merecer certos países com oBra

de homens de emprêsa no plená- 1!:r�lvr� íníeiativa de�t�o do co�- I
maior parte dos que ali compa-, os trabalhos, :regressando ao seu sil à frente, subitamente ataca

rio do Conselho Interamericano
.

o liberal da polttica econo-
I
receram parecia não alimentar país, _ dos de histeria e debater contra

.de Comércio e Produção, agremi- m_ICa que adotam, Mas a nenhum outro propósito senão obter dó- I Um jornalista presente ao epi- tudo o que é estl;ailgeiro e espe
�ndo tôdas as entidades de co- mo.m�nto nelas se surp�eende lares in�e�samente. necessár!os

I
sódio, ,maliciosamente �nd'agou

I
cialmente americano.:,

a _intimidar.

mél'cio, indústria agro-pecuarra obJ�tJ�o meramente, �aterlal ou para muttos programas incluaive _p.orque o sr. Andersen nao dava
as emprêsas ianqu�� com a expro

bolsas, seguros e bancos. egotsbico ou o propõsíto de aten- o de resolver deficits orçamen- os mesmos conselhos à IU�.os la- príação ou a �ifância que se

Outra de ministros da -Fazen- �er apenas vantagens. �êste ou
I
tários e ca?l?iais. .

I via de Tito, à I�don.esia de· Soe- I
aplica aos crinfm'lls"tls a mostrar

da ou de Economia . dos países. aquele setQr de atIVIdade ou O secretãrto do 'tesouro dos kal'no ou aos palses arabes, :E: os I dentro de seus partidos mais con.

do hemisfério, Os temas eram ANO XLIV _ (f MAIS AN TIGO DIÁRIO DE CATARINA _ N,ô 1 3 r 4 1 servados mais conservadores e

idênticos
.

desenvolvimento burgueses". "Alas" e-frentes

econômico do comércio exterior, "freneticamente nacionalistas, im
política monetária e cooperação plicando contra fantasma que só

técnica, Os homens de emprêsa a elas assustam?

levamm a contribuição das se- Coloquemo-nos no lugar dos

ções. nacionais à CICYP, que, americanos para julga-los com

durante uma semana, foi subme- objetividade",
tida a Intensos estudos e deba- E o presidente da Confede-
tes em comissões espe.cializadas. ração Nocional de Comercio as-

Ao fim dêsse prazo, apresen- I
sim conclui suas considerações.

taram recomendações objetivas,

I
"O que não padece dúvida, 110

de alcance prático em condições DIRETOR RUBENS DE ARRUD R UINO entretanto, é que o pronuncia-
-

._. _

: - ". A AMOS - GERENTE: -- DOMINGOS F. DE Atl ,., 'de serem - transformadas íme- , mente do sr. Andersen, com sua

diatamente em medidas eficien- EDIÇÃO DE HOJE: 12 Páginab � Cr$ 2,00 - FLORIANÓPOLIS: .29 DE AGOSTO DE 1 9 5 7 retrrada imediata de Buenos Ai-
-

oe o M E R C 10

o Chefe da Inspetoria Regional de Fomento Agrí
cola em Santa Catarina, comunica que, dentro de alguns
dias receberá aquela Repartição, as seguintes mudas de
árvores frutíferas para revenda, a preço' de custo, ans
agricultores ínteressados:

' .

2.000 amoreiras
100 oliveiras
1oo-castanheiras
180 caramboleiras
600 laranjeiras
200 tangerinas
425 limoeiros
�OO nogueiras
100 anoneiras

BENEFIC�Jf(IA DOS, PR'OF'ESSORES DE
°

SANTA CATARINA
A V I S O

RIO, 28 (V,A,) - Uma greve
de motoristas de taxis 't! a cam

panha eleitoral que OTa se trava
em Belém para eleição do novo
prefeito da capital paraense, que
se realizará � primeiro de setem
bro próximo estão causando ali
grande agit�ção, Um telegrama
daquela procedência narra o se

guinte:
O ambiente é de grande tensão

devido aos choques entre moto

ristas profissiQnais e elementos
da Polícia Militar e guardas de
trânsito. Os motoristas. entra
ram em gl'eve como protestos a

um.a determinação da Diretoria
do Trânsito,
Acompanhando seus colegas dos
carros de alugueis, os motoristas
de. coletiv.os aderiram em grande
Parte ao movimento, deixando a'

cidade quase sem ônibus.
Ein consequência a cidade foi

pràticamente ocupada por fOl'ças
embaladas da Polícia Militar, A
situação se encontrava nesse, ''Pé
quando chegou a Belem o prefei-'
to de São Paulo sr, Adhema,r de
Barros e presid:nte do PSP para
prestigiar o's comícios do enge
nheiro Lapa de Castro candidato

d? seu partido a prefeito d'a ca

Intal paraepse. Logo depois de
desembarcar o sr. Ademar 'de
Barros visit�u os pontos de taxi
e declarou-se solidário com a

causa dos grevistas.
'

MMai� tarde foi ao Sindicato dos

�torlstus já em companhia de
(Julnze deputados estaduais e. do
Presidente da UDN e ali acusou

':.: gO�êt-no do ceI. Barata de di-

tO,rlal ao mesmo tempo que o

governo enviava um emissário
aO')Jr. Ademar de .Barros com a

missão de dizer-lhe que seus co

Illtcios seriam permitidos em

EMENDA PERMITIND'O O VOTO 'DO AN,ALFABETO"

,

110 Poderio:�Votar Apen.as O$�Que Nio�
Falam· Português' [- As Praças De· Pré�
,

'RIO, 28 (V:A.) .- Foi, afinal, O pro�lel�la de anal�abetism� o indivíduo atuante, operoso e se-I O voto no Brasil 'é universal., política nos, Estados e, não no

a Mesa da Câmara dos Deputa- no Brastl ainda por, muítos anos' guro, que sabe o que quer, Nas Introduziu-se no entanto, uma asfalto do RIO de Janeiro sabe;
dos, a anunciada emenda do sr: permanecerá sem solução: Os cidades; o analfabeto participa' 1

cunha no sistema para impedir que o suborno e a corrupção eleí- quando se atrasar.; por três mê

Armando Falcão para alterar a. esforços dos governos que se su-
'
normalmente da vida cóletiva, ofe que' o analfabeto �ote. '

torais resultam da ação despri- ses em suas contribuições, sem

Constituição, Federal e permitir cedem. são impotentes para re-! recendo como o homem do cam- Todos são iguais perante a lei. morosa de-individuo que, sabendo motivo jus.t.!_ficado e por seis.
o voto do analfabeto, "solvê-lo em prazo curto. A ex-, po, sua' c�ntribuição valiosa e O analfabeto, contudo, é um ler e escr!!ver" não possuem, en- mêses com motivo justificado".
E' n seguinte: tensão do território, as dJificul- indispensável ao pl'ogresso co- prescrito, impedido de I,',escolher tt'etanto, o escrúpulo, o sentimen- Está, pois, patente que, se ao

"F' b t't 'd 1 'd d d . -

d f' 'o

I t
"

h t'd d d morrer o associado, verificar-se
Ica "U s I UI o pe o sêgum- a es e comul1lcaçao, a e IClen mum. , os que legislam ego.ve"nam,

o CLVICQ e a ones I a e .'

t 1 t' Q2 de"
.

d f
," .

b '1' lf b t
' haver o mesmo deixado trans-te o a 'ua ar. -" a': onstJtul- cla �s recursos ina�.ceiros, e O analfabeto é UI11 cida,dão li! Todo o 'poder emana tio povo, mUItos, rasl eIras, ana a e, os.

-

F deI'al' cresc t d 1
-

d f cp I I Ob t I COI'rer três mêses, sem pagar as
çao e •.

, ,

Imen o a�popuo açao e uma brasileiro para to os os e eltos; 'Mas atualmente só t1'lnta por
s mar-�e a guem, em soo que-

Art. 132 � Não podem �lisíar-' ;;e1'le de- !).Utr�fatores correla- Paga impostos, é convocado para cento do povo, mand,lm, O I'esto,
' :er _ no B,rasll. o vot? de q��l�dade mensalidades, e parte interessa-

se eleitores:
'

tos �azem com .9�� a�'n-e. Serviço-.!}liJitar, é cheft! de !�- a maioria, os setenta 'por cento L
e a,ssumlr �t,Itude ,1I1lpatrlOtl��.e da (pessoa ou pessoas a quem,

I - Os qu'e não saibam expri-' l,ongl?qua a, p.OSslblhdade de al- mília, pertenL'-e � �v� �eh-':-tV' �ã-G-- V'MM' ,_- -:m�bTh�8' A�.t14f..!'�Cra!!..c� E uma deflDl- por declaração, do morto, cou-

mir·se na língua nacional; [�betJzar, rapIdamente, a maio- cos, jnt�g,ra associações de cla�: .!!legem, não podem ter vida dVi-1 çao de. �lentah<lãâ1i""'_�_�_� ber 0- p�cúlio) poderá, pagando
Il � Os que estejam privados" !Ja do povo. se, �art�clpa -de, c�n�pan?as elel" i ca plena. Sofrem ,porém, tanto de esplrlto. - li ��s� _ �ceber o legado

temporlÍria ou definitivamente Sabe-se que cêrca de 700/0 dos tO,rals, e, pro.pl'letarJ�, ,e com.er- I quanto os demais, ou até mais Dum lado ficarão os que não (pecúlio); porém,-' 'se-...�rasQ
dos direitos polltl'COS,

. ,

t lt' d tIl t" °d d DIa dtO' -,-

brasileiros ainda são analfabetos, clan e" e agrlc.u �r, ,e I� u� _�Ia 'I
do que êles, as consequências dos em me o (> povo. e outro a- p ssar e res meses e se n'

§' 1.0 _ Também não podem g é também notório que uma Mas ha uma dlscrlllllnaçao Il1Jus- êl'l'OS e falhas dos governantes e do, colocado-s nas tôrres de mar- ultrapassar a seis mêses, o citado

alistar-se eleitores às praças de invenCível morosidade caracte- ta: não ,pode ser eleitor, Não po- legisladores mal escolhidos, fim das suas teol'ias antipopula- pecúlio só será pago mediante

pré, salvo os aspirantes a 'ofi- riza o processo de transforma- de votar, Se o filho alfabetizado A democracia. é o govêrno do res, .se acautelarão os falsos, pa- justificaçã,o escrita do interessa

rial, os suboficiais, os su�te�en- ção dliquêles patrícIos em in- fôr candidato, o pai analfafabeto '; povo pelo povo e para' o povo. ra quem o voto da lavadeira é do. Se o atraso fôr além de &t:is

tes, os sargento�, e os alunos 'das rlividuos alfabetizados. está proibido de ajudá-lo a ven-' Mas'povo e massa é maioria é uma degradação. mêses, como tem acontecido, não

las MiU;tll'fe� de Ensino Su- Ser analfabeto
-

entretanto, "el',
.

participação global' e não rest\'i- i Entrego esta emenda ao exame
será efetuado o pagamento de

ocr,
"

." .

_

, .. '. <, ,.' Ilão significa sei' incllipaz. O dis- O analfabeto te� o� ônut dda, 'ção reacionária .e .descabid�. e deliberação 'do Congresso Na- pecúli; ed,ób�io'lo,r n�o. ass;stir.0 -A --lei ,disitorá., sõhre 11, cermmerito nã,o� sst�,.:,su�õr4tna- . c�da(lania .. Nã.o, po e ter, ?;t-. Urge acabar" CO'l1'-é o prec(>ncei. cional, que por certo vai encará- a par e 1-1'el o e especle a gu

pela qual p'os�an'l Íllista�- ilQ à rcir_cuJÍ.stã,l\cWt- de::'sab�Fl�l' ,
VIJl" um!,!- de ._?u,?", �1'?l'I"�gatlvas to intolerável. -quf; se, él'iou ,110 la com o patriotismo 'que inspi- ma. "Dura lex, sed l�" e não há

';e Oll analfabeOtos e e;xercel" o di- e escrever.' Na �ôná;' Í'U1:al bra,si'-I' ou faculdad.es eSsen(l18lS, :;-",-e. 9�e' 'BI'asii' 'con'tri{ '0' ãnai'â-� ln- ra S'.Ii·as:,gecisões.': �.
"'

"
�. �

. li'ara g_�, a�e,ll\l', porque '" �'CIlI\
� de voto,

�

leira, a regra é o ana}fabeti-ilmo, mais do 'que injusto, ,é illiqup,: corpol'a-lo 1; vida poIÍtj'c� .da' Na-- Assim a e'�enda o sr, Al'm;nd'O:; lS1tmmatum "éS'f">
(

JUSTIFICAÇÃO - Nela, porém, é c0!l1Úl)l encontrar odioso.
� ção é un� ímperativõ da ,consciên Falcão e n1ais lOS deputados, I E' esta -a únicã < -lnterpl'etação

:'�w.-.-.-.-.-.-.WJ'_�_.-:__-.......____- ......_..w.-.-..._._._.r_-�..·_��;;._-...---J"....- ... �
cia del11Qcrática, N'iio se concebe

1-� «�mB1D DE BI��B� ImE�)) UI IBhf�NDB' ::�:�jt:.��:��:�::��.��;�J Falando Fra�came.�te I
BUENOS AIRES, 28 (U.P.) - O navio de,passageilfos a ver com o voto do analfabettl. Numa entrevista que o CORREIO d� fosse pago nos seus varlos meses de

Que�l ljlratica a fraude, que� a DO POVO· sepultou entre anúncios da atraso. Das contas nem, é bom falar, .. i
'ar�ntino Ciudad de Buenos Aires de 3700 to.neladas, foi a�al- concebe e manipula são os letra- décima segunda página _ pot.' aquilatar, dep.ois que numa reunião de auxiliares o:

d d
.

d P t 1 t dos, O morto que .continua vo- '

l :-l

roa o no estuario o IIO a, ra a pe o cargu,elro. nor e amenca- por cr....to, da fatuidade do entrevistade governador chegou � propw que essas
tando, o. vivo que vO,ta duas. vê- "'

I
M H k d 't 'l"t '1 d f dando em segu'l'da •

.zes, noutras palavras: o voto- -'0 deputa.do, Paulo Konder Bornhausen, contas de 1957 fossem pagas em 1958 ....
no orrnac aw (' Ol o mI one a as, a u,n - .. �

� fantasma e o voto múltiplo são ("O mais jovem parlam.entar do Brasil, Seguindo ainda' pela mesma trilhai
O desastre oco�reu j�i proximo da costa Uruguaia, quando o na- �'frutos de outras causas, entre as ex:"presidente da AssembJéia e ex-vice- da demagogia governista do Estado, 01
vio argentino se dirigia de Buenos Aires para () Porto de Con- � i:l��s d�i-gaU::rel::�;ec�i:,ln�:n:��a� presldente do Congresso das Assemblé- sr. Paulo Bornhausen assevel'a a abso-i
cepcion no Uruguai Apesar do panico inicial, em que algumas � ;��:ç��n�p�:e:!::�liZaçãO dos ór- ias Legislativas do Brasil, desfrutando luta falta de recursos federais'. Cerca

, .; de posição de proemin�ncia na vida po- de meio bilhão de cruzeiros é o total dlls!
pessoas ficaram feridas, todos os 141 passageiros e oitenta e no- ,�. d'lnRheelal'rtoivannalesnte à influência de

litica do Estado" e não sabemos mais obras rodoviárias, de construça-o e pavi-I
,

eleições, torna-se

ve tripulantes do Ciudad de �uenos Aires foram salvos.
,

ela uma evidência quando o anal- quantos outros títulos anuncinsse a par Il'entaçãe, qu� no corrente exercicio es-,
'� "._ J"J"_._ _ __._. ••• ·.-.-...w.w.·- - � · fabeto não é eleitor. Quem faz do único verdadeiro, que é o dê ser filho' tão sendo executadas em Santa'Caltarina,
-----------. -.----.- ---"

·-'B'-;-I-·-�------ do sr. Irineu Bornhausen) sa�ou a des� sem cont.ar as que o,Estado faz por dele-I

A m b i e n I e d e a g i ta ç ã o e m e e m coberto sôbré o futuro e sô'bre a ver� gação do �ovêrno fedeTal,. Para os proa!
/ dade.. jetos de energia elétrica, sem contar a

fJ>�CUtL'�_dêA�'� dCl ?1t{JIL�,"�dtJtd-
Entitulando-se lider da bancada da contribuição pllia a grande. termoelétri-l

- II U_ D. N: no Legislativo barriga-verde, ca de Capivarí, já a União liberou mais

o "mais jovem" esqueceu-se que êsse de 25 milhões_ Pelo Banco d'o J)esenvol-I
,! cargo está entregue, de dilreito e de fa- vimento, 'para obras ,ferroviárias e ou-!

j)U'
"

dadãos e partidos, c0'lfia em que to, ao seu colega deputado Laert,e R�os tras, os r�ursos prestados velo govêr-I
.

. tt'U.·�OO·, I esse alto propósito encontrará da Vieira.,', no cen.t'ral alcancam a, casá 'dos 200 mi-'
, parte de v, exei.a, a mais decidi- ,

• .' I'

da colaboração é, .por isso, leva Refere-se de»ois ii administração lhóes. E tudo isso para não aludirmos,
a i'nformação ao seu conhecimen- estadual e outr.a vez· faz larga digressão a um aval de 40 milhões a stl"em em.p'res-II

I
' ,to para as providências de direi- pelos caminhos 'escuroos e movediços da tados ao, Estado pelo setor federal, para

qualquer lugar, Ao tentaI' porém clima de cOlllpleta liberdade', com to. Cordiais sau�ações,f' ... I

reunir um grupo de motoristas garantia pl�na para todos os ci- 'fantasiá, para não usarmos daquele têr- as ouras -do rio Júlio, criminosamente

<te praça, o sr, Ademar foi adver- mo que Ruy classificou de l'landatium abandqnadas no govêl'nô Irin�1t Bornhau'
tido pelo comandante de uma - __ o--

gambá ou mandatuim serigueia o go- sen em troca do prato- d.e lentilhas da li· �
patrulha da Polícia Militar de

. A L 1ST ,A U..J: N T O E L E 1-' O R A, L vêrno aumentou. Substancialmente o fun- galiâ,4) Jaraguá lcúja. única utilidade é I'que não permitiria ajuntamento. , '''' I.; "

O prefeito de São Paulo acatou a cionalismo sem acrescer um centavo se- a de servir de pouso, para os passa,t"i-
advertência e se retirou, não sem MOVIMENTO ELEITORAL. DA 13.a ZONA -

quer nos impostos. nhos.
.

antes declarar-se novamoente com
- FLORIANÓPOLIS .

As leis ns. 1.618, 1.622, 1.623, 1.624, Como se vê; o menino-deputado fa-
a causa dos motoristas. utro te- . ,- eleitoral até . • d' d
legrama diz que a greve dos mo- Numero de requerimentos de lI1scl'lçao 1.626, 1.627, 1.630, 1.631 e 1,633, de 20 lou ·pouco, m!).s nem pOr ISSO elxou e

torÍ'stas continua. O líder udenis- O :d!a 27 deste mês 4.686 de. dezembro de 1956� pelo decreto ·n. revelar que é um ,prodigío de imagina-
ta Ferreira de Castro, q'ue é ad- NUl",t/L"O de titulos eleitoraes entregues 2.495 272, de 31-12-57, denominadas eufemis;.. ção, à la MoncKhausen ...
vog.ad.o, se colOCQU a disposição

Nun:ero de titulos em' cartorio prontos p. entrega 385 tic"mente de leis de revisão parcial do 'Por último, depois d'e acrescenta,r
da classe para fazer sua defesa. ' I �

QUEIXAS DA U.D.N. AO Nllli ero de processos aguardando providencias sistema tributário estadual, foram por 'o P.T.B. na já desfeita ,coligação gover-
MINISTRO DA -.JUSTIÇA das partes 2821 êsse mesmo uiploma legal incorporadas n,ista, da qual 4) P.R.P. há muito deban-

Rio. 28 (V.A,) - O ministro. NtP'{J�ro de requerimentos aguardando despaeho ao orcamento como integrantes do apa- dou, garantiu qUe o papai vat ser candi-
Nerêu Ramos expediu ao gover- , ....' 11

•

"d R
nador Magalhães Barata, do Es- e dentro do' prazo para tal

I
reino arrecadador do E·stado. dato ou já é candidato ao Sena o. epe·

tado do Pará, o seguinte telegra Nunwro de processos despachados e com os ti-
.

Es�as nove.leis consbstandam nOve tiu, assim, o que o seu semanário por
ma: "A UDN acaba de trazer ao tulas sendo preenchidos 1.5181 aumentos esfolativos e escoréhantes. aqui aãmntou, acr-eseentand'o qn.e o SIl"'.

conhecl'mento do govêrno fede- 't (E'bl' t M nl' •• I' •

Bo h
•

1Existe, funcionando no EstrelO 1 10 eca. u -

Uma só delas, a do selo, no prImeIro se- rmeu rn ausen sera sena' Or em ••

ral informação�recebida de sua �

Iseção estadual, segundo a qual cipa\) um po�to eleiSoral desde o dia 14 dest� mes. Ellte I mestre, arrecadou montante que faz pre- 1958 e outra vez governador �m 1960. .

elementos integrantes da SNAPP pOSt.o até esta data concorreu apenas com cerca de, 150

I
ver, para o ,fxercício, receita tres vezes A càndidatura do ex-governador,

e d,e policia, tentaram, ontem,� eleitlll'es. sup(�ior à orçada.",:, aliás, somente foi' nega<J.a pelo advogado
noite, 'dissolver um grande coml-

}'elo Juizo Eleitoral foram atendidos nos locàes ori· Ainda na estrada mal Humi.ndada da do Estadb quando teve que se defender ,[
cio pr�-candidatuI'a Lopo Castro -

saindo feridos vários companheí- de funcionam os seguintes estabelecin:el:tos qu: pre�i�-I informa erradamente ao presHgioso ór-
. perante a Justiça Eleitoral, da. acusação

ros e' estabelecendo pânico com mente .entraram em entendimento solIcitando lllscnçao

I
gão�da imprensa porto--alegrense que as de estarem, usando o "Diário Oficial" na

disparos de arma de fogo.
dos ei€itores: irrealidade.

.

o sup/osto lider da lJ.D.N., n.'ropaganda politica do presidente da
Acrescenta a informação' que "

a polícia tentara repelir o episó� Colegio Coração de Jesus; Colegio Cata rmense; contas do Estado, nos seus pagamentos, U.D.N:
dia a fim,.de intimid'ar a popu- Hosoita) de 'Carid'ade; I.B.G.E,; Departamento de Esta- anuam em dia, por aqui. A verdade ver- Até em Porto-Alegre já se sabe da
lação para que esta nã� compa- tist.-i�a: Secretaria da Agricúltura; Secretaria da Edu- dadeira, enlretanto, é aquela que o Se- certeza dess� candidatura. aqüi negada
reça às urnas. O candidato �?.JlO caç;;o',' Depa·rtamerito· de Serviços Especiaes da Secre., I

' .

d Ed
-

d' I' t J 't·
Castro recebe constantes aVIsos; '" cretarlo a 'ucaçao lVU gou, mos ran- para engazop�r a us lÇ8.
telefônicos sôbre o seu próximo' taria "'!l, Agricultura; Oficina. Mecanica do Estado no: do os seus esforços para que não aS,�on- Mas, falap.do francamente, a entre-
,assassinato. O govêrno feder,al, EsL eito; Prefeitura Municipal; Eflse Aért'a, Sandú l' I tas, Dlas os ''Ve�cimentos do- profeSsora- vista do "mais UlOÇO" vale a pen�.
empenhado em qUIl as !lleições

'Empreza Florianópolis e IPASE.
(corram semllre dentro de um

Avisam-se os associados'�
Beneficência dos Professôres de
Santa Catarina de que não deve
rão descuidar-se do pagamento
das mensalidades ou enuidades
da referida instituição que, no

caso de óbito de qualquer de
seus membros; só poderá efetuar
o pagamento' do pecúlio se . o

associado estiver eatatutãrla
mente em dia, porisso que o ·art.

13, em sutt_ redação clara, 'diz:
"Todo sõclc perde o seu direito

do dispositivo supra que, aliás da
maneira como está redigido, dis
pensa qualquer explicação.
Face ao exposto, qual o dever

e Interêsse do associado t El; cla
ro que deverá procurar estar
quite com a Beneficência, fazen:
do descontai' em fôtha de paga
mento LI sua mensalidade de Cr$
10,00 ou anuidade de Cr$ 120 00,
conforme declaração f,eita em're
querimento. Se o ussoclado não é
funcionário estadual Ou se pre
fere 'pagar por fora, isto é, na

secção competente da Secretaria
da Educação, não se esqueça de
la Íl', anual ou mensalmente, efe
tuar o pagamento, e, então ser

lhe-á fornecido um cÔlIlprovante,
Sigamos o Provérbio: não deixes
para amllnhã o que podes fazer
hoje.
Como remate desse ar,êlo, fa

çamos a se.guinte me'd-itaçiio. Lem
bremo-nos, associados da Bene
ficência, de qU,e apesar da v'ida
ser a nossa perfeição, à morrer

e viver e que, com referência à

môrte,-·um...dlls.. novíssimos do ho
mem, segundo a Igre)1t-;-�>;-""--
Sagradas Escritur!ls: Vigiai por-
que não sabeis dia nem a hora
(S. �àteus - 15 - 13)
Um entusiasta" da Benefi�ência.

