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BRÁSí[IA�-JIf(V. A5) - Está se realizando hoje o prime-irôenconiro�do PresIdente Juscelino com os dirigentesde- cTasses:�qp�,� .Ifier
�erão apresentados os trabalhos de construção da futura (apitai brásileira. Conforme o programa o sr. Presidenle da Rep6blica1etê�'
beu em Brasília numerosos dirigentes de Sindicatos e várias oulras organit�ções da Indú,stria, do (�mércio e, da Lavoura. /

--

._,-'

puniu com' a pena de prisão
.>

por dez dias, o general da
reserva Paulo d-e -Bltten:
court Amarante, em face
de declarações suàs,...presta
das a um vespertino desta
Capital. O teor do ato mi
nisterl'al é o seguinte:

I
Lajes, terra natal do emi-, Aéroporto "Correía Pinto". I sala das Sessões da Câmara'"salões do Clube )-4 deJu-

nente brasileiro Nerêu, Ra: às 11,00 - Missa em ação Municipal. . nho, oferecido gelas Sras,
mOS, o:a ocu,!!ando ? M�ni�- de graças na Cate�ral, �ela I

às 1_5,00 _ Inauguração da sociedade
�

lageana à às 10,00 - ;Tisita do Exmo�
tério aa Justiça; V(H ob1ett- passagem de seu aniversário I

na Praça Cél João Cost� Exma Sra. Nereu Ramos. Sr. Dr._Nereu. R��?s ao 2d'. lh 'd
. _

d t lí
.

f' i d Si, ,
. � Batalhão . RQdQVlano on e

var ag01a ve a ecssao e na a ICIO, o 1C ae a por .! do Monumento com que o às 203fl - Banquete ore- i", �'�,:-' '1 C., t -1;h h con- E
.

R d . D D .

1
' sera homenageado pe o 0-

p1 es ,ar e omena�em
l . HXC1t�' eB� ma·D.om ame

I po�o de Lajes _:'ende um

I
rgcido ao homenageado e

mando da�uela unidade.sentanea ao seu ,tn�U ga1 os im, ispo iocesano. preito de gratidão ao seu sua dignissima esposa, nos,
-

,

porte de homem pubhco. às 14,00 - Inauguração diléto filho. . salões do Clube 1.0 de Ju- I as 13,00 - Embarque do
- Assim é que, no próximo do seu retrato no recinto da � às 17,00 _ Coquetél nos

I

lho.
I �Qmen�gea?o �� dAeroport�

d' 3 de setembro data ani- ------- I Correia Pinto, e regresta , ANO XLIV ....,.. O MAIS AN TIGO DIARIO DE "ANTA CATARINA - N." .13 1 4 3 so a Capital da Repúblicave1'sária do preclaro esta-
* * *

.'

dista, inaugurará festiva-
mente o seu monumento na

pi1�aça centmZ' da sua grande
cidade.

A comissão promotom
dessa justa homenagem, I·
Q1'ganizou o seguinte pro-

I

grania: I
,

DIA 4.

Desta Capita,l e de todos
os pon�os do Estado segui" I
rão. Pllra Lajes, nos, pr-óxi- I
mos dias, caravanas de í
amigos e admiradores do
iiustre brasileir6, afim de �
participarem das hometie: \

gens que lhe presta seu

torrão natal .

.

DIA 3 DIRETOR: - RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: --

às 10,30 - Recepção no ,EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas - Cr$ 2,00 - FLORIANÓPOLIS, 31 DE AGOSTO .,;'DE 1 9 5 7

IMONTEViDÉO, 30' (U.P.) - Grave incidente ocorreu na Câ-Ii ' -

Imara dos, 'De-putados-do Uruguai, onde o Ministro. do Inle-;
Irior dr I Ector Gravert, se atracou com seu antecessor doi
Icargo, o deputado dr� Alberto Adala. O tDular �stava- res-I
!pondendo-a uma interpelação socialista, sobre assuntosl
I políticos; e em determinado momenlo, _invocou um decrel
�to do seu anlecessorw Êste não só repeliu as afirmativas do§
IMinistro como jnvestiu contra êle. Oulros parlamentaresl
Irnlervieram e separarJm' os tontendóres suspendendo��el
lem seguida a ,sessão, por íer-se verificado falia d,e número·f
1 UI1l11111U!Hlum�;'uIIIIUUtUlIJIIUIIIUUIUUlUlllllllllllmnn"Otllll1mlllll1illllllflI1111111111n1t1II11I1UIIIllIlIllIlIlIlIllIIllIllUIH_lIIn nuuunututmuunnuuuumumu

�

"O general de Divisão
Técnico R/I Paulo de Bit
tetic�urt Amarante, por ter
desconsiderado autoridade
civil, eensurado ato supe
rior procurando dasconsí-

Preso�-ó-General da Rese_rva
por"'l!!tde'z d·l·as ��e��� :�i!o�e��g�s:e�s��

.

tureza da transgressão (pa-
_ � _.

. _ . rágrafo único do artigo 18

RIO, 30 (V.A.), - QBo- me�to des:a p,!m_çao. ,Pubh- do RDE) ':.
letim da Secretaria do Mi- dera-los nao so em círculos
nistério da-Guerra p'wlica mílítares como �ivis e ha�er
hoje o ato ministeriaf que retardado sem Justo motivo

a execução de uma ordem

(ns. 83, 95 e 16 do artigo 13

do RDE), falta grave, sem

justificativa..a e com as agra

vantes dos ns. 2, 8 e 9 (par
te final), do § 3.° do arti�o
16 levada em consideraçao
a �tenuante do n, 1 do § 2.°

do mesmo artigo 16 e o dis

posto no n. 3 do artigo 17,
tudo do RDE, fica prêso por
10 (dez) dias, caben�o .ao
comandante do I Exército

tomar as providênçias ne

cessárias para o cumpri-
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Sábado, 31 de Ágôsto de 1957
'

�o ESTADO" O MAIS ANTIGO-DI�RIO D�"s, CATUlltà

t chamada por nerturbacão do mecanis
Copenhague, 30 (U, P,) -A vulgarmen e" o de reprodução dos glo-
"P ue :o câncer de "câncer do sangue, m

,

, Iif-' arece que o r -

LEUCEMIA DUPLICOU I bulos brancos, que pro 1 e
teve o seu pl'ogrecso no rnun

, . 'rarn monstruosamente. de-
,

J V' do inteiro. a contar de cín- <Const itui essa e)]ferm�dal- VOI'a,m os 'O'lobulos vermelhoshoje, o' anlversâr!o natali- - menma ovce ier-
A I

.

d'�
-

despr'esIve '"

t
- co anos. penas a. eueerma r e ameaça nao, '

I e af'arretam inclusivamen e
,

'cio do sr, Raimundo Vieira,
.

mond Leitão e o câncer do pulmão estão �ea!ment�. por rara que se- I a_�orte, em prazo mais ou
,

S 'd O' B aumentando". . . .Ja, � teIl}lvel, devido ao seu I menos longo. Há duas espe-alto funcionário do Estado -- srta, y ney . as-
Tal a verificação que ser caráter fatal e em conse-

_
"

,

viu de epigrafe aos traba- 'quência do seu desenvolvi- v<eti de íeucerma : as forl}lCl.s
e nosso particúlar amigo. tos

lhos dos especialistas do rrrerrto.r Em vinte anos, o nú I agudas e. as. formas .crolll-
Muitíssimo

."

'rela�ionado' - 'sra, Inês Kerpsky Sextc Congresso Europeu 'meI�O de atingidos pela leu- ,cas. A ,primeIra espécie ma-

Alt
.

F 'e Hematologia, que hoje cernia duplicou, no mundo e ta em algumas seman�s .oumeles sociais, - sr. amiro raga 'A ,

A f'errna cronica�n: nossos �

se ocuparam da' leucemia os médicos franceses veem em meses., .

,. v
, •

na 'op<írtunidàde de tão :._ srta. Edeltrndes e Gi- ---"_._____ aumentando o número de pode ma-tírfzar a sua Vlt,Ima
A' ,

I I seus enfermos, de 6 a 8 por por dez ou n:!esmo qumze
grata efeméride, estamos sela Koek

I CAMPANHA DE ,EDUCAÇÃO I' cento, P9r aJ?-0' , anos, até abate-la.
certos será muito cumpri- '- sr�' Nilson Gondin I \

' J.ORESTAL �
-

A leucemia e provocada
mentado .por seus intime-

I

'_ sr, Adilson Amaro 'I I
d

«Ó:

d AI I Plantun.lo Eucalipto, den, I
ros amí ....os e a mira ores. ves

e I tro .dé 5 a "a.nos você terá J
As muitas homenagens!' .,- sr. Raimundo José dos I

mad'eira,
para pasta

mecâ,nica,
i

I
I I madeira de construção. '

de que será alvo, juntamos Santos I Se deseja "eflorestar, con- I
as nossas co� crescentes sr, João Rob�rto, San-, I lenha e carvão, de 12 a 1';

I suite antes o "Acôrdo Elo-
votos de felicidades. fotd I I anos já servirá para poste e

FAZEM ANOS HOJE: I _ sra. Donatllta Silveira I, vigamento e dos 15 aos 20

I anos em diante terá diâmetro

J suflcíente para dormentes e I
I restai". I

o Deputado OJice Caldas recebeu dos Srs, Vereá

dores Nelson Seâra H�use, J'osê Bruuo Hartmann e A!
f redo João Krieck, presidentes, respectivamenté da� Ca

marus de Vereadores de Itajai, Curitibanos e RIO do

Sul, "o�unicação de que essas Câm8�as se manifesta-

ram aplaudindo unanimemente o projeto do Dep. pete
bista que-,cria o cargo de Vice-Prefe.to.

xxx

O 'Dr. Acácio Garibaldi San Thiago, présrdente do
PTB, convocou reunião do Diret6rio 'Estadual . compôs
to de 100 membros, para o dia IOde setembro, às 9 ho-

Iras. 'la séde da Liga Operária,paradeliberar:
----,---------

'

a) __:. Sôbre o relatólrio das ati-vidades partidárias
no per-iode, de junho de 1956 a junho de 1957;

b) - Sôbre o Balanço � contas da Tesouraria, no
Y.

dme,,;i,O I@irlO o; .

,
_

.:) ;_: Sôbre o estudo da si�uação, políticc-partidária
l)ar:El��(Y, iileito a se realizar, em outubro de 1958;

I

5A-0 JOfE' 'S.,/ J) �',Sôbre assuntos diversos,
' .

J
-

..:: ',<' �.
, xxx

':\�\il"3, :..,,:, 7yz.<- 9Y2 h;.;- .":,,1' aíafi:8:;'� acêrca, do dir'eito de voto, aos analfabetos,
, 'l�b,}1\.,�", ,kflnifestou o Ministro Rot'ha Lagoa, pre:;i-Chades BOXER- -,- LQUl,'S' '. ,e

J.�'rÍlê Ú)'�,uperior Tribunal Eleitora!: "Sou fil.vorável à
JOURDAN Mal'sha . "

d' lf b tA'ínstit.Jição. do voto o ana a e o, E.e cooper_ft para ['

pro;:wrioade do país e particip� das obrigações de todo o'

�vü' •

-

Aliás, no mesmo sentido, o ilustre Gfneral Tei
,ei ,'" Lott se manifestara no cc,meco do ano' findo,

UX
�a reunião' do órgão dirigente 00 PTB, em Presi

deh1:� Getúlio, foi exaltada a atuação do Preffito-Rodol-} ,', ; ,

'I
>

'�,
,m lfól da �,�n'",ç'o d, novo, m\d'o' dO

'j=7;�� ;;;;, _ ,,11- 9%h;. rI" ;.n:;'::'::n::n�::E��id".' R.noada d� �TR
'Yul-

_

BRYNNJ<,m De-
I no i.ioiuoe, interpelado pelos jornalistas, ,declal'ou: :'Per-

BORAH I,{ERR em: ,filhar fl tese; desde junho de .1955,' Quando se pronun-
A VITORIOSA SEMANA DE- E�TUQ<?'� JU', ,__ . "',

.

"O 1&1 'E EU
-

I ci011 '1ôbre o assunto, de que o sufrf!gio un :versal: tal
RIDICOS' - Não poderia sem que-se c<;ulletesse -

com:.> prescreve 'a vigente COllstihição, é fa'ho sem o
uma clamorosa. injustiça, deixar de se fazer uma �'.e- CinemaScope 55 -

r
.

d t d lf b t
ferência elogiosa como justa, em registro especial CM�tis do que os seus

f
C 1l'�l�O e vo o o ana a e o.

,

nesta colúna, sôbre as atividades da VII Semana de olhos' jamais viram). !) Senador Sa'ulo Ram��\em o seu nome em desta-
Estudos Jurídicos, que nesta 'Capital se realiza :om CeYJ.'sura até 5 :mós. �le '10 livro recente do escritor Olympio Guilherme: "O
êxito sem precedentes. A' � Era, iI e a Era Atômica". Coloca o nome do 9ravo sena-

Cabe ao Diretório do Centro AcademICo XI ue .

I' h d 1 b I' d'd d D· 't 1M
ü- pj'

'

�Jg[:l
elo!' ',.cteb,13b:l, no !)un a o ce raSl eu'os Ignos que re-

Fevereiro de nossa Faculda e e IreI o, uma ex- , .... � I.
r,

) 'CA I' I dA' MT
Plêndida vitória, um triunf? magnífico,' pelo refe- �'U.,t �, + A I

jJucli .. ,ram, na ama,Pa, o ma smae o o cordo 1 Itar,
h 'I de <l,ue resultou a troea .de minerais atômicos do Brasilrido acontecimento em marc a.

. DOI' ,xcedente d.e trigo oos Estados Unidos.Foi êsse pugilo de jovens estudahtes que real- A's - 8bs.
1

.

,

mente consegmiu, fôsse Florianópolis a séde dêsse Charles BOYEP., - Lo�is:1
-

xxx

selecionado o movimentadíssimo Congresso, pode- JOURDAN
,./.

Marsha
�a Assembléia Legislativa, o Dep. Jofo Colõiel

mos chamá-lo assim, para maior projeção de nos�a HUNT em: I deI,,]; deu o direito de Lajes de po�st!ir _uma Escola Su-

Capital, agora em contáto diréto e em in,tercâmb�o I
peri"f fie Medicina Veterinária, nos 1!l0J._9.es do impor-

cultural ·,coI11 personalidades destaeadas nos InaIS O J�MOR, SEMPªE O tante projet.o de sua autoria.
.