LEJ A N"A
, �.a Págin'a
OOLU:NA FORENSE',
:c' .....

'

t
.�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JORGE DO AMARAL
FARIAS

veira de Souza.
- sr. Oto Dornbuch
- srta, Maria' da Graça

'I'ranscorre na 4atll,' .

de
. ' O. N,'obrega .

hoje, o aníversârro do=nos>
- sr. Genésio 'Joaquim

80 prezado amigo e dístin»
Godinho,

correligionário, sr. Jor-

ge do Amaral Farias, Ins

petor Geral da Prudência

- sr. Carlos
Souza

Batista de

- sra.
Capitalização em DOSSO Es-'

�avas'
tado e pessoa grandemente

Maria Gou.lart

- sr. -Constante André' de
relacionada e'm nossos meios

Luca
sociais e culturais. .

. _
_. sr. Manuel Garcia

Às muitas· homenagens
_ srta .. Maria Tereza de

de que sel"á 'alvo; 'J.·untâmos' -Ó: '-'."

:0l1Za
as nossas com votos de ·fe·

Iicídades.

FAZEM ANOS HOJE:

- srta. MarHda Furta-

sr. Heitor ela Silva
� sr, Guilherme A. <la nutra

Silva
_ sr. Leonardo Indío

- sr. João dos Santos Fernandes.
Areão

-- sr. Cid. Campos
- sra. Isaura leal
� sr. dr. Antonio Gal

loti, brjlhante ad vogado no

'�il) de Ja:peiró.' ,

.

"'1)._..�-.t)'_'II'_

- ·sr.

Mey-er
Celso, Lehmkuhl.

, . \.

.:.__ sr: 'Joã�:.l\{art-i�!!l
- sr. Lui� Caridido Si.J-
"·O.-..<�(l"",P�

SENHORITA MARIA DA

GRAÇA;_ DE _ OLIVEIRA
,

../.,.,
-, NóB-REGA

r ,

�'-, �Goinem!ora nesta data o

seu 15.0 aniversárío natalí

cio a Sta..Maria «a Gi'aça
de. Ohveíea Nóbrega, filha
do �'. Plordoaldo Nóbrega

ga.

'Por tão auspicioso acon

técimento a prendada e in ..

telig'ente aníversaríante,
oferecerá às suas Inúmeras

amiguinhas em '), resídên
ria de seus ilustres genlto
res, na noite de sábado, pró-

e de sua exma. espôsa D�. ximo. um�.,;.r<:..u�i�� i'
Cacilda de Oliveh,a Nóbre- pl.:!!mete 'ser encarltadora.

1-0("'_'!...r�. J

-==-"::::��'cONéuRSO' DÉ EsciÍliun-AR-IO
f'reparam-se' candidatos para o próximo concurso

de E"criiurário do.--:Se'rvi�o Público Federal.
. �t'J'atar à h..ua D. Jaime Câmara, 42.

Na séde. -do PTB, na noite de.24, foi re�lizad�
uma' sessão especial Pela .Executiva Estadu�l, s?b

.

a presidência do Dr.' Acácio Garibaldi San ,ThIa'
go, onde foram prestadas várias homenagenj a me'·

mória do eX'presidente Getúlio Vargas. .ralaram

o Dep. Olice Caldas, o Dr. Acácio Garibaldi San

Thiago, os líderes sindicais Norberto SO'llSa e Ar

sênio
.

Alv�s.
-P.T .. B.-·

Viajou para o Rio, em ser'viço do PTB, o de'

putado Br� Joaquim Alves, Secre.tário Geral do Di'
retóriÜ' Estadual. '

-P.T.B.-
Durante a visita que fêz a esta Capital, o Mi

nistro Parsifal Barroso, dia 25, recebeu várias ho'

menagens' dos' trabalhadores, sindi,catoll, sob· a .li·
derança do, PTB. Na reunião com os líderes sin

dicais, o Senador �inistro foi saudado pelo :1'.
Hipolite di> Vale pereira, presidente da Federaçao
dos empregados do Comerçio. Em circunstanciado
e

. objetivo trabalho o prestigioso líder enumerou,

uma -por uma, as necessidades dos. t�abalhador�s e

as providências que esperam do Mmlstro-Peteblsta.
. _' , _P.T.B.-

O' Deputado João Colodel tomou. parte ativa

nos trabalhos de fundaçã_o da Frente Nacionalista
Catarinense,
-. . '. " J'

• � P. T. B. :,.::_
,

0� Senador Carlos Gomes de Oliveira, no Se-
. nado· assim concluiu sua oração, dia 24, em horoe'
nade� à memória de Getúlio Vargas, pelo trans'

cu;so.do 3.° aniversal;'io de sua morte; "A sua

obra foi imensa, nos anos em que governou,o país,
mas, sobretudo, merece ser salientado o aspecto
qu� decorre da generosiqade do seu espírito - no

que respeita à Ju�tiça Social, âe_ amparo aos tra'

balhadores" .

. -P.T.B.-.
Dia. 1.0' de setembro estará reunido O Diret§

.. rio &tadual. do P'I'B" composto de 100 mempros,
sob '� presidênçia c;10 Dr. Acácio Garibaldi ,San
Thiago,

.
para deliberar sôbre:

a) -.- relatório das atividades partid�ias, no

período de' junho de 1956 a junho de 1957;

b) -.balanço e cont.as. da Tesouraria;

�) � 'estudo da' situação . polÍtico'partidária
para õpleito a se :realizar

•.
em outubro de

1958;
. ,

d) - assuntos diversos.
-P.T.B.

Importante projeto deu entrada na �ssembléia
Legislativa, assinado pela Bancada do PTB e de'
finido pelo Dep. Olice Caldas. IS�J;lta de impostos a

Companhia Nacional de Seguro. Agrícola, sob a

presidência do dínâmico e va!Ü'roso dr, Rafael Cruz ...

Lima. I

Florianópolis, Quinta-feira, 29 d� .Agôsto de 1957
\
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$lO' JOSE' '_: -

i 1 L.A's 3 e 8hs�'
.

���\o I· �,_ J� ,.!_Richard TODD - Ursula J., __ - .

JEANS em:

LABAREDAs DO

aXt•
A's - 8hs.

'. Phil CAREY - Martha

HYER em:

A VOIJTA DO RENEGADO

Technicolor

Censura até 14 anos..

Nô (:c�Biblia na Mão isprclal, paril
QUINTA-FEIRA, 29 DE A?ÔSTO , • MUlb!raCiela Elizalde

.\.quiet.ai-vos e sabei. que eu ·sou Deus. (Salmos
."

Da Globc Press·
46:10). Ler Mat. S:23-27.

.. ERA.UM DIA de grande perigo e apreensão em nos-
.
NOVA YORK- - Ao la'do

sa cidade, pois uma divisão militar estava .sa?ue��do�� dos /sanduiches, a respeito
e Incendiando os prédios das missões. Um mIsslOna.po ja •

dos quais falei em minhas'
!laV:a 'sido assassinado a tiros nas

.

rua e outros tinham
duas crônicas anteriores; -os

fugido e procuravam esconder-ser deixando suas' �asas
. . il'àlgadinhos constituem, sempilhadas e expondo 'Suas vidas �o perigo.

.

.

Alguns de nós nos refugiam�s numa .cIs�erna de dúvida, o que pode haver

grandes proporções na qual, ainda, não havia agua., Na de mais' prático para as

escur idão, esperávamos, exaustos, durante l�ma, tar?e e
restns modurnns. em que a

.ima .roite inteiras. G/rupos de soldados hostis, as vezes,
. ,

.ióna de ca.3l1, em via tle 1'e-

�ru�avam pelo cimento que cobria a cisterna.
. A •

i'oi para nós lima provação. Esperámos em silêncio, gota, não pode contar, como

oranio e pe .. indo a Deus fôrças. e, ocasionalmente, sus- anrtgameme,
r
com <1 ajuda

surr-ando uma palavra de confôrto uns aos outro's., Apren- ."e uma �riada.
'demu; profundas lições de confiança naquele �la. Des-

Felizmente por outro IH-
cobrirnos llue� V.<?r_l!l��� �j.a_Q�Jl1,����I!l. ._ ��_.,,-,...t-.--;

----�,
.

.lO, a ausência d:>s servido-
'.' Jé'\lVamoS, a paz de· Deu s pode' permanecer conosc�,

que ss tempestades assustadoras d..1 vida, não podem s�u- res doméstieos é compensa

pla-ntâ,r-a "voz mansa e suav,_e" de Deus aqueles que tem
da pela presença dos "cria

ré e o escutam.

A's - 81:s.

Rod CAMEIWN em:

REFÉM DO PA�SADOINFERNO

Censura até 10 anos. Censura até 14, anos.c

;:.
A's - Shs ..

.

Richard BASEHART em:

I'CAlÇADORES !?E URANIO
,

Censura até 14 anos.

.lOS elétricos", que tornam,
ii vida doméstica tào mais

li!cil: os fogões" refrigera
dores e máq�linas de lavar

�ouça 0-, E.

Cem a ajuda dêsses "cl.'ia
iO"S �létricos", a 1\;ito1'a po

derá pi·e!-.arar se'll dificul

"ade os salgadi!'l'hos cujas I
receitas passo â aPresentat�,
e .que Jevo, como sempre,

,1, g'entileza do I!1�tituto de

Sconomia D.oméi'tica d,a

General Electric Company.
SALGADINHOS DE

A's 5 - 8lf2hs.
lÚcha�'d TODD - Ursula

JEANS em:

LABA.REDAS DO

INFERNO

Censura até 10 anos.

A's - 8hs.

Jardel FILHO - Terezi-

I
nha AMAYO em: ,

SAN'!'.\. DE UM LOUCO

Censura até 14' anos.

ATUM

1 Y2 'xícara de farinha de

trigo
3 colherinhas de fermen-

to em pó
lf2 colherinba d:.> sal

3 colhere'S de_'!nnteiga
112. �('úa de leite

3/4 de xíca-ra de-queijo
parmesão ralado

2 pimentões vérmelhós
pic_ados e'm pedadnhos'.

I1 pitada de pimenta do

·,-eino.

Peneil:am-se

dientes secos.

GS ingre
J�lll ta-�_e a

.manteiga, e anw.s!"a-se bem

êom um garfo. i\dic.iona-se

o leite, aos pouces, até fa-.

zer uma massa bem macia.MINISTÉRIO DA MARINHA
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA Abre-se com o t·ô:ó. Corta-

CATARINA se as beiradas. Cobre-se

Quer,do Senhor, graça� te dam�s pela �eleza ��' h�a
paz. hlclina nossos corações e esperar em t� em sllenCl.o
,8 temor� mesmo quando as tempestpdes da vld� nos açol

iam. Sintoniza nos!i9. coração }>�!t()uvir a tua voz. Em

nome de Cristo oramos. Amém.
\

J PENSAMENTO PARA O ,DIA

. i, ,�ssa fôrca vem de Deus.
.

WALTER R. WILLiAMS (Ohio)

SETEMBRO: MÊS DAS NOIVAS
A dura reàlidade nào deixa de refletir-se na vida

de e�J3 pessoa. Nem m-esmo a fase ��ntimental e sop.ha
:a du.'. noivos escapa às cOl1tigência,s da luta economica.

..O rt:)ivad� sendo o período mais feliz da vida não deixa

de cJ1\-olver problemas e dificuldades, nem sempre de

fáci: ::;olução.
A formação' de um enx:ovªl representa uma despesa

(;oh:�'i<iCi-ável, ainda mais' agora quando o custo da vida

dUj}licc,u. Daí não representar exa'géro alg'lm o títu

lo desta nota. Realmente, diante das excepcionais van

tager.s e ofe�tas d.o "mês dos enxovais" instituido em

bor,t hora, pela A Modelar podemos '8itoar o mês de se-

tem))! o� como o vel,dadeiro mês da:; noivas.
'

Aliás, não sp da� noivas. Também as dopas de ca

sa sE".rão· enor{nemente favorecidas, pelos preços vanta

jcsis:simos do "mês dos enxovais". Os artigos de utili
dade·) doméstica tais comO' tapetes, roupa de cama e me

sa, �f,alh�s de rosto e_banho, porce,lana, etc. tc. terão

uma �onsiderável ,redução.
i-: Setembro, pelo que sabemos, já está sendo aguar

dad('�. doméstica, tais, como< tapetes, I:,'upa de cama e me

tal' 'é,.S suas in4<_iativas em perfeita concordâneia com 0'8

inter{lss'es da população. .

.

I :- Para as noivas e donas �e casá Setembrc será um

> I nês f :tamente -simpático .

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

EDITAL
?or ordem do Sr. C;;,pitão dos Portos do Estado de

Sanb' Catat�ina, faço saber a todos os matriculados nes

ta C;.,pitania dos Portos, nascidos 1:0 ano de 1939, qt�e
devn'áu apresentar-lje. n" Secretarial da mesma, mU�I.
�os- dà "Ca.derneta de Inscrição Pessoal". e do "Cerhfl

�ad(f 'de' Alistamento",' a fim de ser verificado seu des

.
tino jJreferencial, para prestação do Serviço Militar.

.

O prazo d-e ::tpresentação será de 1o � 30 de setem�

bl�o do corrente' anQ.

C<!pitallia ,dos Por\os do Estado de Santa

Fl{)l' . .'ll1ópolis, em 16 de agôsto de 1957.
Nelson Livramento Coutinho

Seçretário

com qu_elJo parmesão e o

pimentão. Enroltl-se como-

'r"�
-

Diante das restrições', as mais severas, que OS
51'S. dr. Roberto Machado, prócer udenista em Cha,
pecó, e Jales Meirinho, redator-chefe de um jornaJ.
de Rio do Sul, vinculado à eterna vigilância fizeram
govêrno do sr. Jorge Lacerda, - a imprensa situa
cionista bicocalou·se.

Nem mesmo os Manducas se atreveram a expli.
cal' o caso com a liberdade que a U.D.N. "costuma"
dar aos seus correligionários - estranha liberdade
que tem "liberado" dos cargos os udenístas diver,
gentes.

Face ao silêncio en la noche dos -órgãos gover'
nistas e mesm� para positivar a degringolada que
vai. pela facção oficial, o deputado Orlando Bertoli
levou pàra"a Assernbléía o assunto.

E ali, ao serem apregoadas as testemunhas &,
berto Machado e Jales Meirinho, o deputado Sebas-
tião. Neves contestou-lhes o valor dos. depoimentos
dizendo-os figuras sem a menor importância POlítica'
das que nem cheiram hem fedem, sem prestígio �
sem eleitores, ,mas simples vozes isoladas, descon'
tentes por interêsses contrariados .. :

.

J Nos momento�dos'pleitos, contudo, é para. êles
. que apelam. São os heróis. anônimos. Depois Cor-
tam os "heróis" e ficam só os anônimos, para rece'
berem o chute.

..

,
Os desinteressados, os veros, 'os que dizem .as

coísas como elas sã_o - êsses só na. boca das .urnas,
Daí aquela conclusão de um eX'deputado ude

nista, recentemente rifado também:
"Para a U.D.N. eataninensa ,e para o. sr. Irineu

Bornhausen o. órgão motriz das dedicações, das aml
zadAes, dcs .d; ais não são o cérebro e o coração: é Q
·estomago". -«

------------- ------ -�'� .._.-.,-

Osvaldo Melo
'--o

CASÁS VELHAS - São'muitas, ainda em vá,
rias ruas da cidade.

Algumas já em estado de se constittiirem até
mesmo num perigo para os transeuntes. Essa velha:".

ria deve ser derrubada', li começar pela Praça 15.
@'progresso só. admite o "histórieo" nos 'mu'

sêus.
..

E como casas velhas não pod�m ser metidas
em musêus, então, t�:'em de. suas fachadas horripi'
lantes fotos da "Hora da Saudade", coloquem-nas
os seus proprietários em álbuns e mandem que as

picaretas façam serviço 1de derrubada. .

E' um benefício para a Capital e um meio de
colaborlÍção que merecerá aplausos de todos.

C�RCAS ETERNAS - As promessas de al-
-gumas "notáveis", construções, q\le até agora ain"
da não fOram nem �uer

'

iniciadas, como Ir da
Caixa Econômicá, á Praça 15 e outras, essas pro'
m-essas, se mantêm de 1l', porque o terreno fica es' ,

c,ondido por cêrca.s de
_ taboas.

.

Estão� porém, passados-os anos, apodrecem e_
perdem a caração.·

E ficam assim mesmo ...
VASOS EM SOBRADOS -:- Há os, que põem

em suas residencias, até mesmo em terceiro e mais
andares, vasos com plantas ornamentais.

Até aí, nada a comentar•

C? fato, porém já tem causado p_reju.zo aos quetransitam pelos passeios 'dêsses prédios. '

_ "

De quando en:'vêz recebem na cabeça salpicosd a,guas, qUé;U1.do nao um banho como ontem acon
. teceu a um pacato cidadão,' no momento em que
um dos vasoS' recebia a sua' dosagem de H 2" 0-...

Comentando o fato com a vítima, dizia-me êle':
_. E quando o vaso se despenhar lá de cima?

. Respondi: - pois já aconteceu e a vítima foi o
próprio dono da casa quando lia para 0, almôço ...
�...��---..---..... -

.

1 " �eeE=Je@r=#lr= r= r#lr#Jr"#Il#J!=:/roc.ambole; corta-se em fa-

ru
- - - -�.

11, Pedimos aos nossos distintos leitores, o obsé- m.lias de um. centímetros.;.

quio de preencherem o coupon "tbaixo e remetê-lo à
ach:üa-'se um ponco, colo- TI: nossa !tedaçã?, a fim de co.mpletarmos, quantv an-

ca-se em taboleil'o untado [ tes, o. no.sso cada'�tro soc.ia!.
d� manteiga' e assa-se em III
forno quente dmante 20 III Korne : .

Catarina. minutos. rm
Enfeita-se com o

segUin-j'm':n.,n�.. ,

P..ua .

te: Mi'í.e .. ,'
.

1 lata de atum desfiado

2 colheres de manteiga ,l'Piri ,

j
! ..

1 colher�nha ,de ní.ôlho'� ,.:;1 .

:...';, Data. �o nascimento '

, .

;11
�.; xícara de leite '� Est:-tdo civil : ; .. \ .

Amassa-se tudo até ficar IDI � "

'Ima 11asta macia. Coloca� m.1, ..
EmpregO ou cargo ' .

,,2 um pouco nos sa,lgadi- !,;1

.,'.
I, Cargo do Paí (Mãe) :.:"

, ..

� Iahos, enfeitandQ-se �om_ ';;ªfêi§!C:�-lS.-:êi3j##Ií#tí#Jê§fu!t.:.
pedacin,hos de tomate. "

_.

.�����������------=--=--�--����

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

_'" _.-........- .....- ..-----
..
-------. '

AGENTE VENP,E,DOR
-

1
r

Conceituada organização, cftstribuidora
..

das.

melhores Fábricas de SÃO PAU:r;.O, em artigos de

Casimiras, Brins e Linhos, Roup4s BrancaS, e de

Cama e Mêsa e CAMISAS DE�SUA FABRICA·

çÃ, procura' Agentes idôneos,f para colocação
de Seus produtos, pelo REEMBOLSO POSTAL.

Car�a��p,ara: CAIXA-POSTAL, 6�19 - SÃO PAU,
LO. "-:"�������������=--=������

inglês
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"o ESTAOO" o �tAIS ANT,IGO DlAnIO DE s. CATARnÜ Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Agôsto de 19,57
--------,-----,------ --

o art. 250, §_?o. �, dessa I
ma o laudo pericial de fls.' mais uma caveira. a reco- conforme determina o a1'1;.

forma, opino pelo provímen- , 117, quesito 8.0, do réu. mendar cautela, corno é usu- 258, alínea segunda do mes

to' do recurso, .1 fim de ser
I

Não, colhem os argumen- ai na venda de :111ps,tânci! I
mo Código, f ixando-se-a, de ..

ria de Cr$ 50,00. e custas, guma, ser .. considerado co-', o apelante condenado nas tos da defesa, de que a res- d� tal natureza. (f!s. 12; 36-
I
fínitivamente, em um (1)

coneedendc-Ihe, f'inalmen- mo engenho, ou seja, objêto penas do art. %0, § 2.0, com ponsahilidade pele evento :�3 e 51).
,

",'
�

, I ano" mantidas, com exceç�?
te, obenefícío do sursis, pe- especificamente- fabricado birrado com o art. 258, am- cube à transportadora 'e de No tocante-ao _I:om estado da pena de multa, as demais

io prazo de dois anos. (fls. com composiçao química - bos do Código Penal, em que não estava o réu infor- de, conservação 00 ônibus, comínacões da sentença ape-

124-127l' dinamite, ou substancias de -seu grau min imo, atendendo mado dos perigos represen- não sujeito a incêndio uu 'ada, Inclusiva o sursis,
II. Não conformou-se o efeitos análogos, ou outras a pena já apl icaua e ser o tacos pelo 'bisulfl'reto. Não explosões, está demonstrado Custas ex-Iege.

acusado, e apelou <la decisão' 1uaisquer - pare produzir recurso da defesa".
'

colhe, ainda, :}.. alegação de pelo laudo pericial de fls. Ftor ianópolls, 2 de julho
oara �ta instânci:�� alegan- �'ebentação do me imo. Res- IV. A razão estâ com a que o incêndio teria se ori- SUlJ1rA se 0'B51Sodo ma ''178 de 1957.

do, em re�lmo: a) não lhe .a, assim" o exame' dos deli- Procuradoria, sahIo - da- 'ginado do própr-io veículo, suposições em, conh'ário d'as Hercilio Medeiros, Presi- \

caber eulpi{ a.lgum:t�hó'ocor- tos do s arts. 25() f' 253. Pojs ta venia ____-: ,quan� entende; em más condições de J�so, II testemul_l'has de defesa João. dente com voto. '

:ido, e sim à. effi.prez� t1'ans- bem, que fez enf:m o réu? que �abia à a'c;S";'ção, fazer: não do Uquido tí'.. lsporta- Bl�fi��' ��-SaUl� ,- F��el:'t),i neÍi'sá�'i� Co'st�;: 1.l�rªtor:
)Qrtador�, que, responsável Consoante fartapi'ova', com- a prova de Q'ue, o réu não ,I do. E' que, o ganafiiQ, es- (fls. '(O J!, 7.9). ,..',' i\{auriii� C'Óiritbr�:"'� "

,ela segl�rança dos passa- 1?1'OU um vidro dê gás tóxi- possuiu licenca rla, aut..ori- ! tava embl'lllhado "m papel,
' Por;j";'l{r��lâ�o: ;;;;'é�lpa' ;�<isti�;'1r:�;ê�'I'\r'��ilt�n

;'eiros, não pl'OCUl'OU inda- co e inflamável e o estava Jade par� adq'uil'!!: ou' trà:1s ! não sabendo 0-mdorista o

.

�oncorr�nle d� t"�nsport�: dà Cosla
' , -.'

>'ar do conteúdo do garra- tran&portando num ônibus, portar a ,substânc:il em ques
I
,lue con-tinha; só depois da dora;' se soubesse do "conteú '

, 'NOTA:

ãc; b) que o bisulfureto de quando' o gás entrou em tão _.L que; diga-se de pas�a- I explosão foi que o acusado

,�,arbono - inseticida, des- .combustão, produzindo in- g�n1, tratava-se (1:3 líquido e
I disJe ao mesmo - Amadeu

" I

,Ião <Ie g�s.:.. ". l Francisco C_arlesso - t�a-
Evidente é que tal ônus tar-s.e de bisulfureto, segun-

lante. da mesma forma que promotor publico t-onvocado

a àleg>ad� ignorân<'Í,f\, de to- 001' este exercicio na 1.",
.

,

�'()mpetia ao réu' e não ao' ::0 infol"mam várias te'ste- do inverossímel, d'2ste, quan mb-procuradoria Geral do

i" ':Pl'omot'r, se '1 proibic:ão r'lunh'Rs, que vInham como
I
to às pr6priedaâea do bisul- Estado,

/".

se Icontiv esse no enuncia- �-/'lf;sageiros do ônibus. (f.ls. �'fl;reto, ainda ,que não alte.- �----

do genel'ico do ar1. 253 dó' 37 e segtes)., 'frado pela vel1l,ledora. ' .� :----- ,--L_':-
Código Penal. O· bisulfure:" I E o acu�ado fMa adverti-

.

Dolo, evidentementé, não , 'I
I i CAMPANHA DE EDUCAÇÃ� ,.

to de carbono, toda.:via, pelas .<10 pelo empregado da ffr-' houve, da parte do réu, êle I FLORESTAL ,
, . ! . I _! ,.

'

• � • 'I I'
3uas propr1edades. _gomposl-' ma vendedora, ·sobre a ma- ,propno passagell'(I do 0111-

I I
cão quimica e ampla utili- I neira segura de tr:mspo,rtar bus :sinistradd. Mas, nelo , Plantand9 Eucalipto, den.'
,

_ ., ,I _,. _ I: A'
" � I tro de ã a 7 anos ,

você terá',
laça0 nos m!stens agnco- o gal'rlJ.fao. alem de nao des- ll1CendlO culposo, -oe desas-

, , madeira para pasta' mecânica,

,as, não está incluído como
I c6nhecel' as qualidades va-I tl'osas consequências, pelos . madeira de construção.

,

. I, '

/'
. /. I' i Se desejá reflorelitar, con·

d'irigia para sua l'esidên- e Brandalize S.A."), .para vo, gás tóxico ou :"sfixiante" 'substância ou enz-enho ex-
.

látais, tóxicas e �dlamáveis prejuízos materiais e pelas '! lenha e carvão, de 12 a 15

.
cia no ônibus da linha Vi- que tomasse cu'idado eom II etc. Como não encontrei pro- olosivp O'ás- tóxkb ou asfi-

'
tio produto. E' o que dizem! vítimas que fez (4), tôdas I 8u�te a,ntes o : "Acôrdo Flo- "

• , <>
" _ I

.

, anos ja ser\'lra _para poste e .

d�ira Arroio Trinta, causa- ílroga; d) que a decisão va alguma - e' ca.bia à acu� xiante" - Oe que fala o dis- Pedro Ferreira dr. Souza,' coril queimadura.:; de 1.0 e : vigamento e dos 15 aos 20 ,
.

b'
.

I
.

-

f
A

I d
. ,

't d S
- I

J
-

B' F 'V I '2
"

I' d' 'da .,. anos em ,diante terá diâmetro I
.10 O incêndio e a destruição apelada aseou-se prll1CIpa saçao aze- ,a - e que o ,lOSIÜVO CI � o.'> e nao po-

I �ao absta errarI e a -

J
.0 grau,s, e e e, se� UVI ,-

L suficiente para dormentes e ,
quasi total do referido veí- mente em depoimentos co- � aI>enado não possuia referi de 'ser fabrIcado, pode, pe-

1
du' 'Pele testemunhas que I responsavel. E aphc�-sS;lhe 'restai". ,I

cul-, bem como, ,feJ;i:nentos Ihidos: no inquérito policial: da licença, hei d� 'concluir :0 menos,' ser atlqurido e "ó �epuseraÍÍl no inquérit'?' a pena de oito (8) meses' de O

em vários pacssageiros, em e não confir�a,dos em juizo.l que o deJ.-ito em apreço ,não transportado sem licença de
I

)Qlicial, mas c�j!.',s declara-' detenção� um, pouco acima
--------- --..;.

COr.3llquencÍa da
, explosão '(fls. 130,134). l'se acha integrado de todos ílutoi'idade. I

çõ'es estão 'em t;:onciência do graú mínimo do art. 250, .,•.-_---..
de uni -garrafp.o rl"! bisúlfu- IIL Sôbre o recurso, ma� ,os seus requisito", Aconte- O que n�.o se p, de, natu-

i
�om .IS demais pr�vas e cir- § �.o, -do Código Penal" da- ANUN'C.IOS I I.

reto de carbono ql;e, sem as ,llifesLou-se .a procurador:ia.: ce, todavia, que � aç-ão do : ralri1en-te, \ é transportá-lo cunstân(;·ias do delito, cO- '(las' as�demai� circunstân-
\ EM

devi/das � iluielas' e sem o Geral do Estado, concluin- npenndo - M!.quiriu e fez como 'o f�z ,o téu, sem as 1hido em juízo, todas a de- cias judiciais <rue lhes são

conhecimento do proprieUi- do pela condenação do réu, transportar, com extrema cautelas necessári�s, já que monstrar a impru<!.ência çom favoráveis, sobre)t;vando, a

rio '.) cor.duto!' dfl .,ônibus, somente por incêndio cu!- impruQência, gás -infIamá- se tnita de n,aterial altamen que se houve o apelante. No sua condição de h�mem rude

transpol·tava na oca::.ião. posó - art .. 256-, � 2.0 - de vel'em veículo colftivo, i}er- t.e inflamáv..el e que uma vel pl'óprio garrafão - diz Pe- , do intúlor.

Processada a fClmaçã'� da vez q"le, os demais crimes,
I

to do ,motor, causEndo incên infIamapa no recipiente, se Jro Ferreira de Souza - Aumenta-'se, todavia, ,de

culpa' (!om' as. fO!'IDetIidades ;"'ou já foram ,exdllídos pela dio e feHmentos - vai se este não resistir, dá-se o constavam, "os di,�ere�. bem metade (4 meses), a mesma REP. A.S.'LARA.
, .

' ., . d ItUA IIHADOIl DANTAS.O· 5.· AND.

lega'is, foi o l'éti, a :final, con _sentença, da qual .sÓ a de- ,enquadrar, com propriedad,e, que se chama "explosão" do legíveis, em 'ietra�' grandes, pena, em consequencIa as
,110 De JANElJO - D. F; li

denado a um (1) ano de de- f.esa ap�lou, ou não' ficaram nas dis'posições d,) já cita-l recipiente - seg-'1ndo afir-" "IN!L!,:MA'VEL" -;-. tendo osões co�r�p�o:r�a�is�I:'e�f:er�i�d�a�s�,�,_/����,;_;_�.;_;:;;-=;;:sa;i�
AVENTURAS DO ZE-MUTRETA B���TO

r--��-.....��....-�"'-- Alfaiate do'Seculo
AGÊNelA, X XDE
'eMPR�G05 }�u�!!�'a�entes, 9

DIREÇAO Df; MILTON DA COSTA E RUBENS Lu�TA

, .NA SESSÃO Df) 'l'RIBUNAL PLENO. ·REALIZADA NO DIA 31 DE JULH'o
, DO CORRENTE, 1"01 .JULG�DO o SEGUINTE FEITO:

1 - Habeas-co�pus i.o{. Z..71G, da comarca de Pôrto l1niíto, em que é im
petrante Rodolfo We1111msen e paciente Adolfo Wellumsen. Relator o sr.

des, BELlSA'R10 C0STA, decidindo o Tribunal, unanimemente, conce
der a orde-m. Sem' ",,{f:lL1il,

Apelação w:iminal N. 8.834, da Comarca
de-Videira.

Relator: Des. BELISA'RIO RAMOS DA
COSTA.

'

- Crlme de Incendío culpos�: art.' 250,
§ 2.0 do Cédígn Penal.

.

___:: E' responsavel por esse delito quem,
Imprudent.emente, sem as necessarfas eaute
las, transporta em. um oulbus substancía ex.

plosíva ou inflamavel, como 'o bísulfureto de
carbene, causando o incencJio do veículo 'e

.

, queimaduras nos pássageiros. _

- Agravação da pena, em consequên
, cia das lesões cerpoeaís referidas - Art.
258 Cod. Penal,

Vistos, relatados e discutidos êstes au

tos de apelação criminal � 8.834, :da Co
marca de Videira, em que é apelante Antô
nio Ferronato, -e apelado a Justiça, por seu

Promotor:· .

tenção, como responsável,;aracterizados. "Ora, fio ili
tão sõments peloc crimes cito previsto no. art. 252 -

previstos nos artigos �50, § diz o parecer de fls, 139 ( v,

�.o (incêndio culposo) ; '251, _L, Não há .que falar, POl'-!
.

§ 3.0 final (explosão culpo- quanto foi excluído pela' sen Isa) (I 2,53 (aquisição e trans- ten�a: e o recurso é da de-;
porte de substancia explosi- fesa. Aliás. o réu não est� IIV'1" sem licença da autor-ida- va mesmoussndo gás tóx!

le); todos combinados CQm co ou -asfixante.' Creio que,

)1> artigos 258 e 51, § 1.0 do também, no ca�o, não se ca

::ódigo Penal� Condenou-o, racterizou o delito do art.

.inda; a 'mesma' 'sentença, 251, §. 3,0, e isto porque o(

o p",�d.mento da, multá vidro em que era transpor-
.

,

250, � 2.0, comh:l�ado' com dois mil cruzeiros (Cr$ .. .ado o gás tóxico (' inflamá-
,

�/, t"<'
o arbigo ?,Fí8. .do mesmo' -,0- �.00(),00), taxa pen itenclá- çel não pode, de forma, al-

,
-,

/

ACORDAM, ' em Câmara

C, 'minal, ' pOl� nnanimidade

ue votos: a) dar provimen

to, em parte, ao recurso, a

fini (le, l'::lÍorlilando parcial
mente a sentença a�láda,
ab::lolv.el' o apelante da acu

f>��L,J con tra êle intentada

pelo? crimes' previstos rios

are 'lOS 251, § 3.0, f inal,' e

253 rio Código Penal; b)
j

'cuan:' cr a ('f)nden'ação pelo

'Cl'Íl�'r previsto no artigo .,

digo, fixando-se, a pena, em

oito (8) meses de detenção

que aumentada da
,
metade

(quatro meses), perfaz o to

tal de um (1) ano; c) man-

ter, ainda, as demais co

minações da, referida serr-

'ca indusíne a suspen:':'
-� , ,_

, (

� �ão, C'Qn�ic.�OI'laJ -da execuçãQ
�, '. :

(la. pena: '.,'
"

,

.. 6��tas' na 'fo�a -da' lei.
; 'Assi� decidem� pel�s 'se

;l,'llintes fundamentoR:
'

r. O apelante Antonio Fel'

ronato, brasileiro, casado,

comerciante, residente na'l?
calidade denominada "Salto

Vetoso", distrito oe Al"l�oio� ;ina-i:!o também à imuniza- cênrlio no veículo e ferimen

Trinta, no Munic;pb dI>. Vi- ão de, sementes f- cereais, tos em vários ./pa�sageiros.
, ,

deira, foi cleriuciac J pelo Dr, - não está inc.Iuido entre Na vei'dade', ass'i:r:', o deH-
- \

�,pi'omtor Púl1lico daquela s substancias tóxicas e 'ex- to imputável,. ao apelante,

comarca. como Í'1curso_nas )losiva-s que, pOl' sua alta parece; seria o d" art. 253.

penas dos artigo§ �50, § Lo, !)el'ieuloRidade, C'1.recem de Mas, é elemento essencial

inciso II, leb'a' �; 25l, 252 e .utorização, do poder públi- dêste ilícito ,a falta de hcen-

253,''(!ombinados,'com--os ar- ,:0 para serem transporta'-, ça da autoridade - "fabri-
, _.)

,

tigos 258 e 51, § 1.0" todos das; c) que comprara um car, fornecê�, adquiriu, pos

do Código Penal, f"'lO fato "imunizante ,comum"; _ não suir ou Íl:ansporbn, sem li

de .haver no dia 23 de Fe- l'ecebendo qualq-lHl'� aviso da cença da. autoridade, subs

vereiro de 1952, Ci"ando se fÍl'ma v.endedora ("Ponzoni 'tânçia DU engenho explosi-

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

,

,i
'I
I
I

I
!'

"

..� .

.
:" r.

.

--..... .

- /I
I
i

\,

\,. ,

'e c�egu� em tempo
de gomptrar a sua

de madeira de. lei
• 5 gavetas,
.L Costura para frente e para traz

• Sarda com absoluta precisão
li Garantida por 15 anos

. r

Aproveite esta 'oferta

DE espe�ial de
, ,

1100Ell"R.
- O moiol' ;/("ftlZ(ÍJ tio E�/tlclo - .

RUA TRAJANO 33 • flORIANÓPOLIS'

À MÁQUINA
,

,-

DE COSTURA

MAIS VENDIDA

NO BRASIL

o parecer a que

ile refere o acor_d�o é da -la

V,l'a de dr.' Rl1ben-s Costa,

do dQ frasco" não isentaria

de i'esponsabilidade o ape�

JORNAIS
RMSTAS
EMI$SORAS

COLOCAlAOS'Ul QUAl,.
'aUEI ODJ,DI DO lIA.

; i
I
!
J
I
,

cor verde, �om o nome Hei-
I

•

tOl' Bittencourt,.

PERDEU·SE

Pe�le-se a qlIem a encon

aviaa..r pelo telefone 2536,
trar o favor de entrega-la

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE ·S. CATARINAFlorianópolis, Quinta-feira, 29 de Agôsto de 19574

INDICADOR � PROFISSIONAL
I -.

•

'H�ISTÉRIO DA AGRICULTURÃ
SERVIÇO FLORESTA L

,
1)(';LE(�AClA l'LOltESL.\ L

R"�GIONAL
'c\Cl'RDO" COM O ESTADO lJh

SAN�<\ CATARINA
AVISO •Joã·o· �ri I)I I D

DR. CONSTANTINO
DIMAT08

. MÉOlCO CIRURGIAO
.

l1uençall de :";enhora. - .Partfll
- Operltções - Viu Ulln&�.....
Curao de llçel'feiçoament.. �

longa prática' nos Hospitai. d.
Buenos Aires.
GONSULTó.RIO: Rua Felipe

Schmidt, nr, 18 (sob rade ). !'ONi
3::'12.
HÜRAlüO': da, ' 16 'I 18 Iau-

ra. .

.

aielJidêr.cia�� Avenida Rio Br.•• •

co, D. 42. ,
.

Atende duitud..
'felefone: - lZ�e.

____

o V.:-;TAIII)I C O �
Redacio .. ',t:<,.,,"" .• ruo ( ...

DI�. HÉLIO llEI'RET1'A ....uaeiro Mafra, n: l!ou lei. !ti2
" •

- ex. I'oatal 131.
Uiretor: RUBEN::; .... RAMO!'

Ortopedia eTraum<llulogia
.

(;"r�nt":. UOM(N';d," " 1" A Delegacia Florestal Regional,
E

.

t 2 d P
. AQUINO . .

X-In erno por anos o' aVI-
R .... r ...entltnt,.: no senttdo de coibir, ao máximo pos- ,

liA Soberana" Praça 15 de novembro
(hão Fernandino Simonsen da ",

Santa Casa de São Paulo. Lt::present'H.õe. A. S. Lar. I:\'e�,. as Queimadas e d�rrubadas� d� mato, afim de impe- 1,:t,ll1��:'lrl�n_:��T: ��'I:(\; I '

.. 'I _ rl �� �
�L �.J

(Serviço do Prof. Domingos .!J,,- RL'J Se n ado r r Bnu.' 40 - ,. r.1f OS d...s<.,str08c,s efeitos economlc()s. e ecológicos Que
rua lt'ehpe Schmidt

fine) - Estagiario do 'Centro le andar.
' -. «carretam tais práticas, torna público e chama a ater: 'âo

'

Ortopedia e Traumatologia e .lo Te!.: 2:1-ó924 . Rio de JaneH' 'Ir -_
e; d N ' Z � de todos os proprietários de terras e lav ..... dores em ue- .

-_...
.

-
'_Pronto' .Socor-ro do Hospital das Rua 1... e' ,pvemuro l!r � _. .. •

p.�Clinicas de São Paulo. ;';��a::::. f)��o�i' .�ã��:.nlJi�,Ot, ral, para a exigência do cumprimento

dU.
Código Ff ores- SI" _.

. cOJ. tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. .

S
'

�é������o :oro�O?;i�:r �eor�i:;i .Venda avulua ..... Cri I,oe QUEIMADAS E DERRUBADAS ns lIATO'

,.dade de Florianópolis. �:ú:�:�in:\��ia:�:S�I�nt�:�o·pu Nenhum Jroprietário, de terras ou. lavrador pcders l/ ,11 '.

.

.,"' .. ,.' "

,Deformidãdes congênitas e ati b li d
-

ã d )'d d id d b d �. "".." ica os, nao ser o evo VIOlO. J-roce er, que�..la. a ou erru,a. a .d

..
e mato sem solicitar,

�.
""I;';

"H Jot;t, '"MHDEIROS' quirldas � Paraliaia Infanti l -- A direção não se responsabiliza. '"
� Osteemie llte - Traumatismo - -pelos conceitos emitidos nos ar-

om antecedência, a neeessarra licença da autoridade
-

. lJUIIJJfTE TOIJO DfA .

.
_ "'�!���!O _

Fraturas. tigos assinados. ,flores�al compe�ente,. conforme dispõe o C"rliiO' FI.ore::!· / "J nos vsi«:O 1 J
. Consultas:' Pela manhã no H�" INt·Ol, ..... .".OE� tTfl:'� tal em seus artigos 22 e. '23, respectivamente .. estando o�· ,.

1/.4nFJOS �.wB.'U. Posta] 16 - ta a -

.

I C d d d 5 O leíter encontracã; nesta A(, f
. . __ " I1#<L'

PI ta de ari a e, as 1 às 17 '
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lrlentaçao tecnIca necessal'la. Lembra, amda, a possibi· Fi]i:d "A Sober�na" DfstrRo do IlstreUo ..:.. Cate· .
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LEA I �._ ". . Dua 15 de Novembro, 582 ., �:�Pp:sp(��:;ti:leE��lr:�v��t:s��:� possivel obter uma
c.. Ultu-SOID. I{esldênr,a: Fone, 3.&'!2 l"lJ .,. ..
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IT�.-i...mento de' anllllte eea RIJa: m1Jme'lBl' n. 71 ASSINE '

.�_I .�lIillll!l..������:����\.�� Pelo Crediário do l\!agazine Hoepcke, podem ser
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II !{u" Vil,,,, �1ei-ele •. fiO,
tte.. - Rua São Jórwe IIJ
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,: rransl>Jrtes de Cargas em Geral entre Florianópolis - CuritiLá I
i-I - Porto Alegre - São Paulo_- Rio é Belô Hodzontc I
• •
'. .

I" Agênci<!s, no Rio Dela Horizo�te com tráfego mútuo at{ S:io
- I

: Paulo com o Rodov,iário Rápido Riomar ·1I : r

:: I'MATRIZ: FLORIANÓPOLIS - Escritório e Depósito: Rua
'i

5_,5 HP gasolina. 8C HP Diesel : Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535 •

W 11 HP Si] HP" (dil'eita e eHquerda) I End, Telegr'.: SANDRADE I

f·
35 HP '103 HP ,. ,. I'

,: •.
SO HP" 132 HP " " ". I· FILIAL: CURITIBA -. Rua Visconde do Rio Branco, DJ2 - 936 •

(g • .'
lU

. 84 HP' '---
- "

• Esclitório e DepósiLo: Fone: 1230 .-, 'E'nd. Telegr.: SANTIDRA .•

�
_'

�

GRUPOS GERADORFS - "P E N T A." I . i' Quaisquer tipos para entrega imediatá. - COIp-pletos Com •. AGÊNCIA: -PORTO ALEGRE - Rua Com.- Azeved,o, 64 •
'.motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - ,ràdiator - i Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G, SUL·- Ifiltros -- tqJ"'.que de oleo e demais pertences: ácoplados' dire- _ Atende: "RIOMAR" - End: Telegr.: RIOMARLI :dame:nte com flange eloa'stica á Alt�r:rlador de vQ)t-sgem -' , '.

trifásicos 220 Volts ._ com- p.xcitaoor - 4 c�b�s para' I FILIAL: SÃO PAULO -.Avenicia do Estado,_1666 - 7G

,..

Ügação e quadro completo de contrôle: todos conjunt.Js estãu: Fone' :370650 � - End. Telegr.: SANDRADE
assentados s0bre longariJ:ia� prorltcs parQ entrar em {ullcionD-. m Imento, _

� fi RIO DE JANEIRO - Rua Dr.ICa'rmo Neto, 99 -'Fones: 32-17-3:1

R,EVENDEnO:� :�T�RI���SArR\�AN� ,ESTADO OE

�,u. i1
e 32-17�3t _ A.tende: "RIOMAR" -·End. Telegr.: RIOMARLI

) MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias til i BELO HORIZONTE _. Avenida Contorno, 571
Rua Saldar.ha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P ·,R.;I M U S' m i FONE: 4-75-58 _' Atende: "RIOMAR"

. ex. Postal, 37 -- Fone 3362 ,-.- FLORIANOPQLIS I 1·1 ....-
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DR. E\VALDO SClI,:\EFER'
éUnica .

Médica�de Adultos
e Criança8'

Consultório - Ru� Vic-
. tor MeireUês n. 26.

Horário das Consultas ..

daI!! 15 às 18 horas (exceto
IW" ,ábados).
Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 -:- Tê!. 3865.

.

Motor 'ideal para barcos de �ecreio e para oua-c,s bar�os sunila
res, além de explendido. para me tor auxiliar de barcos á vela.

€-ompletamente tquipado, indusive painel de. mstrumentos.
Dispômos para entrega imeoii:lta, nos �egtiintes capacidade::;:

---�.

UR. W !\L�OR ZOMER
GARCIA

-Ololnmado Dela Faenld.o.e N!!I

';':.tlolÍal. d. �dldll8 d. UnlVlllr·
.. eldade do Braail
-F-i-luterDo ,JIiÍr concurso d. Ma

ternidade-Esco,ta �
.

I!!" •.,i(o
-

do Prnf. Octávio Rfl·
drlguea I.ima)

';x-intt'rDO do S..rviefl dp Ch'ar
.

(I. dn Rnspita.1 1. A. P. E. T. C·
do Rio 'de J!<\neiro

.

Médiéo do 'lioli,pital d.e Ca"ld"tI,
e da ·Màttrnidadl.' Dr. Carl".

fCorrêa
(JOF:NCAR DE SENHO'lAR -

PH!1't)!'!
. 0FF.R 4 "lEíl

PA.RT>Ú SEM. DOR pelo
'método:--psico.,profilático.
Cone: }tua João Pinto n.

16. dai 61,00 às 18,06 hora8. :
A t lllde com boras marca-

das - Telefone 3035. I
liesidên,('ia. I
Rua: Gen'1�al ,Bittencoul't n.

lOto ., .,
Telefone: :J.fHII.
-

-_._---_ ..-

L A V A N O O C Q"M S A B Ã ,O l "

�irge,'m ESlJe.eiaHdade
, da (ia. WETZEL INDUlrRIAL - JOinville·- (marca registrada)

economiza-se lempp e dinheiro
._·A '_�' ..

..... .... � '_�-._�_��. _
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Qui�ta-feira, 29 de Agô6to de 1957
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Com "te��J�O��hã:.;�!k���!,.'vom \0 ,Q.ue', ,0 .Oo',m"e'm' d-e: N,'ego� "1·0·,'-s
\[, o programa CAFE' DA contando com o .apôío dece-,I "

[��::i:;���5� �t�:��;�lt�i��ii .' Pode e . não Pode Fazer
'l'rata-se de uma iniciati- nunicações informaçõe� ADVOGADO - Contraria Advogados, Seção do Distri pelo acidentado: Acórdão da lência, ê a efetivu e

va do radialista Walter Li- interêsse para a população, fi ética profissional, anun-
I

(2-90-40 - 625-57). r La Turma do Supremo 'I'rí- i simbólica. Acórdão do Su-

nhal'CS, inégita no, rádio ca- facilítando, por outro �ado
ciar a legalfdade de, ll�VO: _

FRAUDE �
A" �e�l�ra-I NOTÀS FISCAIS. - Re-! premo Tl:ibun�l :�del'al, no ,

tarif)ense, que vem desper-' o trabalho da reportagem casamento, no estrangeiro, . çoes de rendimentos, feitas
I guiamento cmitidaa, cOPia'l Rec. Exta'aordmano" 24.51]4

tand� g1·an.�e interêsse e�- policial da Rádio Guarujá. e, por pro.cu�a:�o, .de :de,�q�i- :,com eV,i(�ent� int�!Íto _�e f.rau i
das a t�a'rb��i�;:r�i!�rri, Jel' de M'i'nf- :G�l'ais' (�:90-8(':

,tl'e OS sintonizadol'E's "da Rá- Além do- carater noticio- L,dos brasileiros, Acórdão
I �e, sujeitam o contrfbuinte ] preenchidas a"maquma. A_I- Restituíção - ";26-'57).

,dia Guarujá, "a mais, pôde- so, que vem .des.pertando
do Conselho da Ordem dos, a multa de 300 'porcento. córdão 32.044, do 2.0 Cons, do .Dístrtto Federal (4'::30-

rosa emissôra catarinense". grande Iuterêsse. POLICIA Advogad :;,�, Sesão d? Distrí 1 AcÓr�ão 45.9'38, do 1.0 Cons. de Contrib., no R('c.: 41.7'(5, 20-40 - 640-57).

F,ara realização dêste no- NO AR, apresenta, também,
to Federal (1-30-760 -

..

I
ele Co�t�-ib., ,no Rec. 4(1.208" F dernlv r R E

a vantagem de ser um in- 622-57).· do D,i:".-(4-30-10-50 - 636-
bunal e erai, no eco sx-

. RENOVAT@'RIA__:_Jul-
ticiário, que vai ao ar- to-

_

' .raordiuâri., 29'.930 de São

das os dias às 7,]0, dentro formativo preeentivo, pois ,PUPLICATK-=- Sem acei 57). / .:'aulo (3-70-40 .,- 630-57). gada improcedente, cabe ao

do progl\ama "Café da Ma- 'noticia a fuga de detentos, te, não autoriza o pedido.de IMOVEIS" .:_ Salvo quan- MERCADORIA:; _ A en
locatário, que deixa o pré-

falência. Acórdão da 8.a do expressamente c.tribu idas dío, apenas indenização das
.