_

adiantados meios jurídicos do Brasil qu� têm im- AMOR

I Y,'I·SJa!.J ot'e' "E Ve,ode,dorpresSionado a quantos acompanham os trabalhos da Censura até 14 anos,
UVII Semana Jurídica.

,

O Diretório tudo tem Qrg��do, não somente

I iII WQ10quanto ao prosseguimento dos trábalhos_ como faci- I .••.r Glt'amle organização comercial precisa de, viajante-
lltando em, maiores detalhes, a' execuçao de um Vi? _ 4__

_
vendedor que possua condução própria, para tráballiar

programa que, vem sendo praticado se� !aflhas, A's 4 _ 'SilS. no Yale ido Hajaí.
POis para tanto os nossos moços, que tem a ren'

PAS- Salário mensal fixo de Cr$ 18.000.00 mais l'omissões'"

dA. M' 1) -, REFÉM DO .

te dessa organização o dinâmico aca emICO arclO
, sôbl'e as vendas e despesas de hotel pagas.

Collaço trabalham até alta madrugada, empenha- SADO � com .- Rod CA-
I Us interessados deverão dirigir-se, por carta à cai-

dos c��o estão, no sentido de que tudo se exe- MERON., i xa postal, 62, nesta capital, indicoodo idade, experiên-,cuté com precisão e seUl prejuízos para o êxito des- 2) _ A MÁSCARA DO cia antqrior, características do veículo que possue ou-
sa semana jurídica e cultural.

"

TERROR _ Com '_ Char- ,ras infor1Uações de intellêsse.
Temos colhido impressões de muitos congres-

sistas entre êles, destacados professôres de Direi- [es STARRETT.

to, q�e são unânimes em el()giar�m a maneira pela 3) -.oS ,PERIGOS DE

qual se vêm conduzindo os estudantes catarinenses.
Por 9utro lado é também geral-a impressão de

teclos, respeito ao alto e eleyado nível intelectual
com prbvas' de conhecimentOs jurídicos, por parte
de diversas de egações. I '

" .

'. 'Estiio, assim de parabens a Faculdade de Dl"
reito de Santa Catarina e os componentes ,do Cen,.
tro acadêmICO XI de Fevereiro� pelo êxito inegável
e lllagnífico que (oi além,de tôdas as espectativas,
superando mesI?ó. as impressões mais pessimistas,
que antecipavam a realização do Congresso.

Os Seminários realizados tem corrido em am

biente sobremodo digno da elevação cultural das
delegações presentes e outros q�e ainda se realiza
rão como o de Oratória estão atraindo, geral especta-

I tiva.
.

Daqui desta colúna, embora sem diplomas e

sem anéis, mas, como um simples "Jornalista de
Província" como somos ainda assim "chamados pe-,
los nossos colégas de maiores metrópoles, envio aos

estudantes da minha terra e aos de outros Estados
aqui representados, entre�êles, ilustres e cultos
professôres que nos trouxeram sua valiosa coOpe
racão, através de sua cultura jurídica e de grande
significação intelectual, meus cumprimeritos a que
se juntam ardentes votos de uma estada feliz nesta

Ilha acolhedora e bôa,

ANIVERSÁRIOS, .:
SR. RAIMUNDO VIEIRA

- sr. Nestor Carneiro ,.

_' sr. Nilson V" sco Gon-

T,ranscorre na data de din

_ sra. Gleonildes Ligocki de Souza

'----Mn�ISTiIUO-' DAMÃRINHA
CAPITANIA DOS PORTOS D() ESTADO DE SANTA

,

CATARINA,
,

EDITAL
,

-

, d P t do Estado' dePor ordem' do Sr. Capitão os, 01' os

S ,,/, Catauina faço saber a todos Oi! ri1a,triculados nes-

t
..

lllL:' 't< 'nI"'"'a do'" Portos nascidos no ano de 1939, que
a ).<c.pl", " ,

•

deve rãv apresentar-se na Secretaria d�, mesm�: mU�I.-
4, ,('a HCadeI'neta de Inscrição Pessoal e do Cert.íf i

cad
.I

1 Alistamento" fi fim de ser veí-ifiçado seu des-
ca e. 'te, ' •

. 'r
tino lil eferencinl, para prestação .do Serviço MI itar.

Ü prazo de �resentaç�o será de'l° a 30 de setem-

bro llo corrente ano.

C<;pita�ia ,dos J?orf{}S do Estado de Santa Catarina.

Flol,'H'1ópolis, em, 16 de agôsto de 19�7.
Nelson Livramento Couhnho

CONCURSO DE EsCRITURÁRIO

FJ'epúam-se ('andirlato� pa-ra G próximo
dé fi::-,c'riturá.rio dó Serviço Público Federal.

Tratar à humD..Jaime Câmara, ,42.

concurso

..

Osvaldo Melo

"

, -

• ••

0-----

@eMAS

HUNT €m:

O AMOR, SEMPRE O

AMOR
..

Censura até 5 anos.

A� 10 horas - Missa Campal _ Celebrante padre
NUtJl's, digno esportista e pleclaro Diretor do Colégio
Cab rinense

As 10,4,5 - Assinatura da escritura do terreno
Às 11,00 - Lançamento da pedra fundamental�..,

Estádio
À� 12,00 - Churrascada.
Os festejos 'serão abrilhantados pela Banda de Mú

sica da J?olícia Militar" (gentiIll1e!1te cedida peJo digno
Con.u',ndo.

Durante o dia serão réalizados bailes ao ar livre,
bart'u,quinhas com lindas prendas e correrão ônibus es

pec:nis, a partir de 8,30, ,do Bar Miramar.
!�speJ':1. o AVAí F. C, o compqrecimento de toei::; os

espcrt!f'tas, principalmente dos seus inúmeros associa
dos,

NYOKA - 130 e 140 Epis,

.

PROaÃMA DOS-FESlfJÕS---COMEMÕ
RATIVOS DO 34.0 ANIVERSÁRIO DO

�

A V A I' F. (.
Censura até 10 anos.

SÁBADO
A,s 15 horas - Posse da nova diretoria eleib para

() pej'.í�do 57/58,
As 21 horas - Grandioso baile no, Clube Corintians,

em Pantanal, gentilmente cedido por sua diretoria.
DOMINGO

A's 5 _ 8hs.

Rock HUDSON - Julia

ADAMS em:

HERANÇA SAGRADA,
Technicolor

Censura até 14 anos,

A's - 81hhs:
Rock HUDSON - Julia

ADAMS em:

HERANÇA SAGRADA

Technicolor
Censura até 14 ànos.

Há dias, viajando para Joinville, um passagelt�
comecou a sentir-se mal com os tremendos solavai\'
cos d� ônibus. Tais e tantos eram os saltos do veÍCli:
10 nas csater'as da estradá, que ninguém podia

I
'

r'ar nos bancos, atirado para cima e para os lad_
aconteceu a tragédia. No lugar Inferninho, ondl!

. estrada é um infernâo, o passageiro faleceu, sol!; a
consternação de todos os seus companheiros de, Via.
gemo

Em meio à revolta ocasiona� pelo triste fatp,
saiu o comentário tragi-cômico: Maís uma reali2a
ção do govêrno Jorge Lacerda!"

,

'

X
X X
X

Na sua visita oficial à Joaçaba, o governador roí
homenageado com um banquete, pana o qual o pre'
feito Ruy Homerich convidou as autoridades e pes
soas de projeção, sem cuidar de filjações partidárias..

E nisso andou certo, pois em ato de caráter ofi
cial, ao Chefe do Estado, não há cuidar de crenças
políticas. _

Mas, ao saudar o homenageado, o sr. Homerich
demonstrou-se um homem pobre de compostura. E
desceu a lenha na oposição .. desrespeitando muitos
dos convidados presentes, que a integram. '

•

As palavras infelizes do prefeito mal�ucado fizeram mal ao governador, que teve que 'atenuá-las.
O sr. Homepauvre precisa enriquecer assuas saben
ças, lendo o protocolo, que ensina que ,ninguém deve
convídarnínguém para ouvir desaforos,

,
-

X
X X
X

Aquele oposicionista arqui-super-fanático en'
trou aqui na redação; dirigiu-sE' ao arquivo e por
19n9as horas ficou 'lendo os jornais do interior do
Estado. Depois fêz .o resumo:

- E' só enchente e mais enchente! Erichsnte em

Brusque, enchente em Blumenau, enchente em Rio
do Sul, enchente em Chapecó, enéhente em PÔrio
União ... a culpa disso é <lo governador!

- Do governador?
'

- E' claro! Se êle fizesse um govêrno direiro
não aconteceria nada disso! Mas êsse govêrno que
está aí é um govêrno ... que enche!!!

,"

A EQUITATIVA .DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL

Sociedade Mútua .de Seguros Gerais
Sede Social: - Rio de Janeiro - C. P. 398 - END.

TELEG.
"EQUITAS"

Autorizada a fUJlcionar noRAMO ,VIDA pelo Decll'eto n.

2.24.) de 23-3-1896 e nos RAMOS ELEMENTARES pe.
!o Decrefo n. 35.354, de 8-,1·1954 - CARTA PATEN-

TE N. 870
(RE�ERVAS PARA GARANTIA DA� OPERAÇõES! _;_

SUPERIOR A 70 MiLHÕES DE CRUZElR6S)
'l'p-m ,a gt'ata saÚsfaçã.õ de levar ao conhecimento

das' /lutol'irlaf-es das so'ciedades cono'êneres seus agen
tes e represent�:ntes, aos bancos, ao

'-'

comer�io, a indus
tria, a centena de milhares de mutuári,os que há mais' de
61 llUf)8 vêm dando a honrósa preferência na realização
de :lCllS seguros�nos di'(ers�3 planos do ramo vida; Indi
vid�wl, Grupo, Temporário, Fnmiliar e Dotação de Crian-,
ça, ue. publico eQ1 geral e a todos qué � qualquer título
Ih,e prcstam sua valiosa colaboração, que por dec·reto
de �! ntcl'ização do Exmo. Sr, Presidente da Republica e

Cart:l Patente expedida pelo Ministério do Trabalho,
Indm,tria e Comercio - teve as suas atividades amplia
das para todas as operações� de seguro de ramos elemen
tare." que têm por fim garantil' perdas e danos, ou res

pon�abilidades provenientes 'de risc'os de fogo. aciqen
tes r '. "soais, transportes e out�s eventos que possam
OCOI'fel' afetando pessoas ou coisas, iniciando-se, para
tal f:lYi ,'nas seguintes carteiras:-

,-- INCll';NDIO
ACIDEN'fÉS PESSOAIS (individual � c{)letivo),

-_ TRANSPORTES (nml'itimos, ferroviário, l'odo-
_ viário, aéI'eo),
-_ RESPONSABILIDADE CIVIL,
-- LUCROS CESSANT.ES,
., - RISCOS DIVERSOS;
L qble, prosseguindo no seu vasto programa dé prQ

pllgllar pela mais intensa difusão do Seguro em todo o

Br:J.s:l, velo estender suas atividades a êste Estado, ins
talahrlo � SUCURSAL DE S':.<\.NTA CATARINA, com se

àe "c rua F. S. �3 -lo anda,r :-'7 Caix� Postal. r,o 299 -
En.:!, Teleg••Equitas - Tefefone 2249 _ entregando ao

Sr. (I. R. L. a Gel�ência gerar daooSucuI!sal de �anta Ca
tarins, '

--� -----_._---�-

,

Clube, Recreativo Coqueire"se
CONVITE

o Clube Recreativo Coqueiros (em' organização)',
l'eai!;_a hoje, 31 de agosto, em Coqueiros, nos Salões �o
Dep:1r�<,mento Balneário do Clube 12 de AgoRto (CoqueI
ros Tráia Clube,) gentilmente cedido por sua Direto
I'i:,( , ..ma grande soirée, com inlCio às 22,00 horas.

'

840 convidados todos os sócios e suas famílias, bedl
assim como os resident�s no bairro, que' ainda_ pãO
sub3t::leVel'am a listà de admissão ao quadro social.

A DIRETORIA
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,

- rlastico.Alelies [1- Oestque
,Vendas em ,1956 num,yalor total'de 1, l bilhões d� mar

os _' Um I18JO paHllkar__ reliste I.�_U·�ç
ai' 300 grãus

solas par.a sapatos. de línô- bllhêes de-marcos-em '�56. "

ra de e leo assim como de vários Nos últimos sels ano, as

Urdingen
- A;; Parben- tecido para a utilização na exportações aumentaram de

fabl'i1{en. B.ayer,
'uma .das técnica. 10.000, t pa-t_a 110,000 t cor-

aÍl'res emJ);resas da Em 1936 a produção de respourientes a um valor de
tres UI, .

�

d' tl'ia químicr• alema, plâsí.lecs da Alemanha era i)li3 milhões de marcos,in us' ,

.

ui:' agora íde.senv,ol- de a,penas 77.000 t. Em 1944 Como o ritmo de aumen-conseg ,-
,

,

a 'érie de novos plás
ver un1< :-;

. os chamado,; põlicar-
ucos.

,

tos ao que consta sob deral da. Alemanha, "cuja ra 1956" de 22 porcento e,bona .

,

it " aspectos 'luper).ores
"lUI o",

'

� todos .o� plástic()s até ago-

. conhecidos. ,As novas,
, ra

ib ta'nc' as termôplásticas
su s •

,

l- sendo submetidas a ex
eS ao

,

"CI'�S mantendo-se se

p-enen o,"

grêdo �bsoluto sobre os por

mcnort:s. Já 'se sabe, porém,
,

� "e no,,�o grupo tem
'l1ue eo

-

tenlperatura de fusão
uma

l"n'11íl-rnente elevada. AO'
ex .""

contrário do que se dá com' .hlhitlllE' 24-0 milhões de mar mesmo desenv- lvê-Ia consi-

•
' I ;sticos até agora conhe cos 1:111 1950 par,a quasí 1,2 d,' ávelmente.

O� .J.__.
,

'
,

cidos, como por eJremplo per

lon e o nY)An, OE policarbo

nodo;; só se liquifazem a tem

pr"atul'a de 150 e 300 graus,

)l;tvendo até tipos que resis

vtem .a 'esta temperatura.
ITl'J:a-se portanto das sub- ,Por AL NETO

I
ticular, -

tâncias m acrom·:;leculares Há preci�amente u� ano,
.