\ trega, a que SP. refere o

Civil do Trih. de 3"us- aos locatários, as despesas despesas de mudança. Acõr-
.irt, 76, § 2.0, da Lei de Fa-

do Dist. Federal, 110 de conservação de imóveis dão do Supremo Tribunal

são da inteira responsabüi- �,�-. ---_",_,.,j_,",,_
dade dos pr?prieí;ários, po

dendo ser d'eduzidas na

cédula e da .deelaração do

imposto de renda. Acórdão

145.;936, do 1.0 Cons, d.e C(:n-
,

I'
trib., no Rec. 40.972, do DIst;
Federal (4-3Q-10-10 - Con

servação =: 634-57). J

TNDENIZAÇÃO l'fos ca

I
ses de acidentes do trabalho"
nela se incluem os honorâ- '

I i

---��=���;;:iiI--1 rios de advogado escolhido
,
Câmara, '42

R1���(�.!)tíl!!��O' �o' .p� ieto!que�·
. ��8�.i:-::--ffC-!s�J�ffi;Le�;a�·�O-€O�,ân iC08 :d O,

�:r�in:�:a:;:��,�e:,,:;,o, EnSlDO SeCUD'8nO,1 I FU���;:'-'cienilf�ié�
g a It�as, que a apuração 'do

glesa nas ,primeira e, se-
� -e-

,Por-l aproveitamento escõlar se

de ensino secundário. Fixa, "iurais; 7), Desenho e Artes tu,gu�,s', -Fràncês ou Inglês,' fará.,a,través de provas mC1'

gunda serres ginaSIaIS e
por outro lado, a bifurca- Aplicadas., 1 Mate'mática, Física, Quími- sais, e de exames, que po-

opcional no Curso Cientiii' -

d 'd" 'H ,,' N I D
co, de acôrdo com o substi- ç,ao o cur� ;me :0" a par- I

Ginásio - (3,a e 4.á sé� I ca,
istoria atura, ese- derão ser ou nãó divididos

tir da 3.a sene, vmculando ries) - para o Curso Cien-' g,ho. em provas parciãis .com

tutivo -apresentado, ontem, d C I I J

'

um os ramos ao; urso, tífico: Português Francês Foi critério geral do obrigatoriedade ou não de,
na Comissão de Educação C' 'f" 'C I

'

Ientl ICO e o 0utr�)'�o ur', Inglês, MatemÍíticá, Ciên- substituti.vo' nao incluir exames orais, tudo de acôr-
------, e ;Cultura d() Senado, ,pelo .

,

'NSTIIUT'O B�I,rJt I:STAOOf, UN'IDOS
so Clássico,

'.' cias Naturáis Geogr�fia\. e matéria de carát�r re�ulà' do com o futuro regula-

� "

, i\Il.Jlt-.;;:
. ".

�-f.: , sr, Mourão Vieira, ao. proje- :'()S CURRrCULOS 'História Desenho. '. ',_, mentar.,' Estãb.eleceu., ape; mento a ser baixado pelo
,

' ..t,., ". , _:
•
" 1

' �
, �.,' ,to que dispõe sô!_:>re a :no- ."

, ,., ' -", '-

'

,\, ,�' --,,', �,'? ., '..:..' •

BOLSÃS DE YEST�DOS' _ (> 1 'usne:�rg::i���:es�" curso �upedol dificação da Lei Orgânica es�tõel:�:��so,spç:�ur:����i� rié�tá,'1i�a;a. !3êtil:;04'�'i:!� ,- Br;�W�;��lera' À_'PÂi_A' " dá '('H,I:,"
,-,

Instituto Brasij-Esta:dQs 'Unidos para a primeira cat�oria e CUI' :lo lj'nsino Secundário, '

'M
-

V" 'f P
. A L

eDIDtI".. R ""v- -

",.... tUÍlvo ourao· IeIra: tI ico: - o:'tugues, atim,
comunica que' se', acham abel'tas �o clássico, científico ou equi, O substitutivo Mourão L dio I,

'

dias inscrições para bõlsas de es', .\'alente para as bôlsas de nível Vieira" que foi manda,do à ',Ginásio - (1.a e ,2,a sé, Francês,.' Inglês, Matemáti- í'
I

,_ LUnar I
tudos nos Estados Unidos, São "Undergraduates" (completo). publicação para p,osterior ries) - 1) Português; 2) c�, Ciências Naturais, ,Geo- ,., .

condições 'essenciais Sel" o can-
,

O Instituto Brasil-Estad_os Uni Francês; 3). Inglês; 4) "Ma- grafia e História. RIO, 28 ·(V A) - A in- _t��s' n:eg\oos do Centro-

dI'dato bl'asl'lel'r nato' ou' na tu 'dos de Florl'ano'poll's so' recebe discussão e votação, deter- ,

5) 1"'_ f 'C Cl'
-'

d CId O 'd d t'
t. - tematica; U't'ogra ia e urso assw-o - PoríU" teriorização a7, apita o ,este na VI a pro u lva e

'rulizado, ter oons conhecimentos inscrições de candidatos resi- mil!a, ainda, que as primei- b lh f d
'd l'

' Fistória; 6) Ciencias, Na- guês, Latim,
_. Francês, ln' País abrirª grandes pers- no ,tra a o ecun o para

a mgua inglêsa e ter no máxi, lentes neste Estad,o. ras e segundas séries dos -

,__

'

__

'

1 l' 1m
1110 35 anós d� idade (para a� De�ais informaçõe� poderão I 'inádos sejam anexadasàs'

. pectivas para o desenvo vi' que o Brasi se]a, rea en-

bôlsas de especializaçãó - Gra,' ser obtidas na secretarIa do lus'
I
g

.
. ,. - ,Centro AcadeAml"co VIU de�e'te'mb,ro:da mento econômico do país, te, no mais·breve' prazo pOso

duates) e ter d(; -18 a 22 auos de Ututo, à rua Felipe Schmidt, 21 esco��s prImarIas o�de nao
,',

iJ
I

-
, c�m a integração das ex- sível, uma poderosa ex-

idade para as bôlsas de nível - Caixa Postal, 217

NFP��iS' �_!_un�,�wnem
estabeleCImento'

FaculdadeCalarlnense ddilosofia >

.

-�- :-�ãl,d:���;���;:�,!�
_ Vé"Ia,
'

,:r'
I

f�,' a-s.-, .

a
".

aS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO mo todos desejamo�.

"

' i'
�

Cumprindo ó estabelecido pelo Art. 19, dos nossos Assim se pronunciou o
..

( "

1.(;< ..
_.

. Estatutos, convocQ os sócios dq C.A. VIII d:e Setembro� sr. TLídio- Lunardi, Presi--

da F,C.F., para a\ Assembléia Geral Ordinária de eleicã( dente da Confederação Na'

do DIRETÓRIO ACADÊ:MICO ,a realizar-se no próxÚno cional,da Indústria, sôbre o

a.ia 2 ele setembr.o, segunda fei1'Q., com início às 17,00 encontro das classes produ-"
horas, Encerrl:\ndo-se a eleição às' 21,0"Q horas, toras/com o Presidente da

Solicito dos senh_ores associados plem�' atenção\ a(' República, em Brasília, 'o'

di5\postç nos 'artigos 43 a 46 dos Estatutos. primeiro de ,uma série que

Florianópolis, 27 de agôsto de 1957, o. Chefe do Govêrno promo'
Dilza Délia Dutm verá, para mostrar aos gru-

Presidente em Exercício, pos mais representativos da

\�id� . nacional o que se' está
fazendo para construir a

futur.a Capital do País.
GRANDE INTERESSE
Referiu-se, o sr. Lunardi

ao grã:qde interêsse que a

iniciativa do sr. Juscelino
Kubitschek vem despertan
do, 'acrescentando consti
tuir a transferência da Ca'

I pital uma antiga aspiração .

de eminentes homens públi
cos e de- muitos estud1osos
d.a reálidade brasileira,
transformando-se em man-

, da'inento constitucional, no
qu'al o;Presidente da Repú
blica ,"põe todo o seu es

'fôrço de,administrador es

cl�reciqo e capaz". As elas-
. sês pródutoras e especial
mente a indústria -:- adu
ziu .-,- a. quem caberá tão

larga soma de responsabi
lidade na fase propriamen
fe da construção de Brasí

Iía.; est�ô- interessados em

conllecer, ,em detalhes, no

próprio local das obras, tu�
.;., d9 o qu.e está I'leru:lo-feito no

�entido de, possibilitar a

"'. h:á�sf�réncia dá Capital.
.• ,":

atividades de n-alfeítores,
€âm.

.precavendo nossa população
tiçacontra sua ação nefasta, co-

mo aconteceu recentemen-

te, por ocasião do derrame
de notas falsas, dé mil cru-

zeiros.

POLICIA ,NO AR, além de

noticiar fatos de maior re-

levância nos .anais policiais,
I alerta

-

seus ouvintes; con

!'! -correndo grandemente para

_....���:;;;��;;;:;íiII_. ,seg�rança coletiva.'

DE�MEHTICA ,A POSSíVEl- RENOMCIA
DE'KÂDAR

de DM. vida
a seus filhos
comTODDJ,

Dê fôr(o" vigor,
eReFgiu 'fOpidez men-.

'.tal o seus filhos cem

tODDYt� amigo 1t pro,·
tetor, dás (fion�os em

, todo' o mundo, durante
gerações.' .

,

TODO" • a pratetar
e ".1.,41$ crianeas.

Quem .tabe ...

tªbe!cia de usufruto incide no

sêlo do art. �3, Tab�la. Con-I j
súlta Tespo�dJ,da pela Re-I, PREPARAM-Sf<j CANlJI
.ceb, do Dist, Federal, no" DATaS' PÁRA O, PRóXI
Processo 97.699-53 (4-30-1 MO CONCURSO DE ÉS.:.
30-1 - Renúncia

,57).
(De Visão,' 23 de Agôsto

de 1957).

ó43- CRITUPÁRIO DO SERVI-'

ÇO PUBLICO FEDERAL.

Tratar à Rua Dom Jaime

ça-feira última'" - declarou o

portavoz do Ministério. Laszl

BUDAPEST, 27 (U P) - O qyaros a esta agência. "Como

Idinistér-io do Exterior da Hún- vêm, nada aconteceu.', Tudo foi

gria desmenbiu categoricamente. pura fantasia" - acrescentou.

as notícias (que não foram_ di- 'Gyaros fez notar que tais notí-
.

vulgadas pela A, P.) - de que o elas são frequentes nos últimos

primeiro ministro Janos
'

Kadar mêses. E reconheceu que não

está prestes, a ceder seu cargo e são nada .eoniuns para um ho

concentrar as suas atividades cô- mem que, tem tanto o cargo de

mo secretário dQ Partido Comu- primeiro niinistro como de se',
nista dominante: "Há 'uma série cFetário do partidu. Na impl'ensa
de boatos referentes a ,mudanças húngara; também nada transpi
que seriam anunciadas no dis· rOll a respeito de qualquer pos'

curso d,e Kadar, pronunciado ter-
•

sível alteração no govêrno,

homens de'l1.egóciJ dos Esta- não estratégicas adicionaís pela Alemanha e Austl'ia.

dos Unicos terminaram uma

I' OS presentes em dinhei- Cêl'ca de 200 con1edi<1ades

s:mana ele treinament� téc- I-O e' m('rcad'ol'ias e�viadas poderão agora 'serem em

meo para seu papel como, ao exterior por americanos, barcarlas para a V.R.S.S, e
"

: li como coisas enviadas par se,lIs sntelites 'europeus sem
,

I

ticlilat'mente ou fltl'avés de' f,' pl'eenl'himento de formu-

or�aniza9ão filar� teop icas lIas indiv�dllais de ,licença de

!):l.rt-icularés, excederam a 6' exportaçtw.

bilhões de ,dolares 'nos 11 -x-
>,

membl'cs das �isdões' comer
ciais Ópciais cios Estados

� Uniclo� a 5 feiras comerci:"
a!� internaciollais na Euro

pa ainda êste ano.
,

,tnO,S que se segpira;m
'fim da guerra.

ao Os g'astos de residentes

de rlolares sôbre 1955.
-x-'

A Liga ,ce Educação Ar

lística do --J apã'o dá UNES:
CO' realizará fi 4. <:L Exibição
Mundial de Arte de Crian-

-x-

O Eximhank emp,restoll ao

Panam,á 12.850.000 dolares

pUJ;a terminar os 320, quilo,
metros da RodovÍ:\ Inter-

dos Estaelos Unidos para Iviagens ao extrr,ngeiró atin:
giram um reCOl'dfl de 1'8 bi-

. /.,

lhões de dCla)'es em 1956,
'1m aumento de 200 milhões

ças de Escola e!'1 Toquio,
l)ode�do 'participar crianças
pntl'e fi'ês e dezoito anus.'A' AmeJ:Íea�a atravé!" dêsse

exposição será re9.lizada em raís., Cêrca de 153,6 quilô-

abril de 1958.
metros de outras secções já

,
.

�
foram construidas pelo Pá-

-x-

Os Estados U�i.aos deram namá. �

,3.333.000 dolares à ONU co- A Italia e ii, Suecia con-

lllo sua cc::triblíicão à quo- Lcordaram com a; medidas

ta iniei�.l para fi�ariéiamen
.

para" reduzir ·as- l'estrições
to d� Fôrca de Emergência' contra a importação de. do

das Nações Unid8,s. lares. Passos semelhantes

para' a libe.ração. da impor-

-.-._ -.---

,.

P A. R J (_ C I P A ,ç Ã O
OSCAR CARDOSO FILHO e SENHORA

Comuni'cam aos parentes e pessôas de suas r�la

cões o l1ascimento de sua' filha
. .

KÁTIA
dia 2u na Maternidade Dr., Carlos Ccrrêa.

CONCURSO DE ESCRITURÁRIO
Flepa'ram-se, can�ida:tos para, o próximo CO'lI,curso
Ebcriturário do Serviço Público Federal.

'};ratar à hua ....D. Jaime ,Câmara, 42.

..

O',PLANO -Df ftRJA� T AC'

AGORA fLES' TAM6EM TERAo A MINHA
, ÕPOR1fUNJOADE:

P'ARA O BRASil. E·I E�T.ERIOR

',AUIÍlIt$EUS ,

k'ara cc.mbater ràpidamlm!e dores,
nas costas,diures reumáttcali. levan

'I tadlll! noturnas. nervosismo, pés in, ,éhlldos;.ton,teiras, dores óe cabeça,
resfriados e perda de energia causa-

I dos pnr,disturbibS dos rinS e da be
xiga, àdqulra CYSTEX na sua·:far-

, J mácia, ainda hoje. CYSTEX tem au

i XUládo milhões de pessoas !lA lIUIIs

I
de 30.anoS. NoaslI <i,,�ant1a" • IRIa

,

aalor 'lIl'9teç�o,

+.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i
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•ATLtTISHII·REn IASOUETEIDL .VILA

,
,

Defende 8ersoD DeOlaria

:''ftta,..

Ao ser inlerpelado pelo árbitro Levi Selonker o conhecído apitado,' que domingo ser

vi� como rrl_ine�manrr afir�a q�e confir.mara ler haivd� impedimento de O, lacílio no caso do
, primêiró 'Iento do' jôgo Bocaiuva x América" 'não le.,do, poré�, sido acalada pelo juiz join-

,<����)' �vilense a sua ,de�isão.
Esteve em 'n,oss� redação, �a porf'ia que ordenou bola I ção de Otacílio. Se o árbi: dele divergir e marcar, o tro Incorreu em falta e

ante-ôntem, 'o ár.1)itro Ger- ,tO centro, '

,tI'O achou que .o tento fOI gol. '� • I poderá ,vir a ser punido pe-

son Demarià.� do '�uad.ro de Não . compreendemos co- legítimo, desnecessár-io lhe C�mo se verifica..« árbi- ,lo T.J,D,.
, '< • ;'

•

júízes €lã' Federação 'Cata- mo o sr, Levi _Se1onke, api- seria dirigir-se ao 'fiscal

--A-v-I.'o-,'rl.a' do Ma-rcl'll.o,dl.anle do' bém é "para tí às vezes, o xar a resposta à crttérío dos
rinense .de F�tebol, e que tando ·,.gol, fossa interpelar de linha .para em seguida

, mais santo el ixii do mun- incâutos qUe pretendem se\
domingo. passado serviu ço: seu R�x'ni.al, sôbre a posi-

,

' 'F1lgue:I.'re'nse por 3' x O do : jamais poderá ser imi- curar à custa do milag;oso
m� "bandeirinlià" do. eote-, ',., : c I

o -, - --- -

--SS'IN'ALA '. tado ,pela moderna tera-I Elixir da Comparação.
[o do Cariipeonato de Pro" GRANDES ,FESTIVIDADES A. - DuARTE enviado. espe- negro o tento do empate, o

pêutica, porque essa ,so- rOL' enquanto, fico sen-
flssionais

'

da 2a Zona, =: R',A;;"./0' A- PASSAGEM DO,' 34.'0 A,NIVER- cial da'Ass�ciaçãl) dos Cro- "ql�al quase surgiu aos 4 mi-
rnente te curará os males tado no banco do Jardim E

tre Amérrca, d'e', Joínvílle (l ,

, n istas Esnortlvos: de S. Ca-
I
nutos, quando E'rico en- ,

de Tá f" d
.

",

,

O DO A' V A I" F ( tal'l:na. r
�

, I contJ:aildo-se, frel,tte � ',fren-
.!o corpo e o Elixir da Com-, e a ICO esperan o que

Boçaíuva, Iocal; SiRI - paraçüo te há de curar os c',;; vitrinas da Casa Lou-
Veio êle defender-se da

'
,

.•• Domingo último, dia 25, 'te com o goleiro BIcudo,
A receita e' d b '.

.

males d'alma. res se a ram na l!1aIs es-

acusação de' ter confirma- L'anç"ame'nlo da pedra fundamenlal, partimos desta Capital ru-
I
foi infeliz, pois a pe.lota pi-

-imples. Basta fazer com- petacular apreseutaçâo do
do a decisão do arbitro no

, ' ,mo a cidade de Itajaí, o�de� cou no. terreno, bateu e�, -' t a século; Um manequim '{:es-/.
gol inicial 'da tarde, pró do' estádio 'do' alvi-celesle, a parte o F'igueirense F. c.' iria

l
seu joelho e foi para o ar- ::;::o�:�' r�:;s -r�O::::d<lS tido de uma tóga ridícula"

América, que, como, todos·
• "'" enfrentar ao conjunto local' queiro Btcudo que não teve

males, tais como; ímpru- exuberante, imprópria, irre-
viram, foi obtido em' fia- principal, da's comemora�oes ,

. I
d.Ó

-

M,a�'cíli(1 Diat': em pré- � dificuldade em p'aticar a
lência, incapacidade, so- guiaI:. Ultima icriação dos

grante, impedimen.to., C com,emova- ,'ado glorioso eXIg'e um h-, lIo valido' pelo c,l.mpeonato detesa. ,

lúcia, estupi,dez, ,j'actância, costume-Íros locais. Nome;O AvaL F. .,
'" , '

I
' ,1

MDisse-no,s. Demaria �u�:; rá no próximo,dia 'lÓ de se- vro,
'

p0is, /�ó as:,im, seria Especial f de Futebol, zpna' Aos 8 minutos aneca
leviandade, vingança; etc. TOGA 187.

de fate., 'agItou a bandeuI- ,
, '340' / feita J'ustic,:a aos) seu's fun- nO 2. ,I. '

. I recebe um l?asse de Mo-
l',te,', um'a gota do santo eli- Meu consôlo é que, nes-.

.'

' 'r'tembro o seu amv.ersa- • Irinha mal'cando a posição': 'I' .. f't
�

dadores, que lan"aram em ,O alvi-negro' illiciou bem
I
ringa e chuta. forte, Domi

xiI' e pronto', estarás pru-
'

no de g orlas pala o u e- '"
, .

irregular de Otaeílio e' �u�;· bo.l da Q;apital, do Estado e terra fertil' a sen'\ent�, que '%, partida, cOlll abques que
I
defendeu, p:n-clalmente, pa-

depte, capaz, sincero, inte-
ao ser interpelado pelo JUI� do. País. Contar a sua vida o traJ�sformou ria viga mes-

I
cclocavam. a defensiva ad-, ra em seguida a. pelota 1'0-

l-igente. modesto, pondera
Levi Selonke deciarara ter' 1:' dA' '.re do 'associativo barriga- iversária em poh'orosa, a-: lar. mansamente para o

do' e, acima de tudo, terás'
, num, a 1geIra a .cronlCa" e, , .

,

havido impedimento, no -que. 'b' 'd'f"'l ..

a v�f'de, c()mr

'

o q�tlldro que' tuação ç_ue dUl'OU bem pou- 'i (_und.o da meta que lhe era
plena noção d,) sagrad<l",

..
- tora I ICI,. pOIS o seu p s-

. ,,' d" S
"

temno nOl'S os 10caI's aI'- c·onfIada Nesta altura ven-
.

não concordou, o dlrIgen e
,maIOres gI-o.nas f:U a an- ,co ,... .,.. '

I . ,I sentImento do perdão. Não. .', ,- '" , ,'.'�
..n;� 1" ta- C�tariFl:J. Po�'i"so, abste- maram-ó,t bem, e passaram, ci� o Marcí�io Dias. por. querO' ,dizer com isto queFIGUEIRENSE 3�I'PAUtA.: RAt"�" ,: mJ;':lÍ-\:)s�;'�n�sta-'-)rápida crô· I a ass�di&).' .0Jl.lt:mo reduto

I
dOIS- tentos a zero. Ma�s 10

te :devas comparar às "pe-'

i.,' .. -', ,- "

d
q . I 1

'

, 'floria" "politana' minutos de' luta portanto
Venceiu 'o a'lvl·-neg'rO",ft 'am'l·sI'9.S0'", � nic-a,' ;de ,traç,ar o seu per- (a eqUIpe .l, •

, '., quenas" mancada? dos nos-
. v- '

"
'

" t" d' d I Eram 'decorridos 6 mi- 18 da segunda f.'lse, nova-, ,
_fll futel.)'ohs iÇO, elxan o .',

,

• sos "vfmerandos". Isso nao.

ant'e'-onlem a" n'ol·'e·
'

e�ta ta�efa ,á,rdtltl, porém,
I nutos de'luta, quando Mo-' mente E'rico perd(�,mais um l D,'ixe'�0-los em paz.' Não.

. .
I ,

b 'o m 'escanteio

r
tento. quando recebeu um! '

.

feliz, paTa uma

r,,1ena
maIS

I
rmga. CO I U, U. F..:

,_
I ele,sejo pur nada ctéste mun-

Mai's um encontro amis- transcorreu movimentada e

briJ.hanle. Quer"mo.s, ape- contra o Flg,ueuense, sat- bom passe de Tomho, per I fi:' pegar CENTO E TAN-
tosO edre seus conjun'tos' sensa(!ional, êorri' ligeiro -

.

d
....

to todo mundo Domi não Geu o contrôle d:l pelota e I ",
. ' .,

'.

nas nesta oportumrla e, sa- u ' ,,1 TOS' DIAS de cade�a Jat't I vI'sando maior pl'edo�ínio dos alvi-negros .

,
"

't t a déixou que se pel'desse 'pe- "p t S
.

tA'
I U ares

lientar mais uma brilhante consegulll lU ercep ar

I que naquele órgão 'essa os cnp um,; 'ml-
adextramen-to- para os fu- que levaram de vencida o �itóriit do. "Clube d Po- trajetória da peluta, indõ a la li') ha de fundo. .

I fOI'mas d:". gos jornalistas de Blume-
d

-

.da cidade,' pelo
o

-' I
.' sentença toma, ..turos jogos do, cr:rtame a. campeao

vo", c�m. o 'batis!l1o da Pe- mesma bater ilaS costaS Vao. �o at�qu� os

AO�:I� I mais, revolucionáli-a \'este nau,' Jo.illville, Rio do Sul,
2a Zona, r�alizarRm, lia noi- �scOl'e' de três tentos a um,'

,dI�a F"ndamenb,l, de seu de L()ca. para e� seguida .10S vm 'e mmu ('s, 111 a"
, _ Criciuma e Tub::trão Te-.

, ' '" J d,,;,; lllllffiOS tempos. E

mO-I'
,

.

I tA t t' QssI'nolad"os por E n,co,
'

d d
�

t falta em Maneca 'te (e an t'!-on em, no es a-.. ", ,

"

flltUl'O .Est'a'dl·o 't encontrar o"fun (l as re- come e I e,. nho recebido sua" cartas (:.,
, SI o em

. .

" ua, (lU: SI prestes :;>, desban- _
"

"d· d p' •

d F' F' El'asmo e TOl'_rado parâ os . ,

t t Fernando fOI InC'.lmbldo de ''10' a, raIa 'e ora, 1-
,

man'gnl'fl'cO teI'r'el',C, no -nan_ des. Era, o prImeIro en o ' ,

, , . '. os inúmeros> J'orp,ais que' ", r
. cal" o famoso Grlsthlan I ./gueÍl'ense 'e Paula Ramos,. pupilos de -Ciro' Soncini e

!ta�al.
'

1:10 Marcílio, tento êste que fazer,�, cobranç,a, ten40 SI-!, . "

_ gentilmente vocês me en-
A disputa, que teve a Valério para o conjuntp da

Isto foi possi'v�l graças' veio selar a sort� da equi- d<l infeliz, pois a pelota
I

DIOr. �elXemo�losj �e!xem�- viam. Agradeço de todo o
ali'sisti-Ia pequeno público, "estrêla sol-itária".:

".

aos esforços de um punhà-
;

pe desta c. id,ade" Procurou rQSoou velozmente o tra- los, ,Ah n�o. E mUlto, perI-
coraqão ,a camaradagem sem

-

,

gOS) e esto'u mt;.I·to velho. ,

... -'
o FI'g'llel'!'en' s.... ']'g'llalar' o I vessão superior da meta ' .

d d b ados que nao ,e
par que vocês me dedicam,o e.a, neg ,

"'.

lllf::R l'frtas aventuras sem '

. "mal'c'adol' 'n'las ''lua 'linha confilld8 a Domi.
Imediram ,esforços, .nem 's,a- I

.

"

. '," ,

,

'

'

.