Wilson foi um' bom ,--Mi-

mais resistentes â tempe- ã bordo do SS Braall, eu nístro da Def-esa, adapdan

raturas elevadas. empatei com um .eavalheíro do-se, às mudançes que so-

As sllbstândas', do novo ti alto e grisalho num-jogo 'de hrevieram no 's�tor, prí

po suportam, em estado, li- t-roca de chapéus. melro com a terminação da

quefeito, femperaturas su- Fomos ambos' premiados, guerra na Coréia e depois

periores a 300. o sem _se de- por nossos esforços, e fica-' com a mudança e�tratégica-
comporem ou altfrarem, o mos amigos. resultante dos novos con-

que facilita extr;wrdiná-ria-, Sentados nas cadeiras ceitos atômicos.

mente a sua utiliza_ção nO's preguiç,osas, ao longo do, O, meu companheiro de

mais diferentes aomíniQs da convés daquele excel-ente viagem" e com qt;,;;in
' esta

técnica Mesmo a altas tem vapor ela Moore-,MeÇorma- beleci os
,
laços 'Ie cordial

peraturas, os policarbonatos ck, fre'q.uentemenie troca- ámi'zade chf\ma-sp. Neil' H.

são' extremamentl! resisten� vamos idéias acêrca das McElroy • _

tcs 'ao' oxigênio do �mbil-�- relaçÕes entr.e-, o. Brasirl �- Do "I1O;SO ponto de vist!',
,

't
te. F')lhas finas dos nevos ,)S Estados' Unidos. leva êle para o Ministério I .(:j
plásticos não mO'straram a1- Desde o primeiro momen- da Defesa uma coisa que .:..........-.......""__..,.-,.,..,...""..".. • --

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

terações da sua cor ou ou- to, .snrpre-e�d.eu-tr.e a cla- WJlson não tinha: o conhe-
,,..._.....--..r

Te' le-�V-I-s
....

a�o
�

Subi''1ft"-nl'tl'as alterações depois de j'eza de raciocínio daquele cimento direto da Amél'ica
"

-

,',

.

' ,

,

expostas durante tres me- norte-am�ricano que per· Latina. ' ,- .'

f d=��de.!'I('S P correntes de ar com manecia simples'e afável McEI�oY conhf:ce vários Será possíyel o Irlbalho a grandes' pr oUD" s.
uma, temperatura de 160. As a,pesar de ocupa!' a presi- países latinQ-americanos, l!AMBURGO :- Em ce- tuar navios afundados têm

I
'., ',: são da's expe:riencias, nuclea

,intempéries,
.

a lu-i solar, os' dência de 'uma- d,ft,'l maiores inclusive o Brasil. opera.-;ão" éom ,Ur(la fáb1'i- na no_va �câmara 'Ie teleyi- próxfrno movfm�nto e :da�', re.s e da produção das armas

micróbios, para �ó indicar companhias de ser. país. Naturalmente, êle não ea de aparelhos de rádio "ão submarina, U:'�1 meio ex- ! por sva vez, sua contrl_!>ul- núcleares ofensivas.

,alg'lI�as' in4'luênciss que cos Em minha colui1a PERIS- t-erâ :ngerênci�' direta, n.a de Nuremberga. um, ,esci'i:: ��Ien �e pa]_:i. verificar a po-I ção ao que temos geralmen- N. R. - No segundo ar

tuma,.m alterar suhsfâncias, CóPIO tive ocasião de es- política exterior lIOS Esta- 1iÓ1'io d.e engenhar�a de Kiel ;iç:ão dos �lUvios é para di- j te denominado 1'l1m acordo tigo, serão conhecidos· de
não'afetam os nove s policar� creve:_', naquela época, re- dos Unidos, que é da com- jeservolveu uma câmara de ,'iglr DS guindast.es tele- j de primeiro passo para o talhe� do plano ocidental

bcnatos -que só absorvem ferindo-me a êle: petêneia do Departàmento televisão destin!Jda a tra- �uia::C's, Poder-!:;c-á h'aba-! controle dos àrm'lmentos",
I
pata a suspensão dos testes

água em l(uantid'lde muite "Eis um homem que po- de Estado, dirigido pOl' ,balhar debaixo de água. A ',har tr,mbém de futuro a I no qual se in�lui a suspen- I atO'micos. '

reduzida, J:t nÓs últimos derá, algum dia, chegar a John Fo!'\ter Dulles. televi�ão,' imaginada ori- grandes profundidades às \----..,....--
......--------- ------

_,
,

1
�

d d ta le no go Mas' M.cElr{lY será uma .,. t' .

d
;,

::Inos, "a gtlerra, t\m grupo pos çao e es .Q.I
' - gmanamen e como melO" e quais L:m mergulha,dor ,não li, "::J_ --:.r=.er= r= r= == ...

Je cientj;;tas alemães 'ocu- vêrno. voz em favor da América distraçã-o, 'conquistou aS- podia descet. As várias au- � ," F '

d 1· b t "E' d
'

a Ame' Latin:l nas '!'euni,}€s do !ra-,' .

I
. ,

. Ped, imos,a()s",�ossos. distintos leitores, o ob'se'� .,�'pou-se os po l�ar ona· 'os. se ISSO se el, ,- - SIm fials um .ugo.r Impor- tOl'idal;e:;; encarr!;gadas da i I
S '

'I Ih l'
.

L t' tera' ne�le u'm binete de Eisenhower.. t t"
.'

t
�

i
' qUlO de preenc,he'rem _o coupon 'ibaixo e remetê-lo à mera agora pOSSIVe co e rica a ma ' an e na eCl1lca. conservação e mdnu encao i. no R d

�

f' d
.

-
- ssa e. açao, a 1m e compl.etarmos, quanto an-

I

os frutos deste trabalho pa,- amigo precioso, pois com- "O Brasil.,-- disse-me, Os peritos estão conven- ,los portos recorr':rão à câ- i t:s,
o

no.sso_cadastro social.

, ,"", " 'mciente qüe se prolongou por preen�e perféitav.ente nos- uma vez, 'Neil McElroy - cidos de que futurafmente a ínara s�;bmarina para -as r
_

,

mais de, decenio e mei�: A sos problemas' e nossos é uma grande nação. Màs televisão será ,tâo impor- listodas indispensáveis dos I :t-;ome. . . . . ..
. ,

.\lemd-anha, que" em �9�4 ideais",
b d

I
nqat-joe téelngruamn�t,eeI'I.al.t�el,nl.Oasl.mPeonr- taf�t: 'nast, f�bricas e nas }ais rios diques, l�as ,exclu-I 'RLla

'

'.:.'. ','
. "

',' �:
.

']pro u,ziu o primeiro .plastI- Não me ga o 'e ser pro-
'

,
L' -

o lcmas ecnleas como os ias e de estruturas de pon- i '
,

.

co inteiramente s1ntétic"o, o Êeta, mas o, fato é que o meu so; é grande,
,

principal-I
telefone�. e os- t!h;positivos .ina de Ferro sabe exata- I. Mãe

" ,'"

"Igelit" (em 1945 os aliados" �migo alto e gris�lho acaba _me�te. porque ,t�m 'u.m po- de te!edlreçã�., � principal mf!�1t!! até que limite estará!,
/

';
'

�. lU
proibiram o emprego deste, de ser nomeado pu'a o ga- vo altamente' !utehgente, setor de aphcaçao da nova disposta ,a União Soviétl- I Pai :�: ,

'

, .. m
nome') voltou a 'col"ca'."-se bl'nete do Presidente Eise- um povo cujas !}ualidades' o câmara de televisiío ser'a' o 'a a chega na acel'taça�o II /''" " . , I

_ r
.

Data do nascimento : .. , , �, .....•
no primeiro luga�' deste im- nhower. ,

c'c,locam no

m.esmo1 n�;el I
exame de p'àrtes de navios .,los riscos que compreende, J �'

,

portante ramo da química. Vai êle substituir o Mi- que ,o'! 'povos mal� evo UI os submer,sas - para verificar oara
"
uma e, outra parte'J. Estado civil'

/'

O "I'�i:::it'�, hoje conhecido nislro da Defesa - ,Char- espiritualmente rm, todos
I
se existem avaria,�. Em mui- :llwlquer' acordo sobre ar-l'U.

. ,

',' .. '.

sob �t ílesignação de PVC, les E. Wilson - que ocu- os quadrante's da. história I
tos casos podeí--se-á pres- mamentos de guura. 1','11 Emprêgo ou cargo ; , .. , .

é Ufl'l nl:-í.stico hoJe impres� p-ava- o posto desc1é 1953 e moderna". cindil de colocar 0_ navio, Por conseguinte, a inodi�; ffll�c
,"

I

cenivel, utilizado na flibrL- agorn,. já com 67 anos de -

na doca .flutuante �nica- ficação principal �a
-

politi-, �
al'go do Paí (Mãe)

"

, •......... , •.
,

.

. • 'd pr'ocedel' !,3êJêêêJ.§-J.",_élFhmJHI,'i#Jí#lí#1?-\vcaç?\r) fie tubos 'e bolsas, ,de .ioade' se retIra a VI a par- ALUGAM-,SE GRANDES mente: para ao ea �cidental, elabcrada cui-· � � - ----�

SAJ..õES exame da.sua cal'cassa. Com rladosamente numa propO's-'

Bem no, centro comercial fi cân:tara ('te televisão pas-
.

a conc.reta pelos srs. Moch,

_ver: Trajano ,29 sflndo várias vezes por de- delegado fl-ances, e Stassen,
Tratar pa A MODELAR baixo-do navio pl�ocede-se -,elega�o dos ::Est:::.dos Uni-

, Florianópolis,
_-'

atingtu-se '

um record com to nas vendas da indústria

25-0.:(.1'0.(' t. 'Na República Fe- de plást icos foi, de 1955 pa-

área <! consid-eràvelmente portan to, conddev'àvelmen
menor do que a. -.:10 Reich, te supei ior ao ritmo do au

registrou-se em 1955' uma menta médio da indústria

1)l'orlu'-:i'iO de 90.000 t. Em química, conta-se nos meios'l
HI53 .r.s ,estatjsticàs já ín-, ecómmicos �.lemães com que"

.dicavam 240.000 t e, em_ .. esta tendência favorável per -:

W;.6, 1 roduziram-se sista. Espera �(! que a Ale-

.jC;;,:J;', t de plástdcos. O manha Ocidenta] não só

-onsumo.per-capíta atíngíu mantenla a s ua poslção em

11h Are:-r anha Ocidental 8,5 s.egundc t;'gDr na mercado
•

quilos. O valor das vendas mUI. ckj,a i. n :�é; c, nsiga .até

_;..� 000--, .•

CONCURSO.: P01tAL1SJA

"

---000-

I
,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.

'

I

_.-----:-"

I ' I
I CAMPANHA DE EI)UCAÇ..\O I
I :LORESTAL ,I
I I
I I
I Plantan�o Eucalipto, den_ I
I tro de 5 a 'án08 ,você terá I
I madeira para pasta me<;ânica, i
I madeira de construção,
I Se de8eja reflorestar, con- I
I lenha e carvão, de ] 2 a 15'

I wlie antes"o "Acôrdo Flo- I
I anos já servirá p!lfa poste e I
l vigamento e cios 15 a08 20 I
,I 'anos- em diante ttri diâmetro I

I suficiente para dorm�ntes e I
I resta''', I

0-----

I
I As inscrições �erão abertas dentro de 30

I ' dias - 3.000 "vagas ,- Ven5!inientos ,Cr$ ..

I 9.100,01' _ Idade 18 a 35 -'Ambas os sexos

I 1- 6 hs. trabalho. Q conCurso'será realizadO'
I em todo 'o país (Capitais e �lUtras Direts. Reg..

dos ÇorreiO's). - _As apostilas ':ORMES",
completas' e atualizadas, rig. de acordo prog.
oficial, sãO' vendidas sõmente na rua BarãO' de

Paranapiacaba, 25 -'5.0 andar - saia 8 -

S
. �AULO.-Peça pelo reembolso postal ao

D". ANTONIO MESTIERI DOMINGUES.
Preço Cr$ 450,00 (conjuntO' completo). Im

portante: 5.0' andar .sala' 8. CO'nfira a prO'ce

I
dência de sua apostila. ,

I

Sábado, 31 de Agôsto de 1957 ... _ .. _-_-_
.. ----- .._._ .. -

...
\

, ,

- ,

'v

,

.

, . ! .

-

,

. � \
.' \.

.

seus hábitos·de viagem!
.

�::

._

Um vôo que -modificorá
Seu primeiro 'vôo no MetJ;'opolitan - novo Super-Convair 44fl) da Real-Aerovlas • será uma descoberta

maravilhosa. Ràpídamenteo avião ganha altura ... e você :vê, pelas.gsandes janelas _panorâmicas,:paiaagena

que passam cêleremente, Observe d�pois como o vôo�do_,_Mett:opci)litan é s.er.eno... note a precísãode aeua

CDP'imentos no ar. Nesse avião ultra-moderno, você: viaja.:acim�onas de,turbulência na mais�·

cIaIa cabine até hoje construída! Um perfeito sistema' de pressurização mantém no .interior da aeronave

i_._pnuio do nível do mar. Ai condicibnado, gglndes:.e. .macias.,:pciltronas;e .um serviço .de..hotel de luxo!

.,

• Mais luxo e conjôrto a bordo
- 5.000 HP de fôrça' nos motores

,

• Pi/ôto automático
• 52 lugares

'

\ .�

Vôe no, MetropoUt.an, Supeli-COIrailr·(4."
o -mais veloz &i-IJIQtor da, atualidade I,

,

---- .... � -�

.,..'

�lJ�""f.$llEs....�!Wi�t, 5.
Te!.: 2377

PA-RTIC).IAIÃD
•

Dr. SérgiO' Uchôa Rezenlde e Senhora participam aosdos,- foi aceita _pelos mem� seus parentes e amigos,o nasc!mento de seu filho Sll:R-
bl�OS _

ocidentais d�l Sub-Co- 'GIO�. no dia 28 de ag()s�� na Maternít;lade ,Carlos Cor�êâ.
heiros decidem se o navio .:11SSa.O de Desarmamento PII.��F�.�,�I�I!.!I�l.�.li�i."'�'2::___�===-=�=-===vai para a doc�_ 'ou se 3e com a espedn'ça declarada

1
-

"

,t
procede à ·reparação de ou- � rl�, �ue a União Soviética

\. ASH.OCIAÇAQ FILATÉLICA DE SANTA CATARINA
tI'O modo. Mesmo no ca',�O veria a convenieneia de fa-

"

.

.\. Associção Filatélica de Santa' Catari'nr,' I
'

, h '.
'

,

'_ eva ao
de o n.avio ter de i,r para a zer concéssões, em grau su': \ Co�!!�clmento, de todas as pessôasr interessadas que no

d
' '; I pr()xrn 'b d d' 3

-

, oca, o exame prévio per- ficiente para tOlónar possí-' d
• o sa a o la 1 do corrente, às três horas da tar-

mit-e preparar an pe"as a I I
.

�

d
: ,e, em sna séde social a Rua Á.1varo de Carvalho nO 34

'" ve e rea o aeor o. 110 .' ,1 . r' ..
'

montar e re,duzir o períod'o
" aI.C aI, se rea Izara o prImeiro leilão de sêh1s e moe-

, A nova propo!!:ta coloca das da temporada.
-

de docagem, a um mínimo. diretamente sôbre os om- Aproveita; ainda; a oportunidade paTa comunicar
As empresas que se di. bros dos soviéticos a res-

que a rifa de Ilm� moeda de Oliro de quatro 'ducados, da
dicam a pôr de novo fI

' All�tria, correrá pela Loteria do Estado de três de se-

�.c u-
I ponsahilidade de iniciar o temJ-:ro próximo.

'

, a uma vistoria completa,. A
ba�e deste exam'e os enge-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"
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\ ,

Da sexta rodada do Campeonato da 2.a Zona
Preliminar: FIGUEIRENSE X AVAl' (juvenis)

Prossegue o certam'e amador da cidade
DUASPELEJAS' ,PROGRAMADAS PARA HOJE A'. TARDE

ii

N O-li' (I AS

O" Cr.mpeonatc Amado- I horas e será arbitrada por

rista. de Futebol terá pros- � Gerson ,De��r�a� A segun

,seguImento na tarde de �o- rda ser� dicigida pelo te

je, no campo da rua Bocaíu-
. nente MIlton Lemos Prado

va, C0m . a realízação d�: e será iniciada às 15;40 ho-
."

duas peléjas, a saber : Ven- 'raso

daval x Unidos e Austría x' 'Assista o enccntr., pro

Postal Telegráfico. A prí-
i
'gramado apenas cinco cru

meira terá oomêço ás 13,45
'

zeiros que é o preço único.
, I

Futebol. dianteira com R3 po'utos,
seguido pelo Flamengo com

82, BOtllfogo 81, Bangú 71,

FUTEIDL·TINIS
V '

a
_

..
c:
•

-
c:a
...
•

-
c;a

- ,

•ATLET'SHI·RE"

5

.

IASOUETEIDL . VELA �--_._-,------
--- -

DIVERSAS
,Qua�to Valê o "Ca}.osso"? marches, tendo prometido

- Muita gente deseja sa- uma verba através do re

bel' quanto vale o Estádio ferido órgão.Jacy IJSombra ppra o futebol gancho
: Seguiram para Pôrlo--Alegre;atendendo 'a um convite do Grêmio, os dois de stacados valores

- , I

do Paula Ramos - O Aimoré á espera .de um meia·catarinense
.

- ,

t f'" ,

'I ?tarína, a fim de! cobrir a que se rans erru para o ra e .�. t

vaga deixada per Alfeu
I
futebol paulista. Qu'em se-l

conaideradoelo Maracanã xxx.
-

o maior do mundo .. Segun- Valter nO Valêncía _ O'

do revela 1;�,1 j.:l·:":ll de São atacante Walter, do Vasco,

Paulo, o- va lor atual do foi 'cedido ao Valencia, de

Maracanã é de U!Tl bilhão e vendo embarcar para a Es

quinhentos milhões de cru- panha entre os dias 6 e 9

zeiros, g,uantia fabulosa co- de setembro..

mo se verifica. O estádio xxx

'pertence à- Prefeitura .do Certame! Caeíoca � Pelo

Distrito Federal e foi .cons- certame carioca de futebol,

truido em tempo record no estão marcados para hoje

grêmio 10 general Angelo os seguintes jogos : À tar
entrou nervosa fazendo, um

Mendes de Morais.
jogo amarrado, porém, no

Continuam os clubes do O médio J}cY e o meia

Rio Grande do Sul a arreba- .íireita Sombra foram con

nhar [ogadores de Santa Vldados para fazerem tes-

Catarina, que,
' embóra se- tes no Grêmio Porto Ale- UMOENSE FUTEBO.J;_;

ja um centro �utebolístico grense e como era de se es- CLUBE. '

dos mais atrazador. do país, pera r, segu iram logo, já 'C o n v f t e

possue valores capacitados Lendo talvez' reâlizado a A Diretoria do Limoense CAMPEONATO FEMI-

a brflhar tem qualquer par-: 'primeira experiência . no Futebol Clube tem a subi- NINO

te do país. campeão gaúche. Espera- ta honra de convidar V. ,S. Foi uma tarde de ele- Jecorrer dos assaltos, recu-

Após as conquistas de Vi, se. que -convençam cem por e Exma. família pira assís- gância e, bo� tor- a de do- peroü a segurança e a cal-
.

Juarez, Giovani, _

Figueiro cento, pois classe e catego- cirern à soiréé dansante a mingo quando-na Sala' D'ar- ma, e f'avoreclda pela sua

e Joel, satisfeitos com a .Ia ambos. possuem..
'

ser realizada
'

dia 31 de mas "m?jq� ,t!li'i'''. trealiza- .excelente forma física e

qualldade do player bar- OUTRO .' Agôsto de f957, ;n'os Salões ram-ge""'-'ol-��eol1�tos ter. �oa' forma "técnic% melhb-'
r lga-verde _os dirigentes Segundo o 'joi"nal ucor_1 do Clube C. R�c·?€atiyo Li. miDip��,g�� �S,:!�'l��� por cou o seu jogo enquanto as

dos clubes gauchos ao que reio do Povo", o Aimoré, de moense.
- aql1ipe é' irrdividual. - .lemais- 'decresciam tolhidas

. \
t l.

,/

parece vão efetuar nova São Leopoldo, está à espe- AteIlc,iosf�.m:enté agradece. Seleta assistência; onde se .iela fadiga,

.arremetídas aôbre .o fute- ra de UM meia de Sa'�ta: Ca'>l .

A Diretoria Iestacnvam .
: várias senho- Dirce apesar de 'comp,le- .e,

. ;� �. e 't,,�nhorita s ; clrcuns- ame-ite fóra de forma,

,'f'cto (;-. cav:tIÍheir(!sco o ju- "ois estava há te:r:pos afas

fada; assim me.smo jogo'u
!)em, demonstrando as ex

�elentes possibiiiclades que

tem na esgrinl;t se voltar

Faixa Branca na .

RONDA 'DOS DUELOS
de _ Fluminense x Bon-

xxx sucesso, Olarla x Madurei-

Jogos universitários de ra e São Cristóvão x Canto

Parts _ lÍoje:- na .capital do Río ; a noite _ Vasco x

da' =ran�f' COIU a, l?artici- "B,�n,gú. Para am81lh��.13�
�a�ao dR pada mClJ'OS de- 3!} .,tatog!? x Flamengo ,e, A':me

países, serão
I'

in+ciados. os rica x Portuguesa.

Universrtâríos de .'
xxx

I
•

'Certame' paulista -- Ho-

je, no Paeaembú, prosse

g�irá o Campeonato paulis-

legos
i>aris O Brasil está presen-

xxx-
boi cablrinense;' visando

.

fCl'talecer as suas e'qúipe's
que' não estão prorluzindQ !!

esperad·'
JACY E SOMBRA

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

,Flávio' outra I
vez -- O ta de futebol,. C(jm o jogo

técnicó Flávio Costa, re- entre São Paulo e Pol'tu-

cente"l1ente chegado de Por- guesr. Sa'lltisti,
100, jogos sem qualquer púnição
LISBOA,' d,_qú.c �(om;:.· (; '11.áximo in-.

30 (U. P.) -- ;a, em sua vida ele despor-
. terêsse procl�,.ra proporcio-Ja('�nto, jogadOr rio Benfi- ,ista, preliou em 700 dis- tugal, l'?VelOll ft. impi'e,nsa xxx

l'ar 'um julgamenLc, L mais
,Jutas, 'sem sofrer nenhum '

Dosei relCl iseÍ'1Ío 'le falhas;,
\ '

impecáv�is ,'com seus uni
O exemplar jogador que

:oi elagindo na crônica' se- formes bran,o� as m,oças
do BUl'l'Íga Verue e do Do-

,nanal de Oto Glória, no t
, '.

D·,
,

L' b" ,.le, empennal{am-S_B a fundo
dOS cron-istas; _ Cada jor-

'
Ial'lO de 18 ca, sera

I
- -

,

emr,l"cQ;al1do ioda'! as subti- apresenta um jogo clássicd xxx

l1alista nossui llI'!!a máqui- homenageado com uma
. -

Árbitt·o apunhala jaga-
,

•

pr'o-
iezM da. dif�,�lil arte das e produtivo, reve1anl:lo bôa

.la de eSC1'eVel' elétrica que �'rande manifestação" dor __ De Vitó.da chega. ya'sco 65, América 54, Ma-
bf!as armas.; En. tudo um noção ,dá "medida"; essa

iigada. diretamen.te com a ,dmamen�, _<:.omo preito de
f ,.

'

nos a Noticia li" que por dureira e Cal'lto do Rio 25,
. "(,lle" (la elegância e "bom orma�, inconte,�távelmen-

. �_ .

�
"

,

)
-

I Sel! J'ornaI, mérito à sua atuação, ver- cf c d fi'ef açao ( o
tom" que tal)to cal'l'Icteriza ;e, uma das gl'andes esgri-

)CaSJ:-tO e um .I go ,e u-

i:ranslnit.e todo o serviço. -- dadeiramente. dignificante,
a esgrima.

j"
mistas de Sta. Cafarina. Na I tebo!' entre suburbanos, re-

O J'ornalista depo.,ÍB das

cS1oerU-_ Lembrando. .

. I" " d' gistrou-se lamentável cena
,_

Venceu cotno era previs-. proxlma ron a' faremos o
.

ddas dirige�se para to, o- Barrig� Verde; as come'ltádo das mocas do de
-

s�mgue, de que foram

lar sfm uecessidfíde" de vi-. O "onze" avaiano levan-
moças ql1e '"ntégral'am 'a Doze, \. I pl'otago!listà o árbitro De-

,itar a redação' <do seu jor- tou o bi. .. campeonato da ci- J'
m'al's

" 'I�istavares que dirigia ,o jo-
- equipe ver(le-rubl�a,

nàl. -- As págin:1s de tur-, tlade de .1952 ao Jerrotar o experimentadas, formaram "fencão sócios do: go e o jogador UH'!s�s Pas-
. ' .

,
. 'I'F'" .

t" d • , ilos,'te.ndo aquele apunha-le nos Estados 'UniLios úão 'lgueh'ense, na nar JQa e-
um conjunto ,basbnte forte

F'publjc� "cliches" fotográ-, éisiva por 4x1. O time c�m- para' as moças do Doze, que '. igueirense lado ;êste que foi hospitali-

ficos
'

� vencedores das ,peão: Brognoli; BenevaI e são extreíante's; t.odavia as Cooperam com os did-.
zado e� estado gl'ave, Deu-

,Jrovas. Limitam-"\e somen- Dandn; Minela) Jflir e Ne-
'rl0cas do veterano bateram- gentes fllvi-negro",'- apre-

se a agressão em pleno
" ,

�

J' ,

te ao noticiário. :1em; Lisboa, Mmrara, Bo-
o:E' com <leno-dado en tusias- !:sentam o talão do mês de campo.

xxx :ão, Bráulio e SauJ. Técni- a:o e fizeram jÚ3 ao título" jUI!lO nos portões da F.C.F. Fundada a C.B.F.S.
. ESTADOS UNIDOS cu: Osni GonçalYes (Nize- 0f. vice-campeão· feminino' -. De Belo Horizonte in for-

I ;"'(;:�i�h�i'ro �od:-���'�i��:':
xxx Os jóqueis ame(.icanos a- ta). Conquis'tou (l Aváí no ,I" esgrima/que c�nquista-',� NOTA: -.4- Direção do mam ter sido fllTldada 'na- : tado consorciadó com cultu-

: ano, o 'lue barateará " des·
CURITIBA '- Constante t t d hl'po'dro certa'11e: 7 vitórias, 2 der- '

1 b' D t t .J P
�

,
uam em o os 03 - �', 111 para ° seu r. u e, e se epar amen o l!e rofis- quela Capital a Confedera- : pesa el)m as eapin •.s.

B·· t' l:nerando a ,.( V·· l'nhl,S e 1 empate f .' .
.J F

: ras anuais 'até o terceiro
1lll ::on mua 1 mos airrerlCanos, IaJ�m � �. :'ar.em merecedora", como as

I
SlUnals l!O igueil'ense F. C" ção Brasileira de Futebol :. Consulte.o "Aeôrdo Fio-

eRtatística de jóqueis com·
,por via I'.érea de l'roa loca- .M- .;:. *

:=t:npeãs, "dos nOf'SOS cum-, avisa aos senhore::; aS'soCia-, de Salão tendo a reunião : re'ttal" sôbre reflorestamen.

41': ·t'·
-

N 'GuI'mara-es !'d d t
-

Edd'
\ A' ·A.'sociácão Atlética . 1 d

' '. : ·to. :
D VI orlas,. I a c para .ou :�a. le "

i.,l'lm�nt�s.·. os �rue, �or .ocasião d� jO-, contado. ,com as .presenças' :

"... . :
com 35, A. Bolhw com 28, Ascaro, pOi' exemplo, logo Barriga Verde. desta Capi- FOI Nlvea Nunes que, en-1 go a se I'eahzar. dommgo -das enhdades eanoca, pau-) ...