-

t '-. 1 d Nandi aos 31.m-lnutos 'das graça. Mas" voltando ao
crifícios para que o seu atacante a uava . �sor ena-

I _ ,

, .

d cifras definitivas ao marca- assunto, a comparaçao e
Clube prossuÍ!:lse um ter- damente, não. conseg�m, o . ,

f'" I, I
'

d t (101', com um forte chute de 'quasi tudo em nossa vida.
l'enO pura' edifi('ar o seu alcanç.ar o u timo re u o

'1' f lt d canhota.' �ão dando opor-' Senão, S'enão, ve,iamos. No
Estádio, ,aspirfção maior marcI Ista, ora pOl' a a e.

.
I

I d S t" dxxx.
'tunirlade a .Domi de siquer', "Jorna os. por es o

.

SI' per'petuando, preCIsão nos passes, ora
'-,

tO Jóquei Clube anta (e s�la greI, '

'R' d 17 d lê
Por' falta de pontaria- e ou- esboçar uma ,defeza, 3' a _ze- !o, e o corren e, -

Catarina órganizou para o desta ,fo'rma, no cimento
-

,I
A d't'

'

T J Df lt d 1'0 à favor da enUil)e Ita-. se:" au I orla ']0 ...
,

al'mado, o dinamisnío de sua tras vezes por a a e con- '1

I ,�iMa.lilliil��"i6i����Próximo domingo, 10 ,de. Se- I • d"cI'ou para J'''llgamento
t t�'ôle para a finaJi,zação. jaiense. ,Im 1

"
..' ,

• ,I'gen. e. _ j Com o placard de 1 tento Co.m ês.te marcador ter-' sexta 'feIra, dia 23,- os se- ----------

, Êste evento, - como nao ,'., .

'

.. minou a pal'tida, 'qtle d.iga-
I gUhltes jogadores: Tião, ,da

BA- .

d
.

1
'

a zero pro MarcllLO, terml-TRIUNFO. 1° Páreo - OURO poderIa eIxar (e ser" -

no�a la etapa' (resultado se Je passagem, Hão apre-
I

Portuguesa, POR AGRES-
Esse cQ,nv, ite partiu do �A, GURI, SILVANESCA e será cúmemoradú conúlg�' .

'

l'd 1 t
-

'SÁO AO ADVERSÁ_R,IO;,

.', .. justo no meu modo de ob- sentou alJ.orma I ;l( ,es, e e-
'_ •

/ '.Sr: Bechau La FJ::ta. O Sr.' PEABIRU. namente. com um progra-
servar). I ve um desenrolar dos me- .Jo�o Lopes e Ze mana"do

Se:'lbra lh'omête� estudar 2? Páreo - BICO PRE- ma V&,1tO, d,estacando-se
Iniciada a 2a Wa, da Ilhores, no' que' di:>' respeito

I S. �r�stoyão e :f�désio, do
com carinho o con,vite, es- TO, GUALANETE, PLUFF uma missa camprol, oficia-

, d" r I l't' ,I Amerlca POR DESRES-._' ,

partida, procurou o alvl-' a ISClp ma ( 0<; I Igan-
r

'

tand�, segundo. tudo indica, HAITI e GUADAL.. ,da pelo co.nheciod0 Pe, �u- teso I PEITO,
AO ÁRBITRO." No

inclinaóo a aceitai' o hon-' 3° Páreo --;- RAPID, URU- nes, grande incentivador do vidou altas autoridades

I' Quant� a conquista do 10 mesmo jornal do dia 23 lê-
/

-:-'-r- -...,..--

roso cOllvite. BICI, ELEGÂNCIA, GRAN futebol em nossa Cidade, civis, militare.s, €'sportivas, tento, declarou-me o âr-I se: "O ,T.J,D. SUSPEN-I p!ix�x 'DU.QUE e RAJÃO. como Diretor do Colégio esperando o seu compare- 'bitro da partida; O tento DEU POR UM JOGO o za- ,

ARGENTINA Foi ba- 4;0 Páreo - GUILHOT-I-, CatariRense. Serãe também cimento,' para r.1aior realce foi contra, pois quando' gueiro Tião, da Porttigile- j
tido no hipódromo de Paler- NA, MONTEZUVIO, Lo-I reallzadas' ban�a!luinh�s dos festejos; ÓS o,uais serão

Mod:.nga bateti õ escanteio, sa, por três vot()f) cQIÍ.trã Imo o record dos 1.100 me- LUANA, ESTERLINA e' com preeiÓS1l,s prendas, as- abrilhantados pe:a b�:uida saltou t"do mundo, 'll)as dois. ,(Uma' no.ta: :mIe agre-.
tros, O cavalo. RESUELO BOLA DE OURO. sim como uma grande da .Polícia MilitH, por ní- quem coloccu a pelota no thll o adversário) Absolveu

I

mando.u para os cronome- Nossas Indicações churrascada, além de bai- mia gentileza de �eu ilustre fundo das rêdes foi o pró- os atlétas Edési&.· do Amé- :tros 60 segundos e 2/5, ba- Ouro Bala e Guri les ao ar'livre, em pa-lanque Comandante. :'lrio 1501eíro Doíni. rica, João Lo.pes e Z� Ma-:
tendo assim 'seu próprio PluffYe GualanE:te !

ou, Op"Ul,I� ""'II"Wn!'\"_.Id ,Desnecessário !l.crescen- ria, 'do S�' Cristóvão, por" " ,,�""" Respeito. a opinião do. ár-
'Elegância e R8.pid ! terreno do �'alvi-anil". Na tal', á necessidad� imperio- imàn-imidade de votos (Ou-

i
i�••íN_�I bitro. . em virtude de na- •

Estei-lina e.' BoI?. de Ouro nóite de sábado, abrindo o s'a da maior colaboração. da tra 'n,ota;' 1l:1�s de!',respeita-
.

__
!rÃ1!

,

I quele mo.mento éstar êIe, �-'xxx
'

. progr,ama de fe"ltividfldes g-ranqe . família avaiana, ram o arbitro) ". Compararl- •

, bem colocado � no' entanto,Silva que em jU,lho último�! .Fomos informados que, o será re!l.liza,do um baile, pois só 'assim a Cidade, te-
t h

.

h 'd"d
"-

do ou melhor, esando o!
,

I en, o mm as UVI as quan- , 'Isofrera uma "rodada" do :ftvalo Malandro, ,de pro- nos salões· do C0rinthians', rá um Estádio à altura do t
•

- Elixiar da Compa1'açãõ, não Irto. a autorIa do' tento.- �avalo Master Jc.e, e que, pricdade do Dr. Aifredo para o qual a Diretoria do seu progl'esso. /

posso conter a tobU estu-,Os quadros; Figueirense Idesde então, 'não. mais atuoG, Cherem, f0i embarcado pa- Avaí F, C., solicit.a o com- Chegou a hora de- trab'l.- pefaQão. Co�o '

fie explica •

com Domi; ValdYl' e La.IJ- -

Iobteve sábado passado al- l'a.., Curitiba, onde deverá parecimento de seus as- lhal�, e nenhum avaiano, dares' Trilhá Anibal é
isso? E o artigo ] 871 Não

ta do seu médico particu- partl�i.par dos, páreos orga- 's9ciados to.rcedo.rlCS e sim- poderá ficar de 'bracos cru
I , , /

•

t r
'

1 R'o o tal ar I
. I

'-

Torrad_o; Wilson, Toinho, -eX;l� e., a pe o 1 '
,-

Ilar, Dr. Mário Jorge de (1_izudos pelo Jóqvei Clube patizantés. zados.' tigo? Ou' qt;em l'll,lbe' se os ,E'rico, ErasfllO e -Mirinho.
(Continua n 11 á" 'v�n_erand.os" de. lã ,c�m,� I'.. , a. ,8 p g-m-a)

I

RIO - O Robel'to aos treinos diários.sr.

Seabra próJ}ri�tário. do. cra-

,que CANAVIAL comuni-
cou aos cro.nistas de turfe

que CANAVIAL foi convi-

dado para participar' do ten)bro o. s�guinte progra

Grande Prêmio AF-GO DO :na tul'fístico.

record:

xxx

RIO - O JÓquei Manoel

retornar do Paraná, " A Diretoria ava.iana, con-
"""':."""".......=......""""""""1. M.F.A.

ELIXI'R DA COMPARAÇÃO
JERÓNIMO ·'1 preendem que o futebol' do

Para quem ainda não sa- Rio carece Q� atlétas para'
be, ufano-me de serítencíar : refôrço das equipes que

É pelas comparações que se. os defenderão. nas disputas
co.hem os melhores exem- interestaduais? Sei lá!

plos de .nossa vida. Real- Mas .. " e os "venerandos"

mente, como se poderia ver daqui? Que há com êles?
(lee fulano é bom e sábio Porque só existe O 187?
se não. houvesse 'para com- Incompetência? Desconha,

l'aração o sícrsno que é cimento total das demais
ii t iguoran

í

e ? Corno sa- leis de futebol? Medo. dos
.iei-iamos nós que o futebol medrosos árbitros de carn,

iaqui é feito um verda- po? De um Vilela, pOI'

deíro mártir a passar pe- exemplo, que foi absolvido
iOS gramados do Estado se sabe-se lá cerno? Culpa da

, ,

.ião houvesse sõbre st a auditoria? Porque acompn,

. .gura macábra de um pu- nham-na, então? Medo do

ihado de "venerandos" in- auditor? Intolerância ? Par

cáutos, cuja pretensa sabe- cialidade? Resposta vinga
'or ia só cabe mesmo no en- Uva à democrática lei de

.dôsso invulgar do órgão Imprensa.? Sei � t.! Estou
máximo do. pebol ilhéu? muito velho para me meter.
Acredita, leitor amigo, a em certas .aventurns perí,

<

comparação das ccisas tam- gosas. Prefiro calar.e dei-

tas alturas, OS negoclOS

não andam tão' hem por

aquelas bandas. Meu time

foi a Joinvi'lle, SOmbra não

foi, é certo. O 187 não o

deixou. Mas,
mos empatou

o Paula Ra-,
por do.is a

d,ois, com o campeão esta

dual. O protegidos' nécas

de nécas, como diz o Mene

zes. Não é mesmo de se
I

/.
..

pensar que o tiro saiu pela
culatra?

ALCIDES ABQEU
ADVOGADO

REQUE.R CONTRAA'
FA ZEN DA PÚBLIC:.\
Caixa Postal 246

FLORIAIiÓDOLlS'- SAmA' ",,�,;, ,.
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'J.US·TIÇA ELEITORAL
·12. ii Zona c: Abrigo de Menores

PÔSTO QE ALISTAMENTO
Com a finalidade' de proporcionar maiores- fa

cilidades às pessoas que devem inscrever-se na Zo

na sob sua jurisdição, o dr. A�í Pereira Oliveira,
juiz da 12.a Z,ona Eleit?ral, resolveu iI1sftriar um

pôsto de alist�mento q_tfe fun�ionará no edifí?io d�
Tribunal Regional Eleitoral, a rua Padre Míguelí
nho n.? 16, no seguinte horário: de segunda a sexta'

feira" das 13 às 18 horas, c aos sábados, das 9 às 18.

Porlaria
o Doutor Ary Pereira c Oliveira, Juiz Eleitoral da

12:a Zona - Florianópolis" na fórma da lei, etc...

Atendendo a necessidade de intensificar o 'alista"
111ento eleitoral e tendo em vista os ent ndímentos man

tidos com o Exmõ. Sr. Presidente do Tribunal Regional
Sleitoral.

Resolve:

I •

Rua Deodoro,. n, {) .j5 Tel.3820

.
'

808SIBrk
. V I S I TE' A" t� O S S A l'OJA

Floriarrópolis,

RiO, ,28 (V' A) - As (toras, decidiu se inicia ..

-

I uma grande campanha con

emprêsas construtoras es- tra a ef.etivação da. medida,
tão reagindo violentamente inclusive promovendo a ar'

1 -' Inst�lar um pôsto de alistamento no edifício
contra a' nova lei municio ticulação com o sindicato

do Tribunal Regional Eleitoral, à rua Padre Mígueli- pal, sancionada há dias, qUE: 'dos trabalhadores eu; �ons'nho; �I·i torna obrigatoria a constru- trução civil. Estes últim,
,

2 - Fixar para o pôsto o seguinte horário: segunda ção de garagens nos edifí- deverão ser advertidos s?
a sexta-feira, das 13 às 18 horas; s�bado de 9 às 12 hs.; cios novos. Alegam que es- bre o perigo do desemprê-

3 - Designar para encarregados do pôsto os íuncío-
sa providência virá encare go, em consequência, da

nários Mareio Luiz Guimarães Collaço e Manoel Cân-
cer grandemente as obras, suspensão das obras que re-

•dido de Abreu Neto; Em reunião a que compare- sultará do cumprimento da
i4 - Marc ...r o, dia 23 do corrente para o início das

ceram representantes ,tk lei, segundo alegam os

atividades do pôsto, i numerosas firmas constru- construtores.
. ...

I.
Façam-se as .comunicações legais e dê-se ampla, "

,

' .....'_'"AIl!llt% .#',""",��JdJEI_':'publicidade a esta resolução.
,

Florianópolis, 22 de agôsto de 1957.
Ary Pereim e Oliveh'a

Juiz Eleitoral

f1Asiálica"
(omprovado primeiro caso elO S Paulo

São Paulo, 28 (U P) - material recôlhido �a gar�.
Está tendo 'enorme reper- ganta de uni mem�o gn: I
cussão a notícia de que pado. O rapaz.. por sinal, e

surgiu o primeiro caso com filho de um médico da se

provado de gripe asiática cretariá de saúde paulista.
também na capital bandeí- Esteve .apenas poucos dias
rante. Os médicos do labo- de cama, restabelecÉmdo�sê
ratório do Instituto Adolfo depois com os' remédios. co:
Cruz descobriram o chama- muns sem qualquer conse:
do vírus Singapura A" do quência.
--_ �-- --- -_ .. __ . --�-----

_"_ ---.
__

(onslruçâe) de garagens:
�eagem as Eínprêsas Construtoras

,/

Bens estrangeiros:
.

-

' f:l�"� �,- -'.
-

li"�' , :IÕ\j;'

SUSPENSA A ENTRA,DA NO ,PAfS
,

aprovação da nova lei ta
rifaria. Aguarda. o Itama

raty a volta .do ministro- da
fazenda, a fim de jier es

tudada pelos dois ministé
rios uma nova regulamen·
tação da matéria.

RIO, 28 (U 'P) - Está

suspensa a entrada no Bra
sil de bens de estrangeiros,
sejam êles imigrántes ou

não. Tal decisão foi tomada

pelo ministério das relações
exteriores; em vista da

---- -""--;:,._-'_'-- ·---.----------'7'--'

"0
--

REI E EU" EM- 'PREMIÉRE

DE BENEFICENCIA
Na próxima 6.a-feira, dia 30 de agôsto, ás 20 horas,

acontecerá' no Cine São José a pré-estréia do fabuloso
espetáculo cinematográfico "O REI E EU" em Cíne

rnascope 55, estrelado por Yul Brynner e Deborah_Kerr.
Será uma sessão em benefício da construção da

ALA INFANTIL "JACINTA PEREIRA E, QblVBI'
RA" anexa ao Hospital de caridade. r

.

. À. comissão encarregada da apresentação do mais

belo filme que jamais seus olhos verão,. está composta
I das Sra:s. Odete A. Meyer, Stella B. Abraham e Ilda

t Hoeschel.
----�-- - --�------

/

I

""";"51"1
, i!ill;

:::;:

I
1I��i
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i

do mundo 'iii�i
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o melhor plano
'de pagamento

.. ,"_ ... _ .. �'� .... ,

QUEM
" o C' t

FA'l
E'

.

Ai.i ta e m nOS5a I. i) a uma demonstra,çao da ••ndIX.
Revend "dor.s Autorizado.:- BENDIX é confôrlo

• .conOn; ià cpmprcvada em

.' mais de 3.500.000 Ia es

e, em tedo o mun:fo. 'lojas" IRMÃOS GLAVAM
Nortonol.Oo( ;

I
-

IÚO, 28 (UP) - A Contede- ROMA, 28 CU P)· - Dez
ração Rural Brasileira dirigiu' cardeais e inúmeras outras
um telegrama ao presidente da figuras eclesiásticas com'
República, protestando violenta-

pareceram hoje á missa .fú
mente contra a intenção do pre- ,

s:

�idente da COFAP de importar nebre, rezada 'pela alma uo

manteiga arroz e milho do Pa- cardea-l' Giova Marcanti,
raguai. C�mo Se sabe, o Cé!. Min falecido sábado' aos noven
delo anurteíou a intençio d.�, ta anos de idade. Em segui'
portar esses produtos, em face

-da, os despojos do bíblío
do preço elevado a que estão

1sendo vendidos no mercado na- tecário da írgreja cató ica
don;!. ;;

foram sepultados na sua

igreja, titular de Celabro. I Belgrado, 28 (U P) - C
I líder comunista; polonês,

WASHINGTON, 28 (U; Wladeylaw Gomulka, virá

P) - O secretário Foster I a está capital -no próximo
Dulles declarou hoje que a t mês, para conferenciar com

comunicação de' Moscou' o, presidente Tito, segundo
que a rússia já possue pro' : foi revelado hoje. Gomulka
jetis balísticos interconti- ! será Um dós integrantes de
nentais não altera. agora o, uma delegação' de .' mem
equilíbrio de forças entre. bros do govêrno e do parti'
o oriente e o ocidente. Ao do comunista da Polonia,
mesmo tempo, Dulles disse que vlráaBelgrado em vi
duvidar de que os' " russos sita oficial.

tenham -alcançado um pro'

gresso tão súbito no campo
.

dos pweteis de longo alcan
ce- A.fiririou o secretário dê
estado que d I govêrno dos
Estados Unidos está fazerr
do um; estudo, meticuloso
do

.

c��unicado, Par inter
médio de

-

seua servi�os se

cretos.

B. AIRES, 28 (t:J P)) 48111
Os 'delegados á conferência
economica interamericana
estão h.oje procurando che

gar a um acôrdo sôbre vá,
:tios problemas, ainda não

resolvidos. A representação
'kr�sileira juntamente com

suas congêneres argentina,
mexicana, côlombiana. e

norte americana, vai sub,
'meter a um último exame o

projeto de convênio econê
mico interarpericano, para

, verificar se existe ainda al- .-'

I gllma possibilidade de con-

_;iliar ás divêrgêncii& ,
'

I RIO, 28 (V A) - Jorna- nria ao Exército Nacional
WASHINGTON, 28 (1) listas são também soldados de ser defensor armado dos

I
.

t das' grandes causas I nacío- p r in c I pIOS fundamentais
P) -:- Em su� entrevist,a nais -:-:- .di.z a men���em da inspiradores da nacionali·
:..)lehva de hOJe, o secreta' I ABI dIrigIda ao MUllstro da dade, faz com que' a sua

rio de estado Foster Dulles Guerra por ocasião da fes' oficialidade· comungue com

afirmou que os visinhos da I

ta de Caxias. Frisou o sr. os jornalistas, defensores na

Síria estão' alannados e Herbert Moses que "há as- batalha da opinião, daqu'eI "2rturbados, ante o forneci, I

pectos múltiplos de absolu' las mesmas características
mento de annas russas á sí- : tq_ identificação na missão brasileiras".'
ria e a tendência filoocorou', de uns.e oútros, que mais ESTREITAR RELAÇÕES, nista de seu alto comando.. se hannonizarão pela fide- - Por isso - diz ainda a
Os estados Unidos, declarou! lidade de ambos às grandes mensagem ao general Tei
o sr. DuHes, estão procu- causas nacionais, em tôrno xeira Lott - V. Excia. há
rando detenninar a exten-: das. quais não divergem, de desejar, como ta�émsão da penetração comunis' quanto aos objetivos os ver' é de nosso voto, que' cada
ta no oriente médio, atra- .dadeiros brasileiros. vêz ma_is se estreitem as re

vés da síria. Como se sabe,
.
A saudação focalÍiza. a lações entre os órgãos mo

o sr. Loy Henderson, 'sub' identificação crescente dos bilizadores do estado de
secretário assi�tente de es- sentimentos da tropa com ânimo .coletivo e o E'xérci
tado, se encontra' atua1men° os anseios prevalecentes no to, mobilizador, do povo na
te na Turqui&I,' ,em . conf�' seio do povo e afirma que preservação das fronteiras
rência com os �ideres anti' "essa característica tão pró' e da .soberania.

'

comunistas da :'�S�i�O. I - .'
--�,-�,-,,_..-_-----....;.--

B. AIRES, 28 (U P) _; V E N D E D O R
I
Anunciou-se hOje, oficial· I

mente que a , conferência
econômica . interamericana

.

será encerradae. a' cinco de
setembro. A data anterior;
era a

-

de�qua{ro- 'de setem"
bro. ; "" '. I

JORNALISTA Ê
SOLDADO . IGUAL; \

(Peças de Automóveis)
A Vendedor ativo, idône.o, com l.onga prática, I

e que já represente outras. firmas n.o ram.o, ofere- I
cem<:s excelente c.omissão e uma linha de peças I
nacionais de primeira ordem. Escrever à Ca ixa I
Po.,tal 4805, Distrito Federal. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:f SERVlros DE CARfAS E ENCOM uIDM �tnRE SÃO PAULO - �ANTA CATARINA P{\RTO A L E G RI f
..'

. , .t.
�' 1
t 1
·t F , l.1 AIS" MA' T R I Z F I L -, AIS·:·
y

�
•• J
l '131 FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, ')0 - Fone 280' ..

.t LAGUNA - Rua Gustavo Richard', 514 - Fone ....

••:+4 ( R E S ( I UMA ,PORTO ALEGRIE - Rua '7 de Sete�bí'o ;619 - Pone '7818 �I·..
·

• T�mARAO - Rua Laura �iJlljll', �1O - Fone 117
�

+:+
'

\ _

CURITlBA _ Rua Silva Jardim, !!84 - Fone 2188 .t.
_.

t
••• ITAJAI' - Tr:lv"�s_a 24 de hir1o. 6 - Fone, 448 '. +:+
.i'" Itt.rd 6 DE J A N E I R O, �53 SAO PAULO - Rua João Teod(\ro, 670,- Fone 36-4421 +:+
••+ JOINVILE RUl> Marechal 'Deodoro, 1'75 - Fone 401

••+

.:. rONE 17 _ SANTA _!)ATAltI1U ." "
- Rua da Moóca. 1044 - Fone 3'7-'7097 +:.

:�.' l�..... ARAR� _ tdtLEANS BRAÇO' DO NORTE Endej-êço Telegráfico: "GOMES" R I Ó D E lA N E I R O - Rua Sã.: Cristóvão, 21Z 6

.t, t :

<, ,."
+ ' •

••• Endereço Telegráfico dás Filiais:' "C R E S C I U M E N S E'" .:'
+

�

y
b Y
�i. ·...IÍspõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 3U caminhões próprios "-F. N,'M," dirigidos por profissionais competentes, �:.
::: Ql,ém do que capacitada, a atender o comerei () e indústria na zona acima especificada; via g=ns com qualquer autoridade .de tonelagem. '�i.:� y
..�� ,

,. .'
,Z Ê L L E R A _p I DEZ NOS S E li � S E R V ! çOS' i,. ._ _

- -,
.
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O QUE SE LfVA-'DA VIDA'. �x x x - .x - x x x x x x � TRIBUN,AL_ R'EGIONAL ELEITORAL
_ '" . x CAl\1PANHA DE EDUCAÇÃO x

�
FLORESTAL � A ,f�archa do Alislamento 'Eleitoral

xxxxxxx- x -xXxxxxx

em Tubarão

Vá gastar (l seu dinheiro
FRANCISCO MELO BENTO OAVALHEIRO ,._i ':0 BAR do CAFÉ PRIMOR,

� e onde as bebidas são puras
SENHORA SENHORA " os petiscos têm sa bor !

partícípam aos seus pa-
F. fcjjwidt, 60 .......

rentes e pessôas de suas
LO B-AR do CAFÉ PRIlV10R,

participam a03 seus pa- onde as bebidas =âo puras
relações o contrato de, ca- rentes e pessôas de suas re- € os petiscos têm saborI

ramento de sua filha ado- lações, o contrate de casa- F. Schmidt, 60

ti'fa HELIE'TE MARIA nento de seu 'filro MARIO t
. �-,------�

-�

CTTNHA éo sé h 'M; CAVALH ., j' ,::. " CONCUl.SOS DO DASP
•

J
Z � o ,n 01

a-1'
EIRO, com a Slt�.

_
�." C. 358 -,- ESGRÍTORARIO DO S.P.F. - INSCRI-

rIO Cavalheu(),
,_

íleliete Maria Cl'nha. ,.__., '(IÕES PRORROGADAS \TÉ 31 DE AGÕSTO.
. :,!-""

.. --

, j aR interessados sel'ão �tendidcs lia Escola
MARIO e HEtIETE-�, :i trial de Florianópolis, à rua Almirante Alvim n.

Noivos �, ''_'' !l à::i ; 2 horaR.
-

, �>,,' .