_. ... _

O
,

••••••••..•••
,

E. Ferreira com 27, L. J. Li- .tpós a disputa do Delaware tal, foi fundada no dia 25. tre to(�as as di.sputantes, próximo, contra o Olímpico' lista, catarinense, min€ira,' B
'

. __ ;'�

ma con: 14 e P. Camargo H.,�ndicap, viajou de De- de agosto de 1959.
•

apresentou um ,iogo me- de Blumenau, se�'á exigido
I
capichaba e gaucha. O pre-

,R I T T O
com 11. ware pua NoV'a York, on-

·x, .;:' *

lhor, por mais agressivo e .1 talão do mês de julho,.' sidente do Consen;o Nacio- ,!..- O --
:é dever'a tomar parte nOu- Foi o "Florialíópolis" o eficiente; todavil'. a falt!'l �em o qu� não gozarão do' nal de Desportos prestigiou Alfaiate do SeeuJo
tra c!>rreira. primeiro out-riggE.r a oito de um bom treina:nento fez �1hatimento. : com sua presença as

de_j'
\X X .

xxx remos a romper águas ca- com que o cans�ço amar-
, •. _

-

---- Rua Tiradentes 9
Espeu. o Jóquei Clube tal'inenses. Foi adql)._irido rasse -bastante os seus úl- (onvlfe do Inte. nacional F. (.-

-

,_- �,
'

__

Santa Catarina nl) próximo pelo C, R. Aldo Luz em 1951, timo� assáltos, justamen-I A diretoria d') lnte B' E
'

"

CI b
.,��i!. ;"�.lrw� .. t! ... (J

. -.'. . I
' .' rna- oca lUva spor�e u e. '_ �

.

mês de "etembro, em suas tendo sido batiza�o no dIa te quando (l!sputfl"a o mdl- cional Futebol r'lub d G' t
'

,
.. ' e, o ' 1 a os.

p"ogramações ineluir no 18 de março daquele ano. vidual, tendo p,erdido o tí- Estreito teve a gentileza
da em vidros e com ;>erfei- páre0 de fundo os· cavalos Tal embgrcação' por demais

I
ta instalação de ar refri- Ro;;:sinante, Gatf1 .Preto e pesa,�.a, ;le nenhEma utili-

gerado. -Um vp.udedor de: Amaurá. dade foi, para o alvi-rubro
.

d
' t I

servm o somen e

Taça Eficiência -- Está.:;ario�a que será (' prepara-

10i' da seleção
.

brasÍleirànovamente ao treinamento L
-

que lhe' dê a' forma sufi- LIue clispÍJtãi'á o prOXlmo

Campeonato MUll dial de

.::astig'o. disputadíssima a 'faça Efi

ciência do futebol carioca.

O Fluminense ('0nserva a
'ientc para competições
dessa enxergadul'a, : Dirce

SÃO _ ilAULO -- Pierre

Vaz passou a lldcrar' a es

tatística de jóqueis atuan

tes. no Hipódromo de Cida

de Jardim. Em segundo lu

gar está Eduardo Le Mener

Filho, que 'até a semana

passada vinha mantendo a

liderariça.

Olaria 20, Bonsuces� lD,'
São Cristovão 19 e Portu

guesa 10.

DR. AYRTON ROBERTO
DE OLIVEIRA

DOENÇAS DO PULMÃO -

TUBERCULOSE
.

Consultório _ R. Felipe
Schmidt. 38 teI. 3801 .

Hórário' das 14 às 1.6 ho-

xxx'

RIO _ O camlo RA

PALLO de prop'!'iedade' do
Sr. J. Paiva, foi embarca

do com destino a São Pau-

raso
Residêócia _ Felipê Sch-

midt, 127. ,

-

. lo, onde deverá d�fender as,

cores' de seu 'proprietário
no Grande Prêmio Ipiran
ga.

FLORESTAL

xlqt
ESTADOS UNIDOS '""1 ()

Hipódromo de Belmonte

Pal:k mandou construir es-

pecialmente para os cronis

tas de turfe cabinas muito

bem situadas, tô.p�s fecha-

da rua João Pinto.

tulo "re campeã por um úni
co toque, no assalto com

Ivete que foi de 5 a 4. Ive

r,e, ao con.t�ário de, Ntv.ea,

de nos remeter um atencio
so convite para a 'soil'ée

da�s��te �ue fará re.ali'zar IIhOJe a nmte, nos saIõef{.. do' . II1'II......,.'."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRANCISCO MELO BENTO CAVALHEIRO
�

,

\'ú gasta r n >:eu :!inheil'c
'.0 DAR do CAFÉ PRIMU;:.
onde as bebid&5 são �uras
" os petiscos têm sabor l

F. f�ilrnidt, 60
1:0 DAR do CAFÉ PRIM.o,R,
�nde as bebidap oão puras
f OS petiscos têm sabor l

F. Schmidt, 60

•

SENHORA
e

SENHORA
/'

part icipam !los seus pa-

rentes e pessôas de suaa
.

participam aos seus pa

relações o contrato de ca- rentes e pessêas de suas re

.rnme-n.o de suaxf ilha ado- [ações, o contrato Oe casa-

t1l78 HELIETE MARIA mento de seu filho MÁRIO

eT_':NHA, �om ° senhor Má-

'j
CAVALHEIRO, com a srta, I

do Cava lheiro. Heliet., Maria Cunha,

____
- .o •

Mais de cinco mil eleito;es já estão inscritos na,
zona de Tubarão. A atividade e o entusiasmo do juiz
Marcondes de Matos vêm empolgando, de modo ge
ral, as populações dos municípios de Tubarão, J a
guaruna e Braço do Norte, que integram a 33.a Zona
Eleitoral.

'

O plano de tràbalho por êle organizado vem pro
duzindo excelente resultado, sendo de salientar o'

esfôrço dos funcionários de cartório eleitoral e a co
laboração das Prefeituras Municipais e dos Parti'
dos Políticos.

'

.

•

A nossa reportagem teve oPortunidade de lêr
, uma carta escrita ao desembargador Presidente do
,Tribunal Regional Eleitoral, em que o juiz Marcon
des de Matos dizia o ê.eguinte:'
"O .alístamenfo eleitoral continúa de vento em pô-

pa: 'rodos os sábados acompanhado de uma carava- ,

"na de funcíopárlos, dirijeme .,aQS distritos,"só regres- ; .....

sando aos domingos, à noite.
Todo serviço' é feito de .ímediato, recebendo o

eleitor o título no mesmo instante.
�sse fato tem proporcionado grandes resulta

'dos, sendo que maior dêles é que o eleitor se entu
siasma; e se transforma em Um propagandista do
serviço eleitoral, enquanto a morosidade lhe causa

desânimo, desalento e até desconfianca.' ,

"
Acredito que até o fim do ano �os três' municí

pios da comarca, teremos doze mil' eleitores, e mais
.aínda, sem prejuízo dos serviços' forenses".

X

X '
x

xxxxxXX- X -XXxxxxx

� X

\: A Acácia I\eg-a é espécie x

x de cresciqtento rápido, per- y

x mttíndo aos 7 _ 8 anos a ex- :\

x plora�ão das cascas para ex- x
.

x tração de tanino, além, de x

x tambtm prod ..zir boa lenha x

x e ser planta fertilizante. �

x Consulte o 'Acôrdo Flores- ,.

x tal' ,sôbre assuntos f1orelól-,:\
X tais. x

MARIO e HELIETE
Noivos

CONC1H.,sOS DO DASP
C. 358 - ESÇRITLJRARIO no S.P.F. =: INSCRI-

x
x

li

- ,xxxxxxx- X -x x x s x li

, CõE::; FRORROGADA-8 \TÉ 31 DE AGüSTO.
,

Os interessados serão aten didr s '1,a E;�<��Jla I;1dus.
triat ele Ftorianópolis, à rua Almira.ite Alvim n. 19, das

9 às ::2 horas.

��;'���,-l;�;�
-----

QUALIDADE
LUXO
CAPACIDADE

é um refrigerador, que
-

agrado à primeiro vista.' Suas linhas mo

dernas aliam o estético ao útil e funcional.

�' luxuoso no acabamento' e ossim mesmo

accessível no preço. O refrigerador PROS

DOCIMO é amplo com aproveitamento total

do espaço, satisfazendo tôdas as exigências,
mesmo de uma fámília numeroso. A GA

'RANTIA de 5 anos demonstra que 'êste

refrigerador merece a sua confiança;

'Conheça-o! Será uma amrzade duradoura

É UM PRODUTO DA
REFRIGERAÇAO PARANÁ S.A.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II111Imijmllllllllllllll111111111111111111111111!lIIllmlllllllllllllllllllllllllll1IIIIIImlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIImll

por
menor

preço t
,

i
o NOVO ·PROSDOCIMO- Super-Tr••, 'IAPRESENTA:

_ CONDENSADOR «Super.Tropic» Gel. melhor I

f de proieto novo. muito moii efiel.nl.
no produção do frio. mesmo lob condi·

çõls climatérica, extrema,s.
- Capacidade: 9,5 pés cúbicos.
- Unidade ..Ia!!a.
- I.olame�to com la de vidro.
- 3 guvetas pló.ticas espa,asas, _

,
- Ree ipient. emb"lido. para a água do de.;I••
-

. 4: Prdtel.éira_$ remoJiiveis� que ,Permlt.m �m
oprovaitc..nenta de olpa,o 30% maior 'lu••
eemum. Acubamento bri!hont.
em alum'Ínio anodhGd.. \

;-
Regul�g1!m nOI pés p'oro n�velam.nt••

, = �ü:�:I�:�:·h:r�.::.:t· "".plo.,
corro � fSrmol !nunidol d. axtrator.

�

c O N C E S S I O N Á R 1'05',

LOJ�S ELÉTRO - TÉCNICA

Preço Fábrica Cr$ 29,500,00
Preço Florianópolis o-s 29. 500,�O

Adquira um Refrigerador "Prosdocimo" � patrue-o
em suavíssimas pres taçõe s mensais, nas

LOJAS ELÉTRO - TÉCNICA

em Florianópolis
Uma organização as suas órdens.

Rua Tte. Silveira - 24 e 28
Fones: 3793 e �798

EUCATEI
DURO

É o m�Lor sub5tit�to 'cta madeIre.
,ApLçadc largamenté na

consl,,'ção de portos, m6vels
em geral,' lambrls, cartazes,
painéis, Jc.c.)raçõe� interior••,
eerreçerlas, casas pré-fabricada.,
,en.l1"!a�en5, s'les, brinquedo..

/" ccns t'uçõ�s agrícolas, ele.
EUCAíF::I - um produto
d.l fibrQ rio ciO",.I.

-

.

VENDE-SE

CaSl1 'c\.! Comércio

ótimo por. to,
'

e f reguez i«
- Tratar no 'local • otn Wal«!

Rosa, -Rus Palhncinha,]9

Coqueiros.

TRIBUN�L REGIONAL, ELEITORAL
A:'MarcHa do �listamento Eleitoral

em Tubarão
\

ADVOGADO! MÉDICO!
�---------------------------�--,

�

-�
.._---- ...

...•. -

Engen heíro !

,'�fnrlllstr;�t1 !

Jorna lísta !

Comerciante. t
Empregadu! Operário!

, Vâ gastar o 's.;>u dínheíro
no BA� d,'} CAF'É PRIMOR,
'onoe as D�bj.tias são puras

.,

• ,,< ".

PROGRAMA·-'OO MES

PROGRAMA DO M:B;S
. D.M 30 DE AGóSTO -- SEXTA FEIRA
CLUBE DOZE OE AGóSTO,E RADIO ANITA

GARIBALDI
Soirêe com início às 23 horas
Apresentação da já famosa orquestra inter-

nacional "CASINO DE SEVILLA".
Mesas de pista - Cr$ 400,00
Outras mesas -- Cr$ 300,00
A venda na Secretaria do Clube das 15 às 18

horas diàriamente
Convites -- Cr$ 150,00

.
''I

OS SóCIOS DO LIRA TENIS CLUBE QUE
ADQUIRIREM MESA TERÃO DIREITO_AO IN:
GRESSO.

I
-

,

'l
J
t

I
t

I

,I
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'Virgem ESJleoial,idade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL. .. JoinviUe- (marca registrada)

I

economiza",se tempo e dinheiro

IND"ICAPOR PROFISSIONAL
'·IIN�STF.RJO DA AGRICULTURÁ

SERVIÇO FLORESTAL
DELf.;(.ACIA rr::OHESTAL

.. II. D C o ·11 '

,- i) ío;:-;'IAIII}
•

RJ.;GIONAL

U_lt CONSTANTINO' h�\I»(i'" � '11"· ... ,,•• rua .( "" "ACOROO" COM O ESTAHÚ 11«.

J)IL HÉLIO BEHI.{ETTA
... ·b.·,..· \l.dra " "'" i.' iii SAI\'n <\ CÁTARI�A

,
'DIMATOS

_ ._ ex. 1'".lal 139-:
M�(JIC:O CIRURGUO ME D I C o u".t"J liLl1I .."·.-\ r:-'oll" A V J S

..
O

buril'>"" d,r :.�ohora. - ·I'arLua Ortopedia- e l'raumu.to"iogta ,. • .. "to ,II,)!í'.'; I'· • A Delegue ia Florestal Reg íoual,-- Oller","�" ...,.. \ ia. tJiln�rla. t;"··.llltérno por 2 anos do Pavi-
. "'_p' ;.��',�,�: ..;,." _ [10 senj.ido de coíbír, ao maximo pos ..l u reo de 'rerfeiçollffirot., e

jhiw Fe rnaridfno Símonsen da ...�.

!..
.

I,"ig� p ràt ica nos Iiospit.lli, ,h,
"nula Casa de srlo Paulo .. '

1{",.r�Sf·nt.�t""'''' ·�vel. as Queimadas e derrubadas de' mato, afim de ímpe-H,-,,,,lO� Alres, . Ltda di d t -f ít A

· ; OIí\;'\üLT"'ltlO: Rua Fi!lipe (Se-rviço do Prof. Domingos Dê- fü_'" ";el'".t •. o J 8�'''•• , Jr 08 �s rosc,s ,e elos econômícns e ecolõztcos Que
�..,;r"ni,jt. nr. li; . sob rauo l. l"ONIII I'iue) - Estagiar!o do Centro te andar. .canelam tais práticas, torna público e chama a atenção

.

S. 1;:.
--

Orropedía e 'I'ruurnato log ia e do reI. 22: õ!!::4 t<" ·1· J. .• ",
ri t d .

t'
. .

,1i11t.�IÚI1: li",. '!fl •• 18 110
l',. .. "w· Soccr-ro do Hospital das Rua 1,') de NU"''''H·r .. t�, e.o os os proprJe al'IOS de terras e lavsadore r em Ire-'

TIl. .

'·II'.'I"US .de Sa�� Paulo.
n.Ia r .al" á[;! .�•• h,,, ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores',: ....d?r:da:· .\veOlda Rio B�•• - , . U Assinaturas anual f_�r' lU.. f'

ru. II. 12. ,;-:e, viço do Pl"of. 'Godoy Moreira
tal ( Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. I

Atende (;hallladoa Venda avulsaa .... - Cri '.II!
(\UEIl\f

.

O'AS E DERRUBADAS D' � lU T- \Iédi_co do Hospital de Cari ,
• '11 ... Jjj _nA Ofeltdüfle:. 0_. '296. .-\r,ulwiü 'l1,.;Aliri-nlt" t'I)Ht!'atll I N h

.

- - -
dane de Florianópolis. 0, ,,,.. .,,,,",,. ":e.,, .. 118" o:

en um· oropnetãrío .de terras ou lavrador poderáO'dornlidades congênitas e ad h li cados. lião ! .. rii., ,jf>v ••Hd,,� rroceder quennada OU derrubada de mato sem solicitar,qu ir idas - Paralisia 'Infantil:' A .d i reção nãll'S" responsab i ltz»
Osteomielite - T'ruumat.ismo v-; 1 't ·t··

om aútecedencla, a neeessâría tícenca da autorídadeoi pe Os c o nce I o s e n: I lUUK n��s ar ..

Fraturas. .t igos HssÍl".d"s' t loresial competente, conforme dispõe o CóiliiO Flores-
- \1)VOGAUO .....

• »"1" t'OS li. 1 160 � ltaJa -
Consu ltas ; Pela manhã no Hos (1\ 1',0" ....O'" :- � •. f' til I em s�us artigos 22 e 23, respectivamente, estando Os
pital de Caridade, das 15 às 17 O le·t.rr' Pf!""�"r" a ·'F·O. r,

f
.

ít l'.

lu na, i n for .... a�õ ... ,,\l' ,.�,.pv<,t�
n ratores \luJel os a pena Idades.

_._- ;,0 hOI':lS no Consultório. -,

DR. LAURO DAURA- Consu ltô rto : Rua Victor Mel "O��:\,j�'t� .. d. :m"dll'��:�tu:le r R t.R_EFL�RESTAl\-IEN1.'OCLiNICA GERAL.
.

re lles n, 26. _.0 \,;atado .' ..... �.Üt� '-'Bta epa ..
·

Iça0, pe a rêde de viveiros florestais, em
i:&peeialista em moiéeti.. d. Residência: A-v. Mauro Ramo A Gazeta _.... .. Vlb� .ooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e:.",hcras e vias urloiriaa. lG6 T I 2" �. 01 to-

1 d
.

f ..
-

.
- '" e. 009. Diário �r � � ,.

-ernentes de especies floresto_'� .' de "rnamentaf'a-o, parar.ura ra.liea "'li' ln ecç".. .

Imprensa '-.1"., lo l.flS!i " ., -" ygudas'e .cr.on;clIs, do' .perelho ·IH)SPI'fA .. ; .Caridaó." 'ornecimento aos agricult{JJ.'e� em geràl, inte'ressaaos no'.gellito-u1'in .. rio em ambn. OI
J' ii f 414

�-o..
'. rov.e or)

'.·fIOJ eflorestamento de suas terras, além de prestar' toda_. ,"Portarra I. • • • • • • ••• � nu

lJoellçal!\ dõ apa"telbo Di,..tiYO _ A iloresta significa: Nerru Ramol , .. _.. lUS!l' Jrientação t.écnica Ilecessária: Lembra, ainda, a poss:':Ji-, ,to sisnmll n'ervo.o.

I'
I 6' IHorár·lo·. 10',' ás 12 lO Z'At 'I 6, fonte industrial' soio fero "_Ilhar ..

'.'
.. ;.....

.. I, idade da obtenção de empréstimos para refiorestamentc.. ,
�Bn <:'ph,a!itlso I ( .... !i. tflt

Consultório: R. TiraJentea. :1' til; terreno valorizado; pro ..
- Saúde)................ !.H\3 PO Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.-:-11) Andar .. - �'one: 3246. .

. '

Rl!"s ..'hcia: �. Lacerda Cou· teçào de mananciais, defê- 'Mater::liâ&';� Doutf". ClIC-
• I�

OS intt'ressados em as�untos florestais, para a
UnhQ, 1:1 • Chá('''ra do li1.panba' sa contra a erosão; gal'an, ('I���M����:: tiL:···· . ..

lbt(;,lÇào de maiores esclarecimentos e requererem -a'uto.
_, Fone: 3�";S. lia ue abastecimento do má- t;Í':]'\ITE�. rizaçiio de licença pára queimada ·e derrubaaa$ de .matb
DR HENJl!QUE PRISCO teria I lenhoso neeessál'lo �Z;';r�o de i:1(;lHll�l!'t'�:.,,,,:.� C1

d-evem dirigir-se às Agências Florestais Municipais OI,;.

PÁRAISO ao confortó, à economia e à
.. ções) ,.. .. !.H· <liretamente ». esta R�partição, situada -" tua Sallto�

tífil)JCO �obrevivência do Homem. }'o�cia (Sala ':orn,q!Íri" .� {Y1;
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.!lora. - Clínica. de Adulto.. ('�������;)�;'�� Telefone: 2,47ü - Caixa .Postal, 395.
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D.· ARAGAO ,�ruze.iro di.! <;111

'!.i'\I'j �. C. . t ,
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�I.I.. ;,.;mn Irt:-üc Carg"o-�:.ll Geral entre Florianópolis - CUl'.iJib;l IIII
'

.. � Podo Alegre _ São Paulo'- Rio e Belo Horiz(ln�c

�" II' '. ,.' :Motor ideâl- pára �arcos de reéreio e para <mt!-c,s barcos slllula-. .

,

res, além' de explendido para metor auxiJ.ii;1r de barcos á vela. • -Ag.ências no Rio Belo Hot:_izonte com tráfego mútuo a!{' São I
/ C01llpletamente �quipado,. indusivepainel de instrUmentos. I Paulo .�orn o RodoviárÍo Rápido aiornar. I
Dispômos para entrega imecHata, nos seguintes capacida8e3: �

I i. I MATRIZ: FLORIANÓPOLIS _ Escritório e DepÓSito: Rua II .

I -

.5,5 H.P gasolina se HP Diesel' ". Padre Roma; 13 - Térreo - Fone: 25:1 4 e 25:35 : . �• I •.
11 Hp·· 8U HP" (direita e esquerda) I End. Telegr.: SANDRADE, I35 HP 103 HP " " " • •

_� . .
50 HP' _. t, 132 HP " ,). " li 'FILIAL: CURITIBA _. Rua Visconde do Rio Bt'anco, 9J2 - 93G I·

!)U' \\. \I...·.\'�...,. ·Z.L .••'IT.�R·.· 00 .. S4 lfP ft

_ •• E�selitório e I)epósito: Fone: 1230 -::-- End. Telegr.: SANTIDFL\ :." , ••• ..

''''�-. .-GRUPOS. GERADORF.S - ." P E N T A �t II."
.

.

- " "..

I·.. Q ..\UCU
n'�I,,·:" •• I .. O.. I� F.(·...I,,�."� 1\1" • Q'uaisque.r 'Np'os para entr(:Ja imediatá _. 'Com,pletos - - Coin I AGÊNCIA: PORTO ALEGRE. Rda Com. Azevedp, G) ••... f,..n·••

·

"fI 'LAf!ir'np �da '·nh·fH b
�,

.1"..11 .. do Sfuil· motores DIESEL '�rENTA", partida eMtlica _- radiator _
I fone: 2 ...3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL - ••••r·'�.i"' ... n .. por <,nn"urllO d. �d.·

· t"rnidade-ERf'oIR filtros -- taJ1.que de oIeo � demai:::. pertenct"s: acoplados dire- Atende: "RIOlVIAR" - End.· Telegr.: .RIOMARLI;"�P-; ••,, ,J" r'�"f ,,<,.ávin R..

I .:
.

<lri� ... Li".al damente <:!Orn. flange elastica á Alt�r'1ad.vr dê voltagem --

JI�'f .in'proo iI� ��rvh:o df' Clrclf" •
I�t. ti .. Ho",pital I. A. P. E. 1". c. trifásicos 220 Volts - c,om. excitador -.-=- 4' r.abos· ·pará.

.

•• FILIA.L: SÃO "PAULO - A,venicia do Estado., 1666 - 7G •do Rt.. de J'Inelrft
.

�Mi .." <1ft .H ..spital d .. C...idlld� lrgação e quadró completo de contrôle', t"dos c.o;;·unt.Js cstãlJ -I.. FClnc' 2-70.650 .,r- End_ Telegr.: SANDRADE .:.cf. MIll_i.dade Dr. Car"'.·
.

" "w"''',<:

.

t:i:°t��::NRO'tAS assentad6s sôbl'e longarinas pror-itcs para cút.çar �m funciona-
. II

v.
"

.'.

=P4RT()�.. OfERA"lE�
.

.mento. .

_ ruo DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 3'2-17-3:1 ••PARTO SEM "DOR peJo'
método .psico..profilático.. i REVENDEnORES AUTORIZj\.DOS PA!lA O ESTADO. DE ': 'e 3�-] 7 -37 '- A.tende: "RIOMAR"- End. Telegr.: RIOMAlu.J 1=Cons: nua João Pinto n.: SAN T A C A T A R I N -A 1-

16 das 61,0(1 às 18.0(i.horas. .

> ..

Atlnde e-om horas marca·' MACH;ADO & Cia. SIA Çomércio' e Agenciary . : BELO HORI�ONTE -.' Avenida Contorno, 571 :
daI' -- Telefolle 3085. Rua Saldanha Marinhot 2 - Enderêço telg: "P R I M U 5' mi ri FONE: 4-75-58 _. ·Atepde:. "RIOMAR" =.;�:i�ê;'�:=·r .. ' BittencoQrt II. ex. Postal, 37 -- Fone 3362 ._.- F�ORIANÓPOLIS m: I'f1�,.'ett)ne: '·f;.A91, 't !ii§! ª.eêiê_ê§J....ê'..E:!I::.:=J::.:=:JEJ""êElr=:J/:.Ir.:=Jr:=::Jr3r=:if-3EI �•••� , ..
...::... _--11 _

OU JO�f: MEDEIROS
VllllRA

"R. Cl .. \.P.l':O C

GALLETTI

AJ'\"I,I;Alh.

DR. I. i.OBÀTO
'. FILHO
n,.�,ic:a. do aparellio reapJraUrlo

TUBERCULOSE
R �'IHICRAFI."'·.E RADIOSCOPIA

I).,S PULMOES
" Clrurl5:3

.

<lo 'Ioras
. ,·:llr,,,adn· pelll Flu'tlldaJ� N •.

-I'·I:\","I,' d,e \1...<l.�,..hia., Ti!lih�"'1:i ..t., �
',; ··fi.. ""·"lI;r&:...,.,· d._, 1I""pl·lal " ..
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. '.r+JI. ..Wiril�' .
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,.h .. :-sStOl .

,.\ t c IHh.* eJl, tlnl"lII tnarcad;;1,
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UR. E'WALDG 8CHAEFER
Clinica Médica de Adultos

• Crianças
Consultório -' Rua Vic

tor Meirelles ·n. 26.
Horãrio das Consultal_'_

das 15 às 18 horas (exceto
aOIl '\ábados).

Resid�n�ia: R.ua :Me.11n e

Alvim, 2Ó,- 1'e}. 3865�·: -

.'(

�

---·---·-·r------- -- ,.-.. _'--
-- _-,-- � _, " .. -- �-_.__ --.-.�_._,-_':._ .. ----- - ..... -,...-

•

"A Soberana" Praça 15 de novembro -
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rua l"elipé Scbmidt

-

.. - - ""_'-'õ-' _"
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. ..:

Vili:d "A

,
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Desdé a e�colha �os tecidos padrãu corte e a.:a

bamento pt::rfeilo tudo é mo.tivo do maximo cuidado
pelos exp'ecialistas respoilsav;iF, pela conrecção das
l'lIIlIHIS imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
.."tipa per"eita e Que veste b{m.

-

' ....

Pelo Crediáriu do Mngazint' Hoepcke, podem ser

d�"'luiridas com exdush:itlade nesta cidade esta" afa·
madas roupas.
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o ."aDO 8. etA lOS (s ado . ni�8
Kh'ushchev· Perdeu Tempo Na Alemanha ��:�o:::E:;:':e::�:::: ·11" 91',fI iI,·aS·S::::�:::!::�'::��por Paul L. Ford, do IPS os+alemâes de que, após fi Orienta! sob o !'egi'me co- manente de jo�e ..... s, que a- tamente o Chanceler Hon- ,: U II >

se que percorrer uma dis-
WASHINGTON - Niki-

I

morte de Stalin e a cam- mun ista. 'I'odavia, nenhu- bandonam o -paiS a procura rad Adenauer. Evidente- . �tância consíderâvel até a-

ta Khl'ushchev nio é, pro- '.p:anha de "desestaliniza- ma cutra pessoa (�as que de asilo na zona ocidental. mente, e, líder do Partido Confê-rto e pontualidade tingir-se o "lobl;>:Y".
vávelmente, o homem mais I ção", a União Soviética ini- visitaram a Alemanha Or i- Em Junho dêste ano, 800 Comunista Soviético procu- são as duas principais ca- Para viajar de dia os

1.)OPUlUl', na
Alamanha Ori- 'I ciaria outra politica mais ental, 'nêstcs últimos anos, pessoas fugiram diàriamen- rou exercer alguma ínftuên- ractei-ísttcas das estradas carros são e s ii a ç o � o s

ental, depois ,de sua vislta favcrável à Alemanha. .disae a mesma coisa. Pelo te da zona soviética; para o cia sôbre o resultado' das de ferro norte-americanas. e confortáveis.. permitindo
àquele país. Tampouco é o; Na realidade, Khrusrchev contrário, quase todos se ocidente. Isto elevou a qua- eleições de Setembro vín- A coisa chegou n tal per- -ao passageiro uma ampla
mais impopu'lar', . Esta úl-! deu a impressão de ter mostraram assombrados com se 25,000 o total de refu- douro na Alemanha Ocí- feição que, com mêses de visão da patsagem. À noite,
tirna distinção vem sendo' apoiado pessoalmente à 1;01'- (j atraso que constataram g iadcs naquele mês. Nês- dental, nas quais Adenauer antecedência pôde-se pro- o passaceíro, se não quizer
ostentada há muito tempo, ma do estalinismo no que na zona soviética da Ale- tes últimos sete anos, cêrca será, novamente, candída- gramar uma excursão atra- dormir de leito, pode, me-

pelo líder con:wnista ale- diz respeito à Alemanha manha. de dois milhões de pes- to. vés do país, com a certeza diante alguns ..1ólares a

mã<;i Walter Ulbricht e não! Oriental, pelo menos nos soas fugirnm dI), Alemanha As acusações de 'Khru- de que os horários serão -mais. recolher-se n um com-
"

I Kh' h' h di t;
-

O fato dos alemães orien- Or-iental, shchev !JUI'e e que não sur' �
,

t
.'