'. '--:,�.- �

I X

-x A Acácià negra é espécie x

x de crescimento rápido.' per- x .

x mitindo aes' 7 _ 8 anos a ex- li.

x plor�ção das cascas para ex- x

x tração da . tanino, além de x

x também produzir boa lenha x

x e ser planta fertili'za!lte. }

x Consulte o 'Acôrdo Flores- )

x tal' sôbre assuntos flores- x

Mais .de cinco mil eleitores já 'estão inscritos na

zona de Tubarão. A .ativídade e o entusiasmo do juiz
Marcondes de Matos vêm empolgando, de modo ge
ral, as populações dos municípios de Tubarão, Ja
guaruna' e Braço do Norte, que íntegram a 33.a Zona
Eleitoral.

'

O plano de trabalho por êle organizado �em pro
duzindo excelenté resultado, sendo de salientar o

'esfôrço dos funcionári:os de cartório eleitoral e a co

laboração d�s Prefeituras Municipais e dos Parti'
dos Políticos:

A nossa reportagem teve .oportunidade de lêr
---uma carta escrita aq desembàrgador Presidente do
Tribunal Regional -Eleitoral; em que' ó juiz Marcon
des de Matos dizia o ,seguinte:
"O alistamento 'eleitoral continúa de vento em pô

pa: Todos os sábados acoir.panhado de uma carava

na de funcionários, dirije-me a,os distritos; Só regres
sando aos domingos, à noite.

- Todo ser�iço é feito de imediato, recebendo o

ele!tor o título no mesmo instante.
'

Ê:sse fato tem proporcionado' grandes resulta
dos" sendo que maior dêles e que o eleitor se entu
siasma, :e se transforma em um propagandis4i do

I serviço eleitoral, enquanto a: morosidade lhe, causa'
desânimo, desalento e até desconfiança.

Acredito que até o fiil1 do ano, nos três municP
pios da comarca, te1'l:l110S _doze mil eleitoresl e mais
ainda, sem prejuizo (�.)S serviços forenses", '

x tais .

I
': )

.;x ,I X X X X� X - X X x x x x ,

EuelTEX
DURO

IUBSTITUI A MADEIRA,COM

ftIIk/:.tt#f#lGl
·

we;;41�
_,�•.,�,,//:. ::::% �

����,�
�----:__-��""'- ' �

É o meL.or >,ubstituto do madeIra.
Apl:cado largonlente na

construção de portás, móveIs
em geral, lambris, cartazes,
painéis, Jecorações interiores,
carroçarias, casas pré-fabricadas,
err-balagens, silos, brinquedos,
construções agricolas, etc.

EUCATf� _ um, produto
d;;:J fibrQ "�cion,.1 t

Indus:
19, das

----�----"--------_._----- -----,-

MÉDICOIADVOGADO!
, VENDE-SE

Engenheiro!
Industr;�d.!

Empl'egildo!

Jornalista!

Comerciante!
Operário!

Casa d.! Coméj·.::io

ótimo po,li to e freguezi�,
Tratar no local �um Walc{

Rosa, lhu, Palhocinha, Ui

� ,CoqueM'os,

'\1á gastar o ;;-:,u din'heiro
rió BAR d') CAFÉ PRIMOR
anile as bebMas são puras

'

. QUALIDADE t

LUXO
- CAPACIDADEl

6 um refrigerador, que

agrada à primeira vista. Suas linhas mo

dernas aliam o estéticó ao úÍil e funcional.

I: luxuos� no accibamento e assim mesmo

accessível no preço, O .refrigerador PROS-

•
DOCIMO é aml;llo com aproveitamen,o total

do espaço, satisfazendo tôdas as ex'igências,
mesmo de uma família numerosa. A GA·

RANTIA d� anos demonstra que êste'

refrigerador merece a sua confiança.

•

PROGRAMA-DO M�S-
DIA 30 DE AGõSTO - SEXTA FEIRA

CTJUBE DOZE DE AGôSTO E RADIO ANlTA
,GARIBALDI ';

Soil'ée com início às 23 h(,ra�
.

Apresentação da já famORa Qrque.�tra inter
nacional'''CA5INO DE SEVILLN1•

lVIesas de pista _:_ Cr$ 400,00
Outras mesas - Cr$ 306,00

'

.

A venda na Secretaria do Clube das 15 às 18
horas diàri_amente

Convite,s - Cr$ 150,00
OS SóCIOS DO LIRA TENIS CLUBE QUE

ADQUIRIREM MESA TERÃO DIREITO AO IN
GRESSO.

por
menor

preço
/

"

.t

Conheça-o! Será uma ,amizade durddourd
t UM PRODUTO DA

REFRIGERAÇAo PARANÁ 'S.A,
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllfillilllllllID1111111II111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm1IIImll

,

"

-o

. i
o .NOVO .PROSDOCtMO'" Super.lr.li<; "

' APRESENTA:

_ CONDENSADOR' «Super-lropic» Gela melhor I
C de pro;.'. novo. muito mail .ficiente
no produção do .';io. mesmo sob condi'"

çõe. climatéricos extremas.
.

- Capacidade: 9,5 pis cúbIco••
- Unidade .elada.
- Ilolamenlo com ti de vidro.
- 3 gavela. pleS.lica. espaçolal, "

- Rac iplente embutido. para a água do degilo.
- '" Pratel�iras renlQviveis, que permitem um

aproveil,u..enlo de e.paço 300;.maior qu� •
comum. Acabamento brilhant.
em aluminio anodilado.

_' Regulagem nos pés para hivelom.nto.
- 3 Protelt!iros na porta.
- COJ\gelgdor horiz.ontal, .amplo.

com 2 fôr.mGI .nunidcas d. extrator:

c.ONceSSIONÁRIOS,

1,0JAS ELJ<STRO � TÉCNICA
Preço Fábrica C "$ 29,500,00

.

Preço Florianópolis Cr$ 29.500,00
Adquira um Refrige'rador "Prosdocimo" e pague-o
em' suavíssimas prestações mensais nas

LOJAI3 ELÉTRO - TÉCNÍCÂ
em' Florianópolis

Uma organização as ,suas ól'dens,
Rua Tte. Silveira - 24 e 28
Fone�: 3793 e 3798

,
'

..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTA'DO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARTN,<\
...--

d P
-, JU17.0 DE DIítEITO DA ,1.0888 sôbre O réferiçlo imó-

"

o atrimônio da União COMARCA DE TIJUCAS.- vel, Pu+a tal fim, respei- I

e�te por .precatória, em Flo� tosameate, requerem a V.
r ianópol is ; todos para con- Edital de �citação, com o Exéia. se digrie determinar
testarem a presente ação prazo de trínta dias de in- d ia, hora e local para que
querendo, no prazo da lei teressados ausentes, incer- possam justificar os fatos
e acomr.anhar os seus de- t.os e desconhecidos. alegados com a inquirição
mais têrmos, até final sen- .... das testemunhas Euclides
tença, a qual deverá julgar O Doutor Manoel Carmo- José Gabri_el e J osé Idal i-
procedente a ação para re- na Gallego, Juiz de Direito no, brasileiros, maiores,
conhece:' e declarar do dõ- da Comarca de 'I'rjucas, do lavradores, residentes no
mínio .do Supticanta a gle- Estado de Santa' Catarina local do imóvel. que compa-
ba usucapienda e servirá na forrna da lei, etc .. '.

'

recerão em Ju izo indepen-
,Ie. tJtulo hábil para trans- denternen ts de citação, tu-
eriçao no Registro de Imó- FAZ' SABER a todos tio com ciência . prévia do

,

--, veis da Comarca. Protesta- quantos o presenta edital ilustre' Órgão do M., Públí-
FAZ" SABER a. todos se por todos os meios de C!�. çItaç�o, com o prazo de 1'0. Requerem mais que, jul

quantos o presente '.edital �rova �m. direito admiti- trinta dias, de *n�eressados gada por sentença a jusQ.:-,
de' citação, com o-prazo de L.OS, prIli�IpaJmente depoi- ausentas, incer-tos e desce- ficação, sejam citados os

trinta dias, de interessados mento pessoal, inquirição nhecidoa, virem ou dêle co- confron tantes conhecidos FAZ - SABER a todos
[<clsente::;, il!certos e desce- d�, testemunhas e visto- nhecimento tiverem, que do imóvel, os interessados quantos o presente edital
nhecidos, virem ou dele co- �Ia. Dá-se á presente, para por 'parte de Gregório Jose' incertos, por editais de de citação de interessados
II' hecI'mento tiverem, que -s efeitos legais I A(I t

.

t di
.

R a t,._
"-'

,

•

c ,o va OI'
. �'u�no e outros lhe foi rrn a las, I) .

epresen tan-, .. use� es rncertos e desco-
por .p�itc.. qe Pedro I?i�s de .tr;e,s, mil cruzeiros. O (hng,lda:1 petição do teor te do M. Público e ,o Snr. [l�ecldos. com o prazo de
lhe fOI dir ig ida a petição Solicitador que esta assina segumte: - "Exmo, Snr. Delegado do Serviço do trin ta dia-s, virem ou dele
do teor seguinte : - "Exmo. ce.m sua, residência nesta Dr. JUI� de Direito da Co- Património, da União, êste .:o�hecimento tiv.�rem, que
Snr. Dr, Juiz de Direito da CIdade, a Rua Coronel Bu- m�l'ca., � GREGóRIO JO- por �l'ecatona em Ftoría- )01 pa rte de Oito Venera
Comarcf,. - PEDHO DIAS, chele _no 4, onde recebe in- SE AD,RIANO, DÁRIO riópo lis, todos pata,_ contes- Ios SêlJ.ltOS lhe foi dirigida
bI'asileiro, solteiro, ma'1'01', tímação Nestes t' P EDUARDO DE t t

- t
-

I
,

. ermos ' SOUZA e 'arem a presen e açao, que� L, pe 'I�ao (O teor seguin-
operário. residente no lu- peferimento.. 'I'Ijucas, 25 d� suas mulheres ROSA SOU. rendo, no prazo -da lei e .e : -:- '.Exmo. SI:' Dr, Juiz
o'aI' Arrias, Primeiro Dis- J�nho de 1957. (ass) Clau- ZA ,AD2.IANO e .MARIA acompanhar seus demais le Dll'e!to da Comarca �

t"'l'l'tO dêste Municípío e Co- dío Caram '

d C' VEIGA t "10c: uru e ampos .

DE SOUZA. res- êI:��S, pena) de revelia, �:,� VE�E�A DOS SAN-
rnarca; por seu Assistente - Asslsten te Judiciário" pectlvamente, brasileiros ate flJ1a I . sentença, a qual L v,�, bl':lsllell'o, casado la-

.JUIZO DE DIREITO DA I dos lrm5:'os .dos' suplican-

Judici{�'io infra-ass_inado, Em dita petição foi exarà- casad,os, êles lavradores � deverá julgar de plano pro- "_ra, ar, residente em C�ne- COMARCA D,E TJ.JUCAS. tes, ManoeL, e' Abrahão

quel'en o promover a pre- �o o ,seguinte despacho: _ ela� oe prendas domésticas cedente a ação para· reco- Inh�l, desta Comarca quer
Silveira resioentes nesta

sente Ação de Usucapião A. a conclusão ,Tijucas residentes e dOil1iciliado� n�1ecer e dec_larar o domí- mOV2r !-l presente ação de
Edital de citação, com o Cidade; dos demais inte-

noS termos do artigo 550, 25-6-1957. (as) Carlos Ter� no lugar "TIMBJ1:". desta !1�0 dos Suphcantes o alu- \SlkapWu �em qU2 expõe e
�razo de trinta dias, de hi- ressadoE' ausente� incertos

do Código Civil, modificado n�s - J. d2 Paz, no exercí- Comarcv., por intermédio de d}do tel're.po e :servirá de :.equEl' a V. Excia. o se-
teressadoi> a!.Jsentes, illCel'- e desccn.hecidos·

"

por edi-

nela Lei Federal nO 2.437, CH? d� eargo de J. de Di- se�l Assistente J lldiciário tJt.ul_o hq�!l p'ara a h'ans- � LilI]- te � --.I - O suplican-
tos e desconhecidos. tal de trinta dias; do Sr.

de 7 de março d,e, 19515, vem, re!lo. Conclusos os autos Hh.ante nomeado e estriba- �r�çao 110 Rê"hstl'o de Imó- ,�e po%e!ro, há mais' de
Diretor do Patrimônio da

COI11 o devido respeito, á fOI eXàrado o seguinte des- dos nps. artigos 550 e 552, VP-IS. Pr0testa-se por depoi- �3 anos di;! tI!:1 te1'l'eno, si-
O Doutor, Manoel Carmo- União, por precatória, em

prescnç;" de V. Excia..ex- pach?:__ ."D.esígne o Sr. ,'lo Cod:go Civil, aquele ,nento pess?a,l. _Denà de con- '_;'Iado. em Caneliaha, desta
na Gallego, Juiz de Direito FlorianórJolis e do Sr. Re

por pan, afinál requerer o Escl'lvao dIa e hora, no 10- �om StH: r.edação alterada _fesso. lpqu.lI'lça.o de teste- �or.Ja�·c,�. cc_m a se�ruinte
da COm"tl'Ccl de Tijuca_s, do presenümttl do Ministério

seguinte: - 1. O sup!ican- cal do costume, para a, jus- pela LeI Federal nO 2.437, munhas, vlst�rI� e dema�f: ,es�l·lYm.naçao: - ná par-.
Estado de Santa Catarina, Público nesta Cidade; to-

te, há' mais de vinte anos, �ifi.caçàl) feitas as devidas 1e 7 �e março de 1955, com ].Irovas em., !l1l'elto ndmltl- ,e (lHs !l'en tes, com a es-
na forma da lei, etc... d?s par1 contestarem o pe-

está na. p03se- mapsa. cort- Il1t�mações, Tijucas, 26-6- o deVido respeito e acata- das. Dá-se a 'presente, pa- tl'ada tem 7 metJ os e· Cal'...
dl(lc- denlro do pr!lZO d.e dez

tinll�ldfi, sem oposição de 1957. (l-!ss) Carlos Ternes menta vêm á presença de l?, os ,efeitps iegRis,. o valor l'e com ".1 metros de fun-
FAZ SABER a todos .dia�, de conforIVidade. com

Que:n q1!er' que seja, de um - J..I d,:, Paz" no exercício V. E:�CHI. propor a presen- ::.,e .tl�es mIl cru,�elros
.. ,0 J�s e. tIm, al2.rga para Oes- quantos o presente edital o disposto no artigo 455

imóvel S!iu'Rda no lugar do cargo de J. de Direito." te açao
.

de usucapião. na ,:::iohcJtac1c:r <;Iue �,Lr assma �� per!azepdo � largura de
de citação de interessados citado, -:- segundo, afinal,

"SERTÃO DE SANTA LU- Feita a justificação foi pro- -lual P2de� permissão 'para l'�cebe ,1l1tJmaeoes nesta �_7 meo'os I.e Eente3 e se-
ausentes. incertos e desco- reconheeido o do'm.ínio dos

ZIN', dêste Mm1icípio e, ferida a seguinte senten- expo�' e afmal_ ,requerer o :Hlade" a Rua Coronel Bu- �ue com, 115 metros de nhecidos, com o prazo de' :;uplicantes sobre os refe

Comarca. com ciuzentos e ça: _ "Vistos. etc ... Jul- segumte: _ ,1. Os supli- �hele na .4. Ternlo�.em que, �un.dos ate _.€l1colltrar ter-
trinta d.ias, virem. ou dele ddos imóveis, cuJa senten

nove:lla e sete metros de 'go Yol'lsentença a justifi- cantes, pcr SI e seus ante- P. D�fel'lme11io, TIJucas, 10 �as .de Belrflll'o Calixto Ce- l!onhecirnento tiverem, que ça lhes servirá de título

frentes, ao Sul, (;om terras caça0 retro, procedida nes- cessores, há ,mais de vinte de .r�Jlr.o de 1957. (ass) ,estll1o; extre:l1and<;> a Les- "ar pa�'te de Domingos hábil p':'.J'a a inscrição res

do c�pó\io ,ele Guilherme tes autos de Acão ele Usu- anos, e:;�ão na nosse ele um Cl.auéilo Caramurú de Cam- Le. em tU'l'RS ele ,losé Pedro Francis'�o Silveii'a e outro pectiva, 'no Registro de

Antô.;o da Silva por oito- �apião. I.'equerid·a por Pe- imóvel rural, lôcalizado no P?S .�. Assi.stente, Judiciá- :\J'Jcolau.e a Ue:,te em di-
lhe foi dirigida a petição Imóveis. Pl'ot�sta-p1.é pI�O

centos t' qnarenta e' sete ciro Dl.as para. que sUI,fa lu.gar. wrIlVIBÉ", Primeiro no." EI:1 dita
.
TJetição foi' "as de H;Ig;i.no Steil. _ II _.

do teor seguinte: - "ExÍrro. vaI' o alegado c0m teste

ditos de fundos, ao Norte, seu� dev!dos e jurídÍcos D.ls,tr!to da Se::le ciêste Mu- exar�,(,lo Q se�ul11te despa-, A ref�nd� po,ss� pertencia
Sr. Dr. Juiz dI') Direito da munhas e vistoria, se ne

com o travessão de Lucido·- ef�Itos. CJtem-se, por edi- !�ICIPlO e Comarca, o qual _;h�:_ A,. DeSIgne o Sr. Es- ]. � ase Joao Pereira. há
Comarca' _., DOMINGOS ;;essário. Dá-se a presente

ia Serpa, perfazenóo a área tl!IS, com o prazo de trinta faz frente no morro 'da pa-
Cl'lvao (ha e hora, no local maIs de 25 anos, êste por- FRAN.CISCO SILVEIRA e o valor d� Cr$ 3 °9°,00 pa

de duzentos .e cillcoenta e dla�, na formá do § 10, do lha. no. travessão geÍ'al, �o �ostuf!l�, para a ..ius�i!i- sua v�z, a; jUlvj� eompI'ltdo
BENTO FRANCiSCO SIL- r.a. os efeItos legáM':' O so

um mil quinhentos e cin- ;lrbgo .155, do Código de numa Imba de 127,6 me- c!lçao._ feIt:,;s �.s devidas 1l1- !e! ('ao _
Blel; Ja falecido. VEIRA, brasileiros, - o lICitador que esta as-sina

coenta e nove metros' qua- Proc.esso Civil, os interes- tres de extensão e fundos tlI�:tçoes, TI]ucas, 10-7 _ �ose J C1j.O :fc'eira retirou- primeiro solteirG e' o se- te.m sua residência nesta

dra<los; extrema a Leste e sados incertos; ptssoalínen- tambei11, no travessão ge-
1907. (ass) C-arlos Temes :e de Canelmha há mais de gundo viuvo, residentes e C_Ida.de,/ onde !i'ecebe cita

Oeste c'�m propriedades do te. o Dl'. Representante do ral, em
..

terras C:o espóli-o
- J, :':- Paz, no eX,er�ício 24

..ano�, - e ..José Pedro, domiciliados ,no lugar Cam- çao: Nestes têrmos P. de

própxio R,eq_uerente. 2, Que M. Público nesta Cidade' de Ado.ifo Salvador Ventu- do. cnarg� de. �. d;:_ Dlr�lto." N_lcolall eonf!,0l1tante, Sç'
po Nov� dêste Primeiro fenmento. Tijucas, 17 de

o dito imóvel foi adquirido e, por precatória, a ser ex� ra, com a mesma extensão' Feita a Justlflcar;ao fOI pro- dlZeU?O posseiro 'do refe- Distrito, querem mover a J�lho de 1957. (nss) CLlu

de ,Romão Eufrásio, há pedida para o JUIZO de Di": exlrema ao Norte num� fer)?a. a seguinte senten�a: nd� .E.ióvel (e, no entanto, presente ação de usucapião dlO CaI:amurú de Campos
trinta anos, que o vinha l'eitc da la Vara da Comar- extensão de 2.200

.

metros
- VUltOS, etc .. '. Julgo por vel'lf!COll-,S� mais tarde em que, expõ.em e requec

- ASSIstente JI.;diciário."

possuindo assim como o .�a de Florianópoiis; o S)1r. 0:11 t2l'l'::S de propriedad'e sentença a. ;)ustif:caç'ão' re- ,que 'este, 11aO era, realmen- rerrr-a V. Excia. <;> seguin- Em dita petição foi exarado

8�p.licante, !ie maneira pa- 0ele$'a�0. do Serviço' do ,o ", l�eq1:'�l'ente Gregório tro, pl:o;;edlda neste�_ a�ltos te'1.posse,ll·0 do .mesmo imó- t�: -'1 - Os suplicantes ? seguinte despacho: ......: "A.

cIÍlca, contilllJa(la, com Palnl110nlO da União. Sem J C'Se Adl'lano ,e EO Sul na
ae ..A:çao de Usucaplao re- ve.) o transfepu, por com-

sao posseiros hit mais d! a c.onclusão .. Tijllcas, 19-7-

"animus domini"- e sem �ustas. P. R. L Tijucas 29 mp.sma extensão.' com ditas queI:lda por Gregório J.Dsé· pra, ao .suplicante, há 2R vinte aúos. :por sÍ- e seus 1,957. (_?ss) C!lrlos - T-ernes

oposição de tel'ceii'o'.'3. �ue, d'Ü . julho _ de 1957. Càss.) de propriedade de Laudeli- �dl'lan(l, Dál'io Ed'uaJ'f]o,J de anos c!1]a 'posse. de boa 'fé anteceswres, dos seguin- � J. d'e Paz,
.

no exercício

face ao. exposto, pretende" =::arlos Ternes _ J. ele Paz, no Antônio Duart.e; Dito :;:.ousa e·;1lslqluJhel's...�" Jiara _semp�:e .lol P'.'icífica. contí� tes lotes de ter'ra: l° LOTE do. cargo de J. de Díreito:�

rell'ul�rlzar a posse �€!bl'e

110'
exer('. do cargo de J. de' terreno perfaz

'

a- área de que, �-lll'fa seus .::aeV"��· e" .l}.ua, ilurrtêq'uptà e ,exerci-_
- Um te-rreno situado no Conctusos os autos fói exa

o, Imove! em tela: Pa�a t�l pireito." E p-ara "que che- duzentos e oitenta rnil-se- Jundlco� '-" efeHo& Cite-se, �a, 'pelo sup1icante, com fugai'
-

"T€rra-N..ova'�, ,d.êste•. r.ado o seguinte, despacho:

fl.m requer a V. EXCla. se rue ao conhecimento dos tecentos e' vinte melros' p0r man(f�.•j':;"�'ºn:,:.':' anllulls:- �omini':, .isto é,.
Primeiro Distrito com 264 ,- ':De�ígno o Ma '25 0'0-

dIgne d�tei'minal', dia, hora' nteressados .e. ninguem quadrados. 2. O imóvel em
cante scn.hendo dil· lmov-el; ; $enropo;n�a�·tle outrem. - !:lletros. de frentes: e-�170' di-'" ,correntQ. ,ás d�z horas. Jl(i!, ...... -

e local para justificar '0\ )ossa alegar ignorância apreço foi adquirido por po_r ect!t�ls, com o prazo ele III - Em 'Zlsta do exposto tos de f'mdos õú ,sejam": .'::'-:- . !!_>c.l:l;l. �.9 ,,<;_p�,tume,. P.!!i:�:·a.,
alegado, na- forma do arti-111I'1l1dOU expedir o present� Euclides José Gabriel de t'l'!L�ta dlàs, na form31 .

dO I qu�l' o suphcante regulari- 203.280 metros . quadrado,s' J�.stIÍ1caçao. Intlmern-sê':"- �

go 454 � seguintes do Códi- ,ditai que será afixado na Manoel Florentino. da Sil- :lllg� �55, � l?, .. do ü')�hgo i,_za:. a s�la ,posse solJl'ft o re-
- fazeúdo frente ao Nor� TIJucas, 20-7-19!57. (ass)

gc". ce rl:o�esso Civil, com ;ede dêste Jui�o. no lugar va. te s/ll}ulher. que o pos- '!<:: PI o�es.so C1VIl, 0.8 lllte- fel Ido l;n{)v�l, .de. conformi- te na estrllda geral da Ter-
Carlos T�r'l!es � J.' de -Paz,

a Il1qUlI'!çaO . d�s teste�l.U- lo cpstume, é. por cópia, sUlam ha mais de vinte I ess2.dos ll1cerfos; pessoal- dade com- a LeI Federal ra Nova e fundos ao Sul
no exei:N�Io ,do cargo de

nhas
_

LUIZ' C?l'relu da �llva H!?h.cado UM� VEZ no' ano�, em 1941. e Euclides mente, o. Dr. Rep'�esentant,-, 2.4�'3_7, de 7 de março de em terras da Usina de Açu· f:/e �lJ·eltQ.:' F:i�a � Jtis-

e JO.âO. RamIro. da Silva, Dlal'lO na JustIça e TRES Jose Gabriel após dez anos 10],\'1, Püblico'nesia Comar-, 1PbO, _que modificou o ar- cal' TIJucas' extremando
1 Ic�çao fOI plvfel'lda. a