- 1 dé pro1jave que .. 1"US c ev, las:'I, uais. " c" - rlgorõsa:::nen e ocserva os .. partimento privado, onde
que alí .esteve apenas al-. As manifestações públicas tais se sentirem amargura- Em virtude de um es- tiram o efeito desejado. No dia 14 d� março' dêS-I�fica inteiramente à· venta-
guns dias, tenha podido ar- de 'simpatia e afeto de Khru- dos, não só com � contínua tranho fenômeno de ótica Não causaram imoressão em te ano, mandei uma carta. de. Eu, por exemplo, em

. rebatal'-lqe essa honra., shchev pelos estalín istas ocupação de seu território, mental, Khrushchev acre- qualquer 1J0s setores poli- de Washington, pedindo a minha excursão pelos Esta-
Não �é que

.

Khrushchev alemães, particularmente mas- também . pelas condi- dita, evidentemente, que o ticos. uma pessoa que me esperas- dos Unidos, usei sempre
nÍlo tivesse tentado destro- Ulbricht, tiveram por obje- ções de vida que lhes são contrôle que a União 80- A opinião geral nesta cu- se na estação d� Lincoln, trem e nas viagens notur
nar Ulbricht ca posição tivo dissiper os· rumores impostas, ficou demonstra- viética exerce sõbre a Ale:' pítal e em outras é que es- no dia 1.6 de abril, às 9,Z5,� nas não tomava outra aco

que ocupa como elemento de que pretendia substi- do com a revolta de Junho manha Oriental lhe dá ta foi, uma das maia esté- horas. Pois bem, exatamen- I �odacão, senão Roomete.
aVeSSO ao povo alemão. As! tuir aqueles' homens por de 1953. O profundo des- também o direito de inter- reis viagens 'reali2adas por te àquela hora o trem pa-

I
Se desejava interromper a

, assunto r do resto Kh h h I '1" ,..

derl:1l'a('ões de Khrushchev outros de política 'mais mo- contentamento do povo da vir, nos rus �. ev, na qua o 1- rava na gare da capital viagem em qualquer "esta-
sôbre a reunif ieação da derada. zona soviética é, .lgualmen- da Alernenha, isto é, na Re- der comunista soviético do Estado de .Nebraska, <;ão intermediária, .enviava
Alemanha foram tão nega: Segundo informações re- t,:, revelado pelo ,:xodo per- )úbEca Federal Alemã. �enas perdeu seu tempo... sem um minuto siquer de a ,bagagf:m para I) meu des-
tivas que, comparadas com cebidas de Moscou, Khru- atrazo. tino e saltava apenas com

as que i�z' Ulbricht no pas- shchev, ao chegar à Ale- •• Há mais de qua-renta fer- uma maleta de m5.0.
sade, aêêrca do mesmo as- . manha Oriental, foi aela- rovias nos Estados Unidos, Em geral, os norte-ame-
sunto, parecem conci_liado- mado pelas multidões da

/�, tôdas operadas p('Ja inicia- rican;>s viajam de aútomó-
l'a�. zona soviética, {l.e ocupação, ;. tiva priVada. A nação in- vel. Mas, dirigir cansa e

J(hrushchev, líder do habitada pOl' d�zessete mi-I· teira é cortada yeios tri- também dá despê'sa. Por�
Pa.rtid-o Comunista soviéti- lhões de alemâe,;. Entre- lhos das' difere.!'tes vias isso, muita gente anda de
co admitiu, de forma implí- : tant�, �s filmes cinemato- ,'férreas empen'hadas numa trem. E nos Itrens se faze�
cita, que Moscou tem a con-

.
graflcos da sua chegada Por AI. NETO )S momel1tos, temperada io-america�1Os - e acen- das mais se:.;Jas c0l!lpeti- muitas nmizades.

tínua responsabilidiade pe-
\ contam história. muito di- A :üitufle

.

do Brasil na públicarrente pela, tlelicade-. ;uo <}ue :ligo alguns - que- ções de todos os tempos. A Ia eu, certo dia, de Nah-
la' não resoluçã�' <1.0 proble- , ferente.,

-

recente conferência eco'nô- �a e bons 'modos: próprios 'iam firmar um convênio posse de tima ferrovia nos ville pará Kansas City. Saí
ma da Alemanhta problema Nessas películas, não se mica 1nter-amer:cana de da nossa gente. )elo -lu�.l a respoTlsabilida- Estados Unidos represeilta às 14 horas .e deveria che
êsse que espera uma res- Jbserva qualquer entusias- Buenos Aires t0ve - uma

. Mas <louando al.�uns pa�- ele de seus problE.mas eco- um investimento fabuloso, �ar no diá seguinte, às ..

110Rta j,á lU1 doze r.,nos. :no entre o povo r despêito constante que p;:ecisa ser ses quiz<>ram tralídormar a iiômicos passaria para as não só por caUSf-, da soma 8 :30 horas. Junh· de, mim
Também fez saber, clara- da in!iistência da organiza- salientada. éonfel'êncja de l!\l.enos Ai- costas dos ... Estf..dos Unj- dé (;quIpamentoil neces- sentou-se um sen'hor d�J

n1e!lÍe, que Moscou não es- ...ão de Ulbricht de' que o O Brasil revelou-se, em res em Assembl�;a de ,pe- dos. sários a mantê-la em condi- seus quarenta e c.!nco· ;tnos,
tava resolvida a aceitar .DOVO em massl:', deveria todos os mom€!lÍos, uma dintes, e o, que é pior, de ções d� enf�:entár a con� vermelho." alto, esguio e- O Brasil não concordou.
qualquer s61uçãp para o prestar homenagem a Khru- nação ciosa de sel�S fôros de pedint.es or�ülhos"s, o Bra-

,
., corrêncln, como poí'qu,e; na forte. Cci'meçamos a con-. ."

'1
•

f'
-

t
�:cssa �legação fez. sen-

problema, e não ser � da so- shchtV e ouvir com aten-. país independente, que sa- SI se onos lrme'r.en e. maioria dos casos [I ferrovia versar. Fez . muitas, per-,-
,

'. I ' .-
.

- :ir aos ·conf�xendstas quevictiiiçíiÇMj�i0j, o _.,[''l.oJ�;�� ,�çã9j} �-e'l! di�çtn·str."··�..:,..,.. i
be-' afirmar sua soberania· ", PiOIS . tran-sfOl'!'lRI!..,..Se..em.. -�-Brasii

' .-

c�p-;d;;;,"�";"� -é 'p'l'Oilrietária do terreni6· guntas sô-bié' o ih'q'sil"e-ft;:
Con{ "estas . E'xp�e�s'&es-;' Kiil'ushchev':'_disse que fi- nacional em qU'11qllel' ter- p-edinte é coisa .que repug- - sôbre o qu�l c')rrem os .cou tão interessado nas coi--, , I,· l'esponsa�iJidade pela -1'0-Khl'l1.shchev cau�ou 'o. des- cou "muito bem impressio- rena.

'1
na à nossa noção de inde- :seus tre'ls. sas que lhe disse que meI.. IllÇão dos p�oblemas' eco-

•
va.necin{en:to d,e Jô...

da ,a e.s- I nado"�'com. o- "progresso"':.. N:\tUl: ..dlne�te,. esta ati: pendência e sobenmia. .

convidoll para fi(;M' em sua,

.. .
nômicos de, uma nação c.ol�-

nr.
..l',·',nc.a qU'e pudessem ter I :;onseguido pela Alemanha � tufle m�scula fOl, em todos Algun� representates' la- A 'ootnotiva 'I 'vapor há casa.' Erà u,m p0qlleno in-J" - -... l'csponr'e, 'precipua e fun-------------------,--�----.- --.-------

�" multos anos d.'sapareceu dustrial em Memphis. 'Fa-'__damentalmente, o.1quela p.a"- .'te ci!'cu"ação. É hoje obje- ):n<icava canos de cqncreto e

[Q de ltnsetl. Em Nasllville, fôra a Nashville a negócio.O Mir.istro Alkmin che
re,nness;;e, vi uma em per�

gou a t;)fzer ,á det'erminado
feito estado, num. parque.

F:ST-,\I>O" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARJ'f...\

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

ção.

Cheg'lmcs a M�m�his às 19

horfls e' ante a insistência
de Mr. Godfrey, fai pernoi.
tal' em sua casa ende rece":

•

, ,

ilapor que '-:leu !?utrada na bi um, tratamento princi-
estação de Nf!.shvi!le"; Isto pesco. c./

se dera há seis <inos atrás. -

A b'os!,iitàlidade dos God-

'�!1l'eSentah t e lat 'no-ameI'i
Lá estava 'I, inscl':ção� "Es

:1r:o q !!e lhe parecia rldí-
(a foi a última loc�motiva a�\lfo querer jogal� sôbre Q.S

"nbros dos nortc-america.;;
i "(l3 a brefa de tl"omover o
I

.

: r, r � gl'e, so econômico da
I

'

Atualmep..te, as lucomotivaS' .,·reys )lão foi um caso iso_'

'!'
America Latina ,,:em a co-

�ão todas Diesel-elétricas. lado, uma execção. Em to-
�

operação e os esforços dos .

As composições são tão com- eles (IS lares d�, América

IlatinO-ameriCnn0'i. _

desin-
teressarIas, . em a 1gUris ca- � - --- --

: "os, depor' em ordem a pró- �.a FEIRA COMEÇAM AS VENDA�
DO

"MÊS DÓS ENXOVAIS"

, ,

; 'li'l:1 casa.

O ponto de vi,;:ta brasi-

leil'c tem stdo f'.empl'e o Eftão de parJlbens as noivas e donas ' de casa de
rnais �ompátivel com a nos- '1cssn

_ _9apital. Setembl'o COmeça bem. Começa pela venda,
.;::r digniclade naci�nal: que- que já é uma tradição, pois' já se repete pelo terceiro

.

t' I, :mo, 'd('� artigos dé utilidade pat'a enxovais dRi'l noivas e
'emos com nor (:-amer1ca- : don,ls rle casa.. :'-
:10S prinCipalmente comér- ::ião de fato me-l'ecidos os louvores' da nossa popula.
::io, e só supléivamente, ;ão â utilíssima iniciativa de A Modelar. Ensejou êsse
e� casos excepcionais aju- :stal:>elecimento ao nosso mund.o feminino uma. das mais

la direta. dimpáticas oportunidades do up.o, pois trata-SEl de ven-

da'S� com vantajosíssi�os de'scontos, dos artigos mais
Comércio quer dizer, em úteis, para não dizer iinpresclmlíveis ao IM e a formação

primeiro lugar: a impo,l'- -te enxovais.
- ".

.

tação de capitais particl!la- . ,

,;

-------------------------
res.

de prefe- P A R II C,I", 'A ç Ã O
WA1'l,DERLEY FLORIANO MA�rINS e SENHORA

p:1l'ticipam aos parentes é pessoas de suas. relações
o nll'ê::imeuto de seu filhO' Maurício Wanderle'y, OCOl;
cide em sua I:esidêr.. "ia em São .Jas� no .dia 27 {jo mês
cOl'l'ente.

�;3 àe agôsto de 19.57.

"'

Tais c·apitais,
eência mlidos a capitais
1:1cionais, podem promover
o desenvolvimento econô
mico de qualquer ,nação 1a

tino-amNieana' 's�in co,locar

na posic:ão 'de pedinteante/ o
govêrno dos EstBdos Uni

,elos.

A conferência f,conômica
inter-atrLerieana .de Rue- .", �AGRA�ECIMEN,TO E- MISSA. .

r.

. . '..'
- A farmha: de Alice Wendhausen de Bl'lto, sensibi-

'j n.o� AIres \ reveku, de �a-' lizada, a�radece as ��ifestações 'de I>E;s3r !�cebidas.

nell':l bem clara, que a dlg- por ocaS1ao do falecunênto .de sua quenda mae, sogra,
I nidade brasileira é a cons- ávó e irmã, bem como convida '_á -todos os parentes e

-I tanto de to,das'l .' amigos para assistírem à missa, de 7.0 dia que será re-
, �. ,s nossas.J f ' .

d 1m' d f
. ,. diI •• ••

sacra em su raglO e sua a a selUn a- eIra proxuna, a
, relaçoes, mternaclOnals. 2, às S"horas, na 'Capela' do Asílo de O'rfãos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A L'KM I H Encerrará 'A Conferên<ia'
, :

• .... to

I estabelecido, pois a maior ia e países latino-americanos;das p_�çoe� l�tlno-amerlCa-' o Mexico alegou que os prtl
nas. l?ao dispõe de fu?d�s ço� mundiais do a�gódãsuficientes para. contrísuír ! cairam, depois .que os Esta
com grandes cap�lals. dos Unidos anunciaram u

, OS EXCEDEN 1 ES programa de "preços de co
correncia".

'

BUENOS AIRES,' 30 (U'I estuda�'� maneira de sxpan
P.) - O ministro' da Fazen- dir o desellVolvi�'.lento eco
da do Brasil, Jose Maria AI- I nomico

da Ameríca Latina
kmin, que deveria ter par- ,- e que poderá ser o pri
tido para o Rio, há uma se- melro passo para o Banco
mana, permanecerá aqui até I)nter-Aniericano de Fomen-
o fim da Conferéncia Eco- �to ;- foi aprovad�, hoje, na

-

nomica, pronunciando um 'Comissão de Desenvolvimen
discurso para o encerramen, I to da 80nferen�il). Economi-I

'

..

to, Alkmin é um dos poucos' ca Inter-Americana. Esta, dar as fOl'm�l�s, c a polití
:altos repreSel1'ta!l'leS .que proposta conta com uma ca que permitirá a expan
continuam a par1,jcipa:t;, d�s grande possibllídade de ser são e o financ!amento do

atívldades da Conferencia aprovada em sessao plena- fomento sconormco e faça
Economica. O ministro bra- ria na semana vindoura.Ne- (rec'omenda<;:,ões em tal sen

'sUeiro deveria ter partido la se pede ao Conselho Eco- tido :.:lOS governo', america
na, quinta-feira para o Rio, nomieo � Social para estu- nos.

mas prolongou sua perma
neneia aqui devido as dis
cussões sôbre o proposto
acôrdo economico. Atual
mente, o ministro' se acha
atacado de forte gripe e de
cidiu esperar até o encerra
mento. depois que _lhe pe�i- I

'

ram para pronunerar o diS
curso de encerrarr:ento.
BUENOS' AIRES, 30 (U.