�rasllell'os., malGl'es. casa- VEZES n,o jornal "O Es- I isto é, em 1951 transferil; ca; e" por pl'eeatúria" a ser' tlg? 500, �o C?digo Civil. E a Leste em 'terras dos Re- segumt?- sentença.: _; "Vis-

nos, lavl'adores7 l'e,sidentes tado", de, Florianópolis, I seus direitos d'e posse aos' e�pe�hda p�ra.
. o JUlzO, de PctI� o (�!to fim. requer a quer,ente-s e a Oe.,te em 'di- tos, etc .... Ju!g.o P9r sen-

no local _ do imóvel, que )'ado e pasi'!ado nesta Cida- Suplicantes. 3. Que nas
DIreito da la V�rà da Co-· deSlgnar;.ao do dia e hora tas.ce Gentil Rocha. 2°' LO, t;�çap a J�dstIflCaçao re

comparece.rão em Juizo pa- te' de Tijucas. aos vinte ,transações acima enumera- mª,rca, de Florianópolis. o p.'lra a )ustificação exigida TE - Outro teneno si- _ , roce _1 a nestes au-

ra deP?i' l]ldependentem.c:n- .iias do n;ês de agosto do das não hou.ve Íl?ten:upção
8111'., De�eg�ld:o _

do Serviço pelo arbgo 455 do Código' tuado no lugar Terra Nova tos d,e .Açao de Usucapião

t� de �}l!!,çao, t!ldo cOm_Cle!l- , t!10 de .mll novf:'centos € de �osse pOIS M�llloel Flo- cl.:_ Patl'lInon.lO, da União. te Processo Ci?i1 - na- com 341 metros de freÍ1t� requel'lGa por Domingos

cdla pl,e�la, dp llu�tr� Orgao ?1l1coema 'e seye. Eu, (ass) rentmo da Silva nunca
Sem cU.i:!tas, F.R. I.. Tijucas. qual deverão ser 'ouvidas e 770. ditc.s de fundos - rrancisco ,Silveira e Ben--

o Mmlstel'lO' PublIco des- Gercy dos AnJOS, Escrivão, abafldcnou o imóvel e Eu-
30 de .Julho de 1957. (as) ,a� testemunhas Laudelino ,ou s�Ja':l 262.570 metrcE

0 Francisco Silveira, para·
ta Comarca. Reque.r mais J daiilog-rafei. conferí e clides José Gabriel e os

Carlos T�l'!leS - ,T. de Paz,' Lmdolf�l Laus e Luiz Vas- quadrados - fazendo fren- gue, �Ulta seus devidos e

qu�,
. p�'oce;sada e julg.arla 3ubscre'.:í. Isento de. selos _S'lIpl}cantes tão logo o ad- !10 exel'��IC!O <lo cargo ele co, reSidentes em Caneli- te l1a estradíl da terra No-

JUl'ldICO� efeitos. Citem-se,
a .lu$nfl(�açao, se.Jam cità- por se tratar de Asslstell- qUll'lram passaram a cllI- J. de D:relto." E, paxa que n_!1a, �s quais comparece- va e fundos l!0 Sul em 'ter- pOl: ,mandado, os confron
dos os intel:es�ados in�er- da .Judiciária. (ass) Ma- tivá-lo l'ontinuadamimte. 4 .. �heg.ue ao c9nhe�ime�1Ío �·\_o,

_

mr]en::1J(leYl temente de ras da Usina Tijúcas' ta�tes conhecidos dos imó

�Is, pOl' edItaIS ,de trmta noel Carmona Ga!l.ego _ Que tanto a posse dos su-
,os ll:.te�'essa(]os

..
e nmguem cltaç.ao. R�quer mais qu.e. extremando a Leste e� veIs; por editais, com á

a�, cO'lforme determina o Juíz de Direito. Está con- plicantes como a de seus
possa ,alegai'. Ignorância, ;��OlS da. Ju�tif!cação. sejá te.I:ras da Usina de Acucar

prazo de trinta dias, na

a r.tJgo' 455
. �Io Código de forme o <_!riginal. afixado antec.essores sempr,e fo: m�ndoLl expedIr o presente l.dua a cltaÇ'Ro ,iOS atuais Tljucas ,e Benjamim Faus-

forma do § 10, do,' artigo

�:ocesso CIVIl, �m 'seu pa- na sede deste JU1ZO, no 'lu- mantida de maneira pací-
edital 51ue s�I:á afixado na L>ol��r.o.n:�;I.lt�s do, imóvel, tino e il Oeste·' em terras

455, .d?l Código ele Proces-
'

lagrafo lO;? pr; �epr�- gar do costume, sobre o fica, com ânimo de dono e'
sede deste Jmzo. no lugar .Je !PUO \.-ahxto Celestino dos Requerentes. - II _ �{) CIVIl, os interessados"

bi!1tante do Mmlf:terlO Pu- qual me reporto e dou fé sem optlsição de terceiros. do c.ost\lme, e. por cópia, ase Pedl'o �icolau e Higi� O primeiro lete fui compra� j)cert03; pessoalmente�' 'o

lSl�O nesta Comarca e ._0 Datá supl·a .. O'Escrivão: rr,. Que, iace o eXI!Osto, pre- Pl:?I,�ca(o UM� VEZ no
'lO Stel!,. r�sldentes no 10- do, p,elps suplicantes<, de p�bl;Representantp do M.' .'

n1. Delegado do Servlço, Gercy dos AnJos.. tendem regularizar 'sua
Dlallo da J�IStIÇ,!- e" TRES

,aI .do Imovel, bem c.omo C�ntol'l,) Flürentino da
u ICO, nesta Cidade,; e

, -_� VEZ,�S no Jo�'na! .0 Es� jo�." I�tf:-re,s;;ados inc.eytos e �I!va em 1944, e o s�gundo pçn' precatória. a ser expe�
<"'''IIl�_ tado , de Flonanopohs; Da" "!�....�Ollh�Cldos por e(htal de fOI en�r.egue, há 15 anos

dl�a para o JuÍi:o de Di

(!o, 0". passado ne,Jt� CIdade ,1Jnta e!Jas", --::: do Sr. Dire..:' ao� suplicantes. por seu
r�Jto da Comarca de Flo

.,e 1�lucas, a?s vmte dias tal'. do �atl'J,m.onio :la União, p�l.Fr��cisco Manoel Sil- l'lanópolis (la Vara)."· o

,lo. mes C!e agosto d� ano_ df P?l. �I ecatol'la__. em Floria: verlO, J�. falecido, para. que
Snr. De!egfd.o do Serviço

Iml nOV8cento5l e cmcoenta ropohs e d� �r. Represen- os suphcantes 'desfrutàs-
do Patl'l.nol1lo da União. "

e s�te. Eu, .(�S) Gercy dos ,ante co Mll1lstér'io Públi- sem como seu de acôrdo
Sem custas; P.R.I. Tijuca�

A}1Jos, P.scrIvao . .o subscre �o'. nesh Cidade,; todos �om_ os demai� herdeiro,s, �O fe j,ulho de Hi57. (ass)
VI. (as.) Manoel Ca.rmom pal<l �ontestarem a presen- Il'm�os dos suplicantes au.

ar os rernes - J. de "'Paz

Gallego _ J. de Direito d) açao, de conformidadé sentes desta Comarca' bem n� e::,er�;. do carg'O de J. d�
Es.tá', conforme ,o origi.nal �om o. disposto no artigo co�o Manq,el e,L AbI:ahão .....Du·eJto. E para que che
afIxado na sede deste JUIZO �55, Clt,ldo, - sendo. afi- reslde.ntes, nesb Cioàde: gue ao conhecimento de
no IU2"31 dú costume, sobre .lUS o �uíl!s;}a 'apad 'OWOO Em VIsta do exposto que-

to.do� e n!ng�em possa ale-
o qual me reporto e dou fi I? Sl�pll,calltr sôbl'e o refe- r�m os suplicantes reg.ula-

gar•. lgnOranCla, mandou ex

.

Data supra .. O Escrivão:, ndo Im:Jye_I, cuj-:t sentença nzar.a spa posse sobre os
ped}r o.presente edital que

Gercy dos AnJos.· :he
..
sen.lra q,e _

tí�ulo hábil

I
refer.ldüs imóveis, de con-

seI:a afIxado na sede dêste

;.?l\a a lllS,CI'lyUO no Regis- forml�ade com o disposto
JUIZO, no lugar do costume

.16 de Imovels. Protesta- na LeI Federal 2.437, de 7
e, po.r cÓiJia; publicado UMA-

".1 ':, provar o a]-e�ado. com el� .março de .19ó0; que mo-
VEZ no Diário da Justir'a

s{emllnha' t dlf)c t � TRES V"EZES]1o jqrnid
�fO .,,':; P ,VIS ona, se . ou. o. ar Igo 550, do CÓ- O. Estr,_do, de FlorI'anO'-��essallO. Da-se a pre- d,lgo Cl\'ll, � na qual de- I D

....

,ente o valor de Cr$ 3,000,00 'lerão ser ouvidas as tesle- Pp IS. ado�. passado nesta

,:1I:a. os efeitos legais. O �unhas Odilon Rocha e Jc�
CIdade de TIJUeas, aos vin

:;óliptadol' que esta assina vmo Manoel da S'ilva la-
te e dOIS dias do mês de

''''l sua'
.

I" t vrad 'd
-, agosto do ano de mil nov"�

-,," • c reSI( encla. nes a '
.. �rei', resl entes e do- çentos e cincoe!1ta e set�:/dade, onde recebe CItação. 'l1.lcllrados no lu![ar Campo· Eu, .(as) Ger.cy dos An J"o s',,estes-- te.l:mos p. deferi- �ov�, o� quais corriparece- E

-

�ento. TIJucas. 9 de ju- .:�o l_nd�penr!entemente de SCl'lV�o. o ,ddilografei
;iO de 1�57. (ass) Claudio �ltaçao. Requerem 'mais

confen p. sllbscreví. (ass)
.

,'�r�muru_ de Campos _ lue, depois da jllstificacãc M�nfi>el Ca�m.ona Gallego -

,1._sslstentt Judiciárfo." Em :;eja feita a citação 'elo�
JUIz' oe DIreito. Está con

dita 'petição foi exarado o atuais conftontantes Gentil
forme o original' afixado na

•

segumtt? d.espacho: _ "A. Rocha, Benjamim Faustino
sede dêste Juizo no lugar

omIUlop o op 'U
. do costume. subre ,o qual ,

li
.

"
_ .

!oaquooa..t I'8U :-, ·sma Tijuca'l, na pes- me r.eporto e dOll fé. .",SCllva·') dia e hora. no 10- "oa de seu representan- D t
c�l. do _costul?e, para a jus- te legaí, e ainda a citacão

a a supra: O .Escrjvão·
�lfl.caçao, feitas as devidas

. Gercy dos Anjos.
.

Il1tJmaçCes. Tijueas. 16-7-
1957. (ass) Carlos 'Ternes
- J .. de Paz, nO'exerc. do
caI:go de�.' de Direito."
F.elta .::t. Justificação foi
profel'lda a seguinte sen-
tença: - "Vistos, etc .. , F
Julg'o t ' .

írma atacadista de teci(lo oferece d·I.I·as vag'as' de
Faça uso pe\manente ce F&:F.-LI- •• por sen ença a J'us- "l t

_

11flcaca f
\' aJa!! e para \.) oeste e Sili do Estado

CON _ em sua oficina de pintura,
.

. : I) re 1'0, ,procedida
nestes �_utos de Ação de' ·:Caga-se ótima comissão - D,á-�'e condução.
US,'ueaplao reqilf:I·.I·da pOI' É illu'tl'l apI'ese t -

tG 1
'

. n ar-se nao endo conhecimento do1 o Ve;lera dos Santos pa- ram,).
l:a Çlu.e �,urta E·eus devidos e '

,.J_undlco;; efeitos Citem-se
(JS interessados deverão Se apresentar à

por manelado. os confrlm� Ram"s nO 46 em Blumenau, telefone' 1380.
tantes conhecidos' .do .. imó- \ ,Comércio de, ecidos. Blul1lenau S.A,

,

;."Jr�:j .' ."
..

'

.
;

__ .

JVIZO DE DIREITO DA

COMAReA DE TIJUCAS.

Edital de citação, com o

prazo de trint.a dias, �e in
teressados ausentes, mcer

..

tos c desconhecidos.

o Dentor Manoel Car

mona Galli�go, Juiz 'de Di

reito da Comarca de Tiju
ClIS, •

do Estado de Santa
Catanna, na forma da lei,
etc. ' .

"

i
,

i·

I I

Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Agôsto de 1957

EDITAL

saltaIEDITA'!

O 'Doútor Manoel Car
m�na Ga llcgo, Jriz de Di
reito da Comarca de 'I'iju
cas! do Estado de Santa Ca
tarína, na forma da lei
etc. . .

'

EDITAL

I

'JUIZO DE DIREITO' DA vel ; por editais, com o pra
COMARCA DE TIJUCAS, zo de trinta dias, na forma

- do artigo 455, § 1°; do CÓ
Edital de citação, com 'O digo de Processo Civil, os
prazo de trinta dias, de in- interessados incertos; pes-.
teressados ausentes, incer- t soalmente, o Dr. Represen-

tos e desconhecidos. ' ; tante do M., Público nesta
Cidade; e, por precatoria,
a ser expedida para o Juizo
de Direito da ta Vara da
Comarca. de Florranópolls,

.
o SI.11'. Delegado do Servi
ço do Patrimônio da União.
Sem custas. P.R.I.. Tijucas,

'sede dêste Juizo, no lugar
do costume, e, por cópia,
,ublicado UMA VEZ \ no

Diário da Justiça e TRES
VEZES no jornal "O Esta
do", d·e Florianópolis. Dado
e passado nesta cidade de
Tijucas, aos vinte e um dias
do mês de agosto do' ano
de mil novecentos e cin
coenta - e sete.' Eu, (ass)
Gercy dos Anjos, Escrivão,
o datilografei, c.onferí e

subscrevi, -'- Ise-ito, de se-'
los por se tratar de Assis-

30 de julho de 1957. (ass) tência Judiciária. (ass)
Carlos Ternes - J. de Paz, Manoel Carmona Gallego -

no exercício do cargo de Juiz de Direito. Está con-

J. cJ·e Direito." E para que forme -o original afixado-
chegue' ao conhecimento" na sede dêste Juizo no lu
dos, interessados .e ninguém gar do costume. sobre o

possa alegar ignoranera, qual me reporto ri dou fé.
mandou expedir ) presente Data supra: O Escrivão:
edital que será �fixa.do·.í1à I Ger�y dos Anjos.

•

...
.

PROGRAMA DO Mll:S
DIA 30 DE AGôSTO - SEXTA FEIRA

CLUBE DOZE DE AGôSTO E RÁDIO ANITA
GARIBALDI

l
.,

I

_

Soirée com início às 23 hGras '

. Apresentação da já famosa orque.stra inter-
nacional "CASINO DE SEVILLA".

Mesas de pista.- Cr$ 400,00
OutI'tts mesas - Cr$ 300,00
A venda na Secretaria do Clube das 15 às 18

horas diàrian1ente
Convites.- Cr$ 150,00
OS SóCIOS DO LIRA TENIS CLpBE QUE

ADQUIRIREM MESA TERÃO DIRE�TO AO IN-
--:------�----,�.-

Nas oficinls de pintu a de obje
tos de ferro é aço é Indlspe I}-'
sável a ap'ica,ão prellminc,r d�

I FER-LI-CON, qU?, formando

uma película de (im'nutos �ris

taio, dã às trnta, x epci r,al
aderênc.a e reslstênci.l ilimi�da.

V' I A J A' N TE,
GHESSO.

Fabrlcaptes :.
'

BUSCHLE & LEPPER liDa.

I
Rua dos Andudas, 139

. JOINVILE . Sta, Catarina

panam 11:,1.001

rua ·Nerêu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11

.....
-- - --�__'-_ • .;I' - -.-.------

Homenageando as gentllíssimas noivas e donas de casa,Unnópolillnas, reaHz A' _ELa, em Se
tembro próxilJO, ã SUl :�Ilra'rdinária vêRda deRO••

. Enxovais 'para noivas e' enxovais· para dOl1a1de·.casa;:
Reniarcacões' consider.áveis

.

nos . squinles litigo,:

Dos' E" X O V a i s

,
,

.

M
·A

e· s
I'

Roupa branca de opala, Sêda e Nylon (jogos, camisolas, pijalllas, com

binações, soutiens, quimonos, calças,etc.) Raupa. de (ama e-Mêsa,t�ltbaS,
jogos bordados, lençóis, edredons, garnições de chá e jantar,. toalbn 'de
copas,_ etc.) �rtigos Felpudos (toalhas de banhe, roslo e roupõell llla'ê
II10s de porcelanaa' Tapetes, passadeiras e artigos para codials•

Enxoms Para Mllvas e Enxovais Pafa Dools de Casa

Renaarcacões Cunsideráveis Ros Seguintes a.
I �

I

. ,

j

AGUARDEM . \

. \

O Mês Dos Enxovais

Na A
/,

_"" "

.,.(xperl·,ftlSnfte H-OJ' I. _1\
A�ifóriadoMarcíliodianled� : o Que t 8'01em d,,:�jé_tl*1 figueirense por 3' x, O BENFEITORIAS - O r

Ii·..v· r f
.

(Oontinuação da 7.a página) cidadela- de, Domi -em cons- 1 tá d t • I"
�.

.

-

L Ife
.

aler
.

Marcílio
/

Dias com Bicu- .

t d t
oca arro po e reter a COI:

.• ',' .' _. ..

"

'._
.

.

.'
I· _

.

,CANUDINHOS primentó por 1,5 em de lar- tante perrgo, erndc en re-
;:l n luga.la, se nela féz ben-

.. "'
. do, Papai e Nhonhô ; Loca, tanto a seu crédito, uma [o-

..
. .... .i '.

,

1 colher de manteiga I gura, Enrolam-se em fôr- . feitorias devidamente au- ra formacão de"sociedaqe, mara Civil do Tribunal de
Gaia e Curzú ;.. Moringa, \ .

. " ..

200 gr, de farihha de tri-
'

..nas (formato de canudo). gada em que saJv:ou um torizadas
__J)_elo locador. es:tá sujêita aó pagamento i Justiça do Distrito Fede-

I Nandi, .Maneca, FE:rnando_ e t t t dI'
go

'1
Fritam-se com. gordura en o cer o, quan o a pe o- Acórdão da 1.a Turma do do impôsto de' vendas e rai, na Apelação Civil .: ..

Vanildo.
·l.gema

I
quente. QU.ando frio, re- ta após passar por Domi,. Ia Supremo .1'ribunal Federal, consignr-ções, em São_Pau- 33.807_(5-50150 '-- 714/57). �

. 1 colherinh� de 'sal cheia-se " com o seguinte
Venceu a equipe do Mar-

para as rêdes, Na interrne-
no Rec. Extraondíá.rio ..... lo. Acórdão da 2.1\ Câmara

cílio, consegu iu uma vitó- 1 T d S E R VmÃo - Não
'2 xícara de leite I creme

de queijo: diária saivou-se orra o, 22.270, do Díst. Federal -do Tribunal de Impostos e
ria maiuscula, pois jogou lé di .). d constitui servidão a pas-

PeneiJ'am-�e ns. ingre-, 1 queijo clube Talado e que a em e auxi lar a e-
(5-30-100 _ Re 1,t'i1 cão Taxas de São Paulo, no

bem, sua linha atacante f
.

ri .,. t sagem de pedestres ou vei'-
díantes secos. Faz-se uma; amassado com lIz xícara de esa am a aUXUDva o a a-

709/57). Processo DRF -12-7.111-54

cavidade' e adicioná-se a
I leite, 1 colh�r de creme f'res-

atuou bem, leval�do cons- '.que;' Na linh�' atacante não CONTA CORRENTE (4-eyO-10-1 _ 70.1/57),'
culos por caminhos ou atra-

�

I tantemente a pelota à. área L' destacar TOI' . .essadouros, por ato de me-

manteiga a gema e o leite co 1 pimentão picado em. , .

na nomes a
_.

".
,

-

A transferência de quan- MULTA - 'Para . que o
. ,

", • adversár-ia, merecendo des- h l' ra tolerância do proprle-
aos poucos, Amassn-se bem. pedacinhos e- algumas go-. n o vendo que seu co egas 'tias da. conta de 11m para a ex-Iocatárío tenha direito

ta maneua a vitória que e:e ataque não se combina- 'tário do imóvel. Acórdão da
Deixa-se descamar. meia tas de môlho inglês, r . te outro sócio desde 'que i multa eomínada na sen-

h
' conseguiu.

I yam, deveria ter utilizado �.() Turma do Tribunal de
ora. Abre-se a massa com .ião vença, juros, não inci- cença de despejo, caso ve-

o rôlo, numa mesa polvi-" ALUGAM-SE GRANDES b? Filg'uei�:��se �o�ou a-
seu individualismo, pois" e no impõsto do sêlo, nha o retomante a trans- ";lça1da _

� CS.ã�} p]a7uglo1'7 nda
Ih -.'. -' a ixo (a CIlLlCa, pOIS sua

I
talvez surtisse efeito. Ape açao· IVI .. , e

ada com farmha de tn-) . SALoES' , , . Acórdão 46,837, do 1.0 Con- gredir os f.ins para que pe-
do Paraltínga

,. ., / .

defesa fOI falha, prlncípal- No Marcílio Bicudo ra-
..__ São Luís v �

go. Corta-se ate fIcar fma.:. Bem no centro comerCIal
t V. ld', ' _

,p ;elho de Contribuintes, no diu o imóvel, é necessária, a
C. I' '. .

men e a yI qUf� nao re- ticou alo'umas defesas' Pa- fraude.
(5-30-90 - 707/57).

artam-se, com uma faca, ver: TraJano 29 I . , '''' 'aec. 47.435, do R!o de Ja- .comprovação· de
.

"

."�

.

-' chaçava flrme, deixando a nai e Nhonhô fonr,aram bôa -

Acórdão da 5.a Câmara Ci- (Tr�nscl'ito ,de Vis(í.o, 2
em tIras de 10 cvn de com-:li: Tratar na A l\J'ODELAR -

. 1eiro (4-30-30-1 - .. 701/57).., A t d 1957)• "
. f

zaga', ,a intermediária teve. -'

b 1
.

. le agos ,o e. .

.

FIADOR - Para os efei- vil do Tri una de J uS'!!sa
em Loca- seu nol'rto alt�, t f'

.

d
. A

t
.

d .do DI·S·t. FedeI'aI n'a Ape'-
---..... .,.............- , .'

,

•

- os lSC:iIS- o rmpos ° ' e .

sendo que Gaia e Currú I ,onsumo, as firmas indivi- lação Civil 36.887 (5-30-100 CONCURSO DE ESCRI-

a tuaram a contento; a li- , . -
.

f'
. ,�. 708/57). TURA'aliO 00 DASP

_

luals
sao peSSOR'd uncas e

nha de frente muito bôa, -

d 'L NOTA FISCAL- _:. Deye, lao po t'm ser arel.as co-

senJe que os melhores fo- f; d' A' 1- 32615 conter o preço tle vendas pàratório que funcionará a
no .a OI. corl.ll.o. _

'.
..

Iam: Moringa e Maneca. :1 2 o C 'Ih d C t'- do 'depósito ainda quando partir de 2 de.set�.bro.
"

'. '" _ o, onse o e on 1'1
I _

'

Detalhes, teCl1lC0S: Local ouintes, no Recurr-o 37.110, fÔr· o mesmo drl !ábric;:t. Inscrições com o profes-
Ent1'ega das cha-

_ campo do, M�l'cí-lio Dias de Sanb CatarÍr.a :... :. Acórdão 32,439,-doo2.0 Con- SOl' Henrique Ferrari Junior

ves do . Che,V1'olet - Juiz .:__. Fausto Corrêa, (..r-30-20-61 _ 700/57). .
selho de Contribuinte�, .no nos enderéços:

com ótlma atu�l}ão -' Au- FUNl'O DE COMÉRCIO Recurso 39.100. de São 'Felipe Schmidt, 106;

pelo Pi'esidente S1·. 'xiliares Nilo dos Santos e P I (4 30 20 4" Acallemia de Gomercio;
� - Firma indivi. ..lual,- que au o - - - 1.: -: • ',"

Nata!i Consi-ant Pe '. Almoxarifado dos Cor-
Walter Cruz ao 81'.

• no .,' e relra
transfere o patrll1'.ônid pa- .699/57).... .

da LID,com'bôa atuação. I RENOVAT(jRIA _ A (e�os.
Dileto Hertagnolli, 1 � tempo ÍxO -:- 2° tempo DR. AYRTON' �OBERTÕ' ação de r-eÍlova,çeo de cou..;.! o

_

3xO, Renda Cr$ 19.230,00. DE OLIVE�RA
t t' d"

i

Gerente da Firma . DOENCAS DO PULMÃO _
ra o somente po e ser pro-

Destacamos a conduta . ITUBERCULOSE posta contra o locatário" _ ...
lnd.u"st"l·a 'Ret'nl'da difiCi\}linar dos atletas das Consultório - R. Felipe -

.

. ,.

.,'

I ""r'fP.!P!III�fI!II'!WIIIIM
, • Schmidt. 38 te!; 3801. .

seus cessumal'JOS ou 'Suces- '1

duas equipes, POiiC concor- l'aH,�.Oi'ál'!O da,s
..

14 às 16 ho: ,sOl'es ou cOlitra ó SUbloca-IOuro, de Capi$al, dararn cqm o juiz em todo o
"

.Re;,;idência ;_;_:,. Felipe Sch- táPiô. ·Âcórdã.ô d'!! 6.a Oâ-
h'anscorrer da pugna, e mldt, 127. . I .

.' Icontt:mlJlado pelo

bilhete 11.106, que ;��:s :l�;:�ll::r.lh��:;e�ii:� p -=,,' R T T-fj�p�'�i-'(' Ã .0 -�-

.,':- -- - -- --- W,,\�\JD��LEY FLORIANO MARTINS e SE�HORA .'
correu no dia 13 p:ubclpam, aos parentes. e pessoa!!" de "suas rellloções.

'

o !l�\;:�imento
.
de seu filho Maurício Wanderley, ocor- r- .'

ridt, (;.n sua resifléncia em São JosP no dia 27 .do mês'
COl'l e�1i.e.

.

�é3 àe agôsto de 1957.
- .,.,) 1-' .' •.•

lnscreva-se no f!urso pre-

do C01'?'ente pela

Loteria do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. RID, 28' (V.A.) - No primeiro semestr�
d� 1957, a produção do Recônca1>lo Bo,iano atin0
gm .4.J185.'()OO barris, tendo superado a de to'

do? an? de 195t;, que foi de 4.058.704 barris.

.

At�_o..Jvm do ano, �revêm os técnicos daquela

\�; ultrapassara arCo,asa dos .10 milhões de

. .

Essa produção de óleo bruto permiti't!- ao

Brasil, no semestre, uma economia de divisas

superior a 12 milhões qe dólares, tomando por
'

base o preço em vigor no mercado internll;cio'

BELO J.t'ORIZONaTE,��l.:.� Patl4. . 8�..... �q;e#,�...rq;�-.V�!�!���:!;���!���;�
"'fi Q9

• .
+.
I Sob' Q patrocínio da Prefeitúra remetidas diretamente, se

(V.A.) - O movimento na' !l"�'".6.ietJ.#.
. . lt1ema do aumento de eon', ror fim, o coronel Janarí Municipal de Caxambú e. ecla- Op.t�UlOO op o!!�u.tapa.!l nu sop

cionalista que se v�rifica no
sumo de derivados de pettó', Nunes ace�tuou que o C,on- boração do Consêlho de ·'(taris. �sa.talU! sop o!�!sods!p '! tn'JllU

Brasil significa que o nosso
leo que se :lOt� no Estado,

I se�o Nacional de P�t�o�eo 1110 da Confederação Nacional do de Santa Catarina, _no ediflci

e d t t d d t
. Comércio, está marcada para Scheidmantel, sobrado .

.,poVO exige que .os interês-
'

.

:n consequencia
.

a.expan- I
es a es u an o_os cri erIOS

o período de 10 a 16 de setem-

ses da coletividade se sobre' BOAS PERSPECTIVAS ne� Janari historiou as pes-
sao de sua economia. A cons a serem adotados nos acor- bro próximo vindouro,

.

naquela

Ponham
'

.

. Iniciando a conf.erê:Qch�, o qUlzas.que ê I' d trução da refinaria, depen'l dos entre a Petrobrás e a cidade aprazível. de . Minas Ge·

as conven1enC1as 1 J"
. ....

v mal sen o
d d d f

. rais, a realização do V. Oongres-

de grupos nacionais ou es-
corone ,anarl;:·qúe mante- r�a�izadas desde 1938, a-prín l e, contu o,, 0_ ornecVne�l'

'Refinaria �niã�,.de Capua' so Nacional do Comércio.

tr�geiros, além de constí-
ve com o auditório amplo CIplO pelo CNP e, a partir 1 to. de 200.mIlh?es ,

de cru va, t�ndo Ja solícítado o p;-o O interessante

tuir uma reação contra a
e livre debate sôbre os. tra- de 1952, pela "Petrobrás." zeI�os �lo/ legislativo para

I
nuncíamento da Petrobras, está despertando interêsse no

campanha desencadeada pa-
balhos da empresa que di' TREZENTOS POÇOS

o financiamento da obra. q�e deverá ser dado na pró país, além de apresentar assun-

d rige, afirmou que a Petro- N " O CASO CAPUAVA I semana.
tos relativos ao desenvolvi a.n

ra mu ar a política do pe- -. o próximo ano - dís- xrma
' rm...

·

brás tem superado em 1957' 1 J
to do turlsmo no Brasil, pro-

tróleo. '
.'

j :se O c. c;>r.on,.e anari - a Pe-
a ti

" I,· -

porciona aos brasileiros oportu-
S perspec ivas mais otimís- trobrás pretende perfurar

.

P d

---- nidade para conhecer aquela es· RIO, 28 (U.P.) - Está lIIelh
tas. ara emonstrá-Io, dís- . cêrea de 300 poços, o que

tância termal, uma das mais afa- rando o vice' presidente da R

se que a .refinaria Presídén- assinala um grande índice
madas de Minas' Gerais.

-

publica, sr. João Goulart, ten..!
te Bernardes assinala êste de desenvolvimento.

'. As inscrições para êsse con- cessado as crises rernais q
�

d '

clave poderão ser feitas diréta· acometeram Co' t d

ano um gran e acréscimo
,,

__ Quanto a' eonstrúça-o de
.

.

. nu o, o sr. J

dd"
mente à Prefeituca de Caxambú, Goulart continua em absolu

e pro ução, tendo fatura- uma refinaria em Minas _
mediante o pagamento da taxa repouso na sua residência.

do até julho sete bilhões' de prosseguiu ó presidente da
de inscrição de Cr$ 3110,00 e Cr$ * '" *

cruzeiros e devendo fatu- Petrobrás. _ essa. aspiração
-lo

• 1,;0,00, por acompanhante, e, as SANTOS, 28 (U.P.) - Quand

rar, até dezembro 13 bi- 'dos mineiros deverá ser a-
FlorianÓpolis,. Quinta'feira, 29 de Agôsto de 1957 fichas necessária� e que serão era descarregado o navio N'or

lhões.
'.

t díd
.

..
.A.mericano _

Brazil, a Guarda Me

PETRÓLEO'EM
en 1 a, não só porque é

'Ia da Alfandega apreendeu qu

_

uma das metas do presiden
ll'O grandes caixas e três mal

a

A

ALAGOAS' te Juscelino Kubitschek co

que não constavam do manite

So�re O aparecimento de I mo também por ser dever
to de bordo. Abértos os volum

petroleo em Alagoas, o coro I da Petrobrás resolver o pro

verificou·se conterem' eles milh
teso de peças de orloll, luvas

E t JI I d
.

mel�s de nylon. O contrabando

����e!! JUS�li�O�i.[cs�����e�!!v;�!!r�S: �mct �rasllia .�
.

::al::::e�r�s��i:
de

:i8 milhõ�

t h k d 01"
.,.rl.' ,

a .e I a arma. l
_

_. ..

_---.__ L
.' se e e iverra reunira, a.:>� deração do' Comérclr, de S t

.

��--
..

_!)NDRES, 28,(U.P.) - A L'"

corrente. em Brasflia, os re- Jli�::::·;:==:;::::-::::�a_n_a�=-
f

.;.
<,,' --

' _ ...

"...... -

g""" éo R i
'"

I
. __

.�

R;li. �fitrevisi.. lO.íe"'conce.deu a determinado: órgão.' de imprensa, na ca-

I
w,,�'" e no Árabe de Ye�

_.. :....-... <1I.1Ij;es das classes _.:p.r,1!t!!: I
. ;......,.-r--.r�_

.�.
- • -a 'ac.usou hoj� aviões da Real,Fôr

,

ra:n\-. �ra;�;c v�:: -�d��:�tlr, "Yfce-tiovernador pode candl1datar-se I pitaI gaucha, o deputado l'aulo Bornhausen declarou que a situação. financei-

I
Aerea Britânica d'e terem atacad�

com ome!)s da produçao, as· .

.

.

". r, do Estado de &anta Catl\Tina é das melh'ores, acusando os co.fres p,úblicos o território Yemenlta n dOmin.

suntog ligados ao desenvolvi· "p f·, 'd.
. I um saldo apreciável, mediante a ação. construtiva, do..go.vernador Jorg� Lacerda.

.

go, com um novo tip'o' de bomlill'

mll-pto ii, 'ilova. capital da Repú· a re 81 o sem ellar o c..... o Estado de Santa CataI'ina, na palavra.do deputado udenista, tem su!ls con-
incendiárias. Estas, além dos da.

�16m
lIlI."

nos diretos que causam provo

'
•

oi RIO, 28 (V.A.) _.O Tri- • tas em dia, estando. o gov(>rno catarinense usando. de critérjo. equânime no que 'Caram ainda uma fuma'ça ai.
bunal Superior Eleitoral res FLORES DA CUNHA I se refere às co.tas devidas aos municípios. Após exalta,r a. tarefa saneadora do

I
mente ve.nenosa, matando dess

pondeu afirmativamente à RIO, 28 (V.A�) _ O sr. sr. Jorge tacerda nas fmanças públicas, o entrevistado acrescentou que a f!?rma numerosás pesaoas.·

consulta que lhe dirigiu a
Flores da Cunha internou-. atual situação. financeira de Santa Catarina é consequência normal de um ,NOVA O�LEÃ*ES, 2� (U.P.) ......

UDN

s.
obre se vice'�ovérna.

- se hoje na Clínica de

Re-I tiaba1ho honesto exeéutado a,pós o último govêrn(} pessedista que deixo.u o Faleceu Q pugilista -amadO'r Sai-

o

D ELIASADAIME
dor de um Estado, como· O· pouso S. Vicente, a fim de

,
erário. público em estado deploravel.

.

vador Cangelosi, de' apenas de

ep'•
.

corre no Pará, no e»ercício submeter-se a Um novo pe' Todavia, ninguém ignora que o sr. Jorge Lacerda, após sua· campanha
zesseis anos, vitimado em conse·

'd d lh
'.

-
que�cia de uma luta de amadores

Precedente' da Cap I da Re· do cargo de govern�_dor, po- no o e repouso, aconse .a
J dem.agógica, com entrevi:e-tas e arroubos tribuníceos em praça pública, mani- reah�ada sexta·feira qltima, Há

p6blica, encontra·se eJO nosso de candidatar'se a prefeito -do pelos seus médicos assis·. festando sua satisfação }.Ieios "saldos apreciaveis acusádos nos o.rçamentos versoes desencontrada seu Can

Estado, o sr. Elias Adaime, depu' da capital sem dc:ixar a vice- .tentes. O estado de saúde I do Estado.", segue para a Capital da República\ afim: de p,leiteP.ll" auxilio finan- gelosi sucumbiu ao�olpe que.fI'

tado ,Federàl, e, q�e, de passa· governança.·, do antigo polftico .gaúcpo é _ ceiro do Govêrno da União, desmentido, com tal procedimento, as palavras
derrubou, bateu com o' crân!

.or Criclumll, tratou de di., 1.
<

no chão; mail o certo é que um

ii .•I!SPRt4!S com respeito ao .

. ''',".•.�. .

i$onjeiro' I
• dantes proferidas. Tamb(,nl convém assinalar que o'afastamento dI) sr. Paulo prolongllda operação do cérebrO'

• :ando�':�: :::!On::!O�:�it-:;: ';. :7y.."14 :A�:-'�G-·.-E·-'M'�
..

'

M

A'-·0/ :.... MS A Ri Ai J ó- I :;:::;:i:�: :aa�:�::���i�;oe��i:ti;:Zo�:�s�::;�:i�:ci!�Ug::t:;:: ;ea:!�::: ;::7 :��r�",:n�:�:�:g!!rv:�o�an.
onde participará de Importante

.

•
... .,.

convençio do Plft'tnJ,o Trabalhis·
.

I-
-
udenista foi a de uma imposição do. próprio pai, que assim procurou evitar um BUENOS AIRES, 28 (U.P.)

ta Brasiléim, a fe ietlizar ;den. DeyérãQ segui�, amanhã,
.

com destino' ao Rio, os
maior deSgaste politico '.�O filho, como defensor da política de um govêrno, A gripe Asiática fêz mais de .g

tro de poueoS,·A�8. '.
.

srs. drs�' Norton Oliveira e Silva e To.m T. Wildi, nos-. cuja conduta não tem agradado aos interêsses' ,Políticos do sr. Irineu &_.rnhau. .destacaJa vítima na· capital

O*m, dando·nos o 'prazer de ".. sen.,
gentlna. O pugilista Pascoal P

sua innlivel visita, manteve com sos ilustres conterrâneos e que da Capital Federal ru-
rez, campeão mundial do pes

-
.

B l' -d P
, d lá Ilh d M � - _ ....

o diretor, deste jornal alegre pa· marao,·para e em. o ara e
.
e para a a'o ara' A PALAVJ_lA DA OPOSIÇ�O siderou desonesta a ação a,dministrativa mosca, viu·se' obrigado a sus

Jestra. . jó, onde realizarão estudos etnológicos e cõnhecerão a O· deputado Lanoi,' Vargas Ferreira do Presidente. da República.
der um enc:ontro que tinha ma

Noticiando a visita de tão Hus· flora e a fauna da maior ilha do continente sul-ameri"
cado .com o chileno Conrado M

tre. polílll.ss, .

fazemós votos de vdltou à tribuna para proferir brilhante Quando o ora�'or já se distanci'ava do reyra, por ii ter sido "derrubl

feliz perillWncia em o nosso
cano. Para essa árdua jornada, os dois exploradores ;';t;) d f 't" d f t d t d I �n

.

t do" pelo virus da gripe. A lu

melo. desde há muito que vém se pl'eparandó, tudo fazendo
oraça, quan o ez severas CrI JCas as e-

I
a o, o epu a ovo, I veua, ('m apar e, estava lJlarcalla para depois

,- A

't 1
clarações feitas pelõ deputado Paulo Bor- leu declaração feita pelo sr. Paulo Bor- amanhã, em La Plata. Mnsagor

crer que consegUlrao eX1 o em seus panos. - nhau.sen a' t'mprensa ,<.·au'cha, cr'mentando' nhausen em se·ssa-o· de 15' de J'ulho do cor-

As drs. Norton Oliveira e Silva e Tom T. Wildi al-
-

"J
terá de esperar o .festabeleeime

_
..
_ ,,_ _ _.�••••••••-"'"

f 1
favoravelmente a situa.ção financeira por rente mio, em que 'considerava- a ação do to do campeão.

nUQPI.D.RQ· i, :ji��uee�: ���!�: :sf;�:e�::�S:;_ -:��t!�:rt:h:a- que atravessa o Estado de Santa Catari- Govêrno Federal como nociva aos altos WASHINriTO;, 28 �u.P.) �

UOb uO
na: Ãpós refutar as expressões e os con-' interêsses administrativos do país, face presid,nte Eisenhower declaro

N I·
· L'

· ceitos emitidos pelo parlamentar em aprê- a tlma política administrativa desonesta .. hoje, que o persistente menospré

Lá em' Canõinhas O leia S oeals ço, o sr. Lenoir Vargas Ferreira apontou. Foi aí que o deputado Sebastião Neves, so Soviético as propostas Ociden.

havia. uma ponte. des'

·ll
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE das cotas ,devidas aos municípios, além do sob risos de todo o 1)lenário, respondeu

tais para a reduçãO' de arm

,
Eng. Agr. - WALDEMAR BAR·

. mentos poderia condenar a .hu.

sas que no g.ovêrno I DE AGRôNOMOS, QUIMICOS E �OSA
.

amont<oado de dividas que tramitam n'os que se refel'Ía apenas aos derutados do manidade a "um futuro idefini'

lron'eu Bornhausen'fo- VET.·ERINÁRIOS -
_, b 'tO d

•
A A 1 t d d .

•

- corr.'eúores u. rocra IeOS o governo com governo, que naque e. momen o, se encon- o e perIgo desme·dido", Ali

'CASA -MOACIR"
ram cantadas em prosa A nova di.retol'ia eleita dessa a au�ncia governamental no pagamento travam em plenário. .

' me�mo tempo, prometeu o pr!'
Com êste nome, mais um esta·

.

melro mandatario que os Esta.

e verso. ( útil associação, tomou posse I'e- beleci·mento comercial (sapata. com firmas particulares citando inclusive AUXILIO,A SOTELJ{A dos Unidos proslleguirão nos sell

A oposição, à época, S centeme'nte, ficando a mesma as· r{a) ;lcaba de ser inaugurado na 1 det�r�inac!a firma de Concódia, a quem Mais adiante, na sua oração, o. re- esforços para encontrar o verda.

criticou. essa obra, afiro f
sim' �������� DIR'ET-OR Avenida Hercílio Luz n.o. 71.

O Estado tem a pagai' uma importância presentante udenista voltou a falar do d�ro caminho da paz, apesar da,;

mando·a construida
prietário, a nova sapataria tra- .

, ·lh d
. r. f'

. atItude do Kremlin. Eisenhower.

Presidente: Eng. FELIX SCHEF· prietário, a nova saptaria tra. superjcr a m;n nu ão oe cru.zel-ros. sr: �e1'�,�amos .. ..Jomen.tou o ICIO que o enunciou seu_s pontos de vista

se1tt.. a necessária al-

I
FER balhará no l'amo com artigos a

� A DEFESA DO GOV'2RN() MUllstro da JustIça enVIOU ao sr. Jorge huma declaração esp�cial entffi

tum. 1.0 Vice·Presidente: Méd, Vet; preço� cômodos. O deputado Romeu Sebastiãõ Neves, Laeerda, em o qtlal declarava que a verba g·l1e a imprensa, depois. de um.

Os uden-'stas embra- 'MOAHIR T. OLIVEIRA
fê'

• incumbi,do de fazer a defesa/do Govêr·· de dois m. ilhões de cruzeiros, a�'recad-a do con er nCla de uma hora Mm

Leceram e corre"'am a
2.0 :Vice.Presidente: Eng. Agr: NOSSO FILME

secretário F t D 11

-ti 'CRISTOVÃO ANDRADE FRAN. O ilhéu já pôs a parte do no� no do :estado, o fez sem precisão pos ar-
;
sêlo penintenciário, havia sido entregue , '"

os e� u ;s.
repetir que a ponte er.a có d f'l

..

t d d
.

d l' d
.

O I t
.

me o I me "Preço da Iluzão" gumentos apresen a os, eSVlan o em ao Plano é EconomIa par amen ar al- .'. CAIRO, 28 (U.P.) _ O jornal

até alta demais. 1 S tá· E A o em r .<1 d d fi 't'
.

f' I
. I I .... Ah

,o ecre rIO:' ng, gr. J NAS o",a a e m Iva e ma um .

muito do assunto em pauta para s� refe- . tuacionista não gostou quando o deputa- ,tU aran disse .hoje que o DI'�

E a discussão não L�ITE CHAVES apelido que lhe cabé' bem. Cha.
'rir a,o Mii:Iistro tia Justiça _ sr. Nereu ' do Ivo Silveira lembrou a, conduta do sr.

sldente Kuwatly da Síria soliel�

parou: é alta, é baixa, 2,0 Secretário: Eng. AgI'. CLO· mam·no de "Nosso Filme", ,

tou ao seu gabinete três �e8e8
VIS' DERUIZ BEDUIN Assim, o "Preço da Ilusã.o" Ramos. Na opinião do parlamentar ude-' Nereu Ramos na concretização ,do emprés- licença, allm de,fazer uma' opé>

e ba�a, é alta. Tesoureiro: Eng, Agr, JOÃO que já está atraindo a atenção nista, O senador Nereu Ramos estaria na I timo (Ie duzentos e ciÍlcoenta milhões a ração da: visicula na Súiça: O

::: QUIRINO' NETO do país para seu próximo lan· Evidência. de uma obrigação meral de re- SOTELCA, beneficiando sensivelmente o médicos, segundo J[uwatly, r�Ccí•

. '
.• � ,

., *
, CONSELHO FISCAL .ça1l1ento, se constitui dia a dia invidi'car verbas e mais verbas para o Estado que, no entenrler do ;representan-

mendaram a Suiça como local pj;

Vei"'i,u�a·e1Í.�he1l.te r
Méd. Veto -JOSE' DE OLIVEI.

num grande e esperado acont.e·
ra' o operação e o repousl'.

.

em' 'Cano�nh�s. NaQ I RA MALTA
cimelÍtQ que vai projetar a Ca· Estaflo de Santa Catarina, on,de possui in- te governista, tem sielo desprezado pelo '" * *

nas proporçõili/aa. de'� Eng. Agr. _ yURVAL H, DA 'pital com SJlUS "ocasos" e- 'ca� vejável prestígio, porém, até (' momento sr. Nereu Ramss, LONDR.ES, 28 (U,P.) ...:... AnU

Blumenau. Bem mais' SILVA
sos" raros e títpic:os por tôda a à pr�sença do Ministro da Justiça não -se HOSANAS A CLEOFAS

.

cieu·se hoje' que a maior CGn

UCO OLIN
vasta extensão do país. �.

centraçãQ de navios de guel'f

singela�,E.Jl�lÍ!f)�tt,

j;om;.�.'
,��'ii Agr. -�

GLA .

As últimas cenas de ruas se
fez sentir numa ação imediata em provei- Conclu do seu discurso o deputado Britânicos doi últimos anos e

a pÔJêmica.., : de .môdo
. �

-SUPLENTES
encontram- no final da' filma. to do próprio Estado que lhe tem consa- Sebastião eves relembrou COITo saudade sendo reunida nas água.

definitivb:':A:.
',p'ofi�néfo' Eng; A_gr. - TEREZINHA MON· gemo Todos, .sem exceção, vêm grado const,antemente nos embates elei- a presença do sr. Joãb C!eofas na Pasta Atlântico Norte, à espera �

é baixa! E' baíxissi' 'TEIRO '.
colaborando decididamente para torais: .da Agricultura _ de GovêrnG Vargas.

manobras dI!- OTAN e da marin

ma"" Eng. Agr. - J. C, HORTA BAR·
o êxito de Preço da Ilusão" - '", d

Britânica, que. sé realizarão

.

......, .

.

t BOSA
o nosso filme. Estranhando li conduta ao Govêrno ·Realmente, naqu-ela oportuni4a e, "nun- s?tembro próxill)o.' O... ex�

,......._.........�••-........-_._..... TEATRO ALVARO DE CAR. Fede.ral, em obstruindo a entrega de ver- ca poucos ajudaram a tantos enl tão pou� CIOS da OTAN começarãO' a de

VII"IMA'NA D'E ES'TUD�-OS JURID'I(OS
.

VALHO ba§ para Santa Catarina, o deput�do ude- co tempo". O 'hoje deputa. Konder R�is nove, de setembro, e os da.arDl
.

Segundo ouvimos, a direção d' t
. di

. . .
da uma semana antes. Ambas'

. .
-:

.

..
artística do Teatro Alvaro de nista foi lembrado pelo pesse IS a Esh- � Chefe de Gabinete o 'citado mmlstro m�nobras se prolongãrão até n

P·
.

d H·'
Carvalho encontra·se empenha, valet Pires que a grande razão dêste "es- _ usando de certas liberdas e vantagens vembro.· \.

�

.'r. D.. �'r,8. .m.
.

CI ,e
'

o J e. da em contratar uma Companhia tado de cousas" reside nas fa.ccioas expres que lhe concedia o cargo, abria as. portas * *. li!

IJ de Comédias, para uma tempo' sões de representantes do situacioni'smo do GabinE!te do �ioQ.istro .para o sr. Irineu
SAINT DlUER França 28

. Para o �aia de hoje; esta �aborado o seguinte rada no próximQ mês de s'e.
P.) :- Um trem :apecíai que

prograri)a,' ço� 0:' quà"l a VIl SEMANA NACIONAL tembro. estadual cenceituando de dl!sonesto o Bornhausen que, uS&!ldo sapatG� com sola dUZIU cerca de seiscentos m

DE ESTUDôS"JURíDICOS prosseguiFá �us tra,-
A se efetivar a notícia, será procedi�ento a,dministrativo do Pl'esiden· <de borracha (para não fazer -barulho) bros. bdtân�cos ,éI� .luven

,
. '. ' para louvar·se a__..iniciativa pois te ,da República. mendigava semeqtes. e'. outros matêr{ais Trabalhista Cattillca, de l'

balhos: .'"

'

.. já se faz necessárl·o que a' atua.l' .

se' d
so a 'sua pátn'a "a-.(- ,.

. REPTO DO SITUACIONISMO agricolas .-para '

..

anta at""rina, alElm ,IP
I , - o '",

9,00 hor�s -:-�io, :Q.a,':.Facu.ldade de Direito administra-çiÍo ponha em execu.
.

'80 da Juventude 17alta
.

14,_PO.hqras �
�

a.r�o. na 'acuIaade de Direito ção o "programa cultural e edu.
: O sr. Sebastião. Neves, porém, não· �vultado número de jeeps qu-e serviram tólica eql Romã. delprri

11,OO'.ho,ra�"';'
.

ci� dõ Dr, ,�sé Candido cativo que lhe compete à fim qui� acreditar no que declarou seu cole· de maneira eficiente às finalidadtl.s elfd- to- desta. cidade, � aanhã

'de que a ÍlQ.va e elega�te casa ga d.e repl','esentação e foi mais além: des- toreiras do udenismo catarinens.,i. FQi' !e, e .rezess�te .

passag'eirl'8
de diversõeli" não se torne Ilpe·

.

.

, � . "S d'd' d. A é fl{er�m, fel'lmentoll, ...ecundo
rias uma �chada sem finalidade mentiu a declaração. dizendo que depu- mais uma pau,dlll de . au a es a. m .-·'ulthnal notféial; Os ferldol

"""'--,,,,,,,al!i'llma, :"'>4, tacl.,º �lg!lm, d bancada do lia". onze moças e sefs

Estas palavras foram di
tas ontem para uma-turma
de oficiais recém·formados
pelo CPOR por seu paranin
fo, coronel' Janarí Nunes,
Presidente da Petrobrás,
numa conferência em que
foram destacados, com base
em dados- estatísticos, os

trabalhos . realizados pela
emprêsa estatal na pesquisa
refinamento do ouro ne-

o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