P.) _ Uma proposta para

1 Câmara �e .Chapecó �irige·se
·Ministru �a Jnsti�a

Buenos Aires
-----_.

Propostas semelhantes fo
I
cano de Fomento e os que

ram aprovadas na Conferen sustentam que aEl institui
cia Económica, realizada em

\ cões
de credito existentes

Quitandinha, em 1954. Tal na atualidade são suficien
proposta atuará na forma. teso Os Estados Unidos são
de compromisso entre os' I contraries à cr-iação de um

que defedem a necessidade novo Banco e seru suá pa-r
de um Banco In1.er-Ameri- ticipação é difícil possa ser

A Estatística, em vez

de obedecer a lei e ja
zer concursos regula
res para o ingresso de
funcionários - se é

que ainda precisa' de
mais gente e ainda tem
1A.tgar vago nos seus a

tulhados quadros ..,,_

preferiu os "estagiá
rios" ou os "a título
precário" .

Depois, expluidas as '

BUENOS AIRES, 30 (U. verbas, não os pagou.
P.) _ Informou-se que Me- Como houvesse re"
xico, 'Estados Unidos e Ar- clamação, o diret01' _:_
gentina estavam tentando nomeado, sem poder
um, acôrdo sôbre o projeto sê-lo _ e'>'1'lZicou o 0,'-de resolução que afeta a -I:'

"inundação" do 'mercado traso com estas simpli-'
com os produtos excedentes. ffcadissimas razões: o'
Diz-se flue o projeto, pre- govêrno precisa fazerparado pelas 3 nações. será
submetido hoje à Comissão economia.
do Mercado Estrangeiro, na

j
E o deptttado-reporter

Conferencia Econcmíca In- achou a saida genial.
ter-Americana qUE' se está '

li< >I<

realizando aqui. � *
O T.S.E. não se limitou, porém abaixar a citada Re- 'Informou-se tarnbem que

"�,
Estava mesmo fal-

soluçao N. 5.494, pois vem supervisionando o seu cum-
o projeto tem um desposití-
v d

- tando isso no atual go-
prímcnto através de circulares e pedidos de informações dOemeoquxe .aessnaçd,oes que ven

. ..
e c s o e seus, pro- vênio: a oficial�ação

a f!M de se, inteirar da marcha do aiistamento em todo dutos, pvirqeiro devem con- do conto-do-vigário.
opaI:;.,' : s�Ital' as rfações de produ- ,./�!!!!!!!!!!��������Ainda agora o desembargador Presidente do T R E ç?-o semelhante, te�do; em

:

, •• A'

• • • vista um mercado interna-reccbcu (10 Ministro Rocha Lagoa, presidente do T.S.E., cional normal. Os Estados
o seguinte telegrama-r- "Solicito vossência se (ligne pres- Unidos se opuseram à clau
tal' seguintes urgentes informacões bipts H) quantos sula previa iserida no pro-

t' . d r t t E t
.

,'. jeto de resolução que fóra
pos c s e. a IS a�en q nesse s adu em cumpr:mento dls- antes pl�eparado e subme-
posto artIgo qumto e seus parágl'afos da Re!\olução N. ti,do à conferenci� pelo Me-

, o' Centro Acadêlllico Cândido de Oliveira, da Faculdade 5.49: ptvg b) quantos juizes preparadores fOl;am nomea- I X1CO e Argentina. Entretan-
Nacional de Direit9, conhecido em todo o país pela liderança , dos � em quantas 10caHdades dessa Circunscrição estão' to os, rer)resentan�es n�rtei que sempre tem assumido nas grandes ,campanhas universi,

I f •

,
'.

-

A •

I a�erJca1Jos garanuram a Co
I tárias do Rio de Janeiro acha-se nesta cidadie representado J'

e es A unclOnando pt InfOImo vg outroSS'Im :;l, vossencla missão (!ue os Estados Uni-
por quatro acadê�iCOsd?�e.:inda Itra��E cred�nci�is d? �o� . q�e ês�el Trisupelei sessão de 16 de agôsto corrente re- 3�s to�(r�m e �m�rão to-
vimento nacionalista lrlgl o pe a _ orgao max m,

,,'
80 h'U a terar prazo fixado artigo quarto referida Re- f

q, Cul ,a .0 paI'd eVl ar c�n
dos estudantes do Brasil. 1 ,- 5494

..
'

..

' usao ne merca O atraves
_ Por oportuno, estão trabalhando para deixar na capital �'

so l1l_'ao. vg sentIdo hst�s pretendentes lllscl'lção do seu p\..ograma d'e vendas.
catarinenSe um núcleo da Frente Nacionalillta Brasileira _','" s�re;� entregues aos juíz�s eleitol'�is respectivos até o A Argentina se opôs ás -yen
órgão apà'rtidário que congrega elementos das mais diver- dia 00,de setembro vindouro pt Atenciosas' saudações �as .dos excertentcs de trIgo,
S&S tendências ideológicas, mas preocupados todos em pres- O ROCtI::l Lagôa Ministro Presidente Trisupelei" -

I eaJlzad8s pelo� Estados

:::',:��1���e;:t��s:t::::::;:�;::�::�::::�:::i:{�::!!;� "0", OS" 00'"'n-,ca"rII I s" 'e' o a'lllD'e'nuntldo_O,S, aso, aBJra'Sall'!re°l_uatrols1- tudantís em todo o país, o Club Militar, federações de in-

dústrias, associações comei'ciais, correntes intelectuais e po-

O pulares das mais ,diversas procedências.
I, ' f:sse esfôrço dos estudantes cariocas _ apoiado por de-

I'"
legações de vários outros estados que ora se encontram' em O

_ Florianópolis _ é no sentido de' que Santa Catarina passe ,a contar também, como os outros esta(los da união, com um
.

órgão da Frente Nacionalista Brasileira, o qual contará des- O
Prtlsirlr.nte EpiLacío, Es-

I
I Itado de !São Paulo 30 (u. dde Flogo c�m a participação efetiva do Centro Academico .X

.
e everetro. " ,

P.) - n.evijo. á �m atr�zó t...., O ato de fundação reali?lar·se:á no Teatro Alvaro de ana elabO! açao do lespectlvo • Carvalho, hoje, às 2.! horas, em sessão pública. �proj�to, O _presidente d.a. re- ,,!�(MIaIo()""Il_()...I�()""'(�(�()--()--()"publIca nao pode, realIzar
ontem o lançamer:to da·pe
dra funrlamental da p,onte
sobre o. tio Paraná, que li
ga São Paulo a Mato Gros
so. Apesar dess2, modifica
ção no programa. entretan
to o sr. J!lscelino Kubitschek
esteve em Presi,dente Epita�
cio, em companh�a de ou

tras .:lubridades. De'P�is de
ligeha visita, seguiu via
gem 'par� Campo Grande e

Brasi�ia.

�

A Marcha Do Alistamento Eleitoral'
O T.S.E. SOLICITA INFORMAÇÕES

o Tribuna( Superior Eleitoral baixou, a Resoluçãc
N. 6.494, de 28 de junho de 1957, contendo instruções
complementares para' o alistamento.

f"pl' essas novas instruções foi facilitado ao má
ximo o alistamento. Além de permitir que os juízes e os

fun cionários dos cartórios se desloquem para os distri
tos e povoados, o T.S.E. previu ainda a nomeação de
juízes preparadores e a criação de postos de alistamen
tos HOS lugares que tenham núcleos eleitoral ponderá
vel.

..
-,

Florianópolis, Sábado, 31 "de Agôsto de 1957
--------....__--

Só não se tornará eleitor quem não quizer, quem
pref'erir pagar multa e sugeitar-se às demais penali
dades previstas na legislação eleitoral. Aliás, confor
me Já foi divulgado, está se processando a cobrança das
muitas impostas aos eleitores que deixaram de votar e

o me"mo, acontecerá com referência aos que deixarem
de se alistar.

,10
Para conhecimento vos

sêncía solicitamo.s suas pro
vidências para sotução ime
diata grave crise atravessa
esta região, com falta e ir-'
responsabilidade policiamen
to, com1micamos esta casa.
dirigiu governador Estado,
presidente Tribunal Justiça
e Presidente Assembléia le
gíslativa este Estado seguin
te telegrama: "Câmara mu

nicipal Chapecó apela vos

sência clamor público auto=
ridades policiais. Ainda
poucos dias Juiz Direito ao

entrar sua resiaencia foi
sUl'preenjido dois disparos
arma fogo, Em plena sessão,
cinema 80eiedade local ,viu
se tomada pânico quando
funcionirio fazer.da posto

'esta ddade detonou dois ti
ros revólver. Cinco presos

,

,

cadeia pública prisão preven to local e resguardar poder
tiva fugiram levando moa-. Judiciâiio". Conftandc nas

quetão e armas �om muni- : �mediata,s . p'!-'oyidências do

ção da guarda: �ltuaçao .g�- , II_pstres ,mmlstro e conter
ral ínfranquílise família raneo, esta casa agr�dece
Chapecoense ."Esta casa de.- : �presen�3nrlo _

liberou unalllmemf:nte soli- I Respeitosas Saudaçoes
citar }5rovidênciac; vossência i Ass. Rivadavla Schaeffer
a fim moralizar pol iciarnen- '- Presldente em exercício.

---

Buenos Air� 30 (D. P.)
Quatorze paise's� latin.o am&'
ricanos, produt.ores de caf-é,
concluíram na conferencia
economica interame.ricana:
um 'acordo para estabelecer
lima flrg!lnização mundial dct.
café. Ao que se soube hoje..
.o Plano 'f.oi aprovado em
reuniâo seqreta, efetuad.
quarta feira á noite nq
acom.oda�es da d.elega

-

brasileira, num, h.otel ii
auenos Aires. O 'Mexico, 'ItColombia e a C.o!'.ta Rica
anunciaram f.o rOl almente
que seus governos aprova
ram .o Plan.o, a.o pasil.o q
as demais delegaçóes ain

RIO, 3Q (V.A.) - Para motas as !?ossibi,li�ades de: ciar a proposta do TRT. que esperaVllm instruções
saber se deve acel'tar a pro- .... 1 .

1 I seus ,governos, mas expres
uwa so uçao amlgave com, os convocou juntamente saram sua aprovação em

posta conçiliatória de 30% os banqueiros, I J:!om os bancários para uma principi.o Estas prevista o

de aumento salarial (com o
_

Os ban��eiros reunir-se- nova audiência quinta-fei- estabelecimento de uma or-

mínimo de 1.400 e o máxi- ao na proxlma semana em, ra. ganização abrangendo �
mo de 4 mil Cl"�Zel'r'os), for' bl" I

só t.odos os paises produto-
LI assem ela gera para apre res, .mas tambem os consu-

mulada pelo Tribunal Re- '_ -- - _'_ ----- midores de ca,fé do mundo,
gional do Trabalho, o Sindi- No�sa, Indu'strl1a' Sllderu'r'gl·ca que queriam aderir á -mes-
cato dos Bancários vaipro-,

ma. O objetivo basico será
RIO QO (V A ,fomentaI' o consumo do promover um plebiscito entre '

... . ) - AÍl�

I
co primeiros' meses do cor dut.o e e<;tabelecer um "FO·

os bancários, nos próprIOS mentou dt. formd' aprecia- rente ano. ultI::avassou em ao" mundial, onde possam
10caI's de trabalho.

vel no,- prImeiro semestre cerca' tle 60 porc8nto a do d b t'd bld� corrente ano, a produ- mesmo p�riodo de 1956. ,ser e a I .os os' pro emas

Os dirigentes do Sindica- çao da Usina de Volta Re- Considerando. as eifras,
do café.

t
-

f d d A RIO, 80 'CU. P.) - O ga-
o estao intensi icando os on�. p�nas .

o gusa acu- dos cinco primeiros meses, binete do ministro da mari-
preparativos para o plebis-

sou ntmo mferlOr ao obser- tu,do leva a crer !:>eja cum- nha destribuiu vma nota,

,
. ..

vado no confrbnco com o prido o ,p'Tograma tia empre-cito que pretendem IDlClar' t 'f' I d
. desmenti,ndo as notl'cias so-

,
. .; I aumen o verl lca· ,o e 1955 sa, que preve paru 1957 uma

o mais breve posslvel, tal, para 1956, A pl'l)dução de produção de 495 mil tone-
bre um incendio no porta

vez ainda hOJ·e. laminadcs no' cOlljun'to au- ladas de coque; 5'.6 tonela- aviões brasileir;:,s Minas.
tI 10 6 t Gerais, ' ora em obra,s de

men ou c e, , po:t'cen o ve- das de j;l1sa 769. mil tone-
A ASSEMBLÉIA ;.-ifican,do""ise, :no en�nto, Iadas de aço em lingotes e

adaptação num es!'aleiro ho-

h "(" t Iandes.' Afirma a nota que
Com a .. realização do ple- como o serva /()llJun ura 560 mj.l tonelad:ls de aço . ,

Econôrtri�a", de agosto,'uma laminado' essas noticias de\'em ter orl_

biscito, acreditam os líderes, dT'
- gem no fato de ter se que}.;

'd
mo I Ic��ao na sua com� Como assinala "Conjuntu mado o enrolamento de umbancários" tornar-se-a es- posição, tendo h�vido farte 1'a Econômica" a;(lt1a no de

necessário a convocacáo da decresci"-oo no ,Çabrico de correr deste ano a Com- motor eletrico, sem outras
,>

t 'lh " consequrncias..

assembléia' geral para <Us- 1'1 os e acessorJOs panhia Be:lgo MÍl.eira pre- p' 30 (U P) O
(127,9,porcento): Decorreu ten.de inal1gürar' uma nova

.. a,flS. ..-

cutir a proposta conciHató- o fato (la capacidade limi- aciaria em Monlevade e 1 dirigente politico dir�iltista,ria do TRT. tada di' d d t f'I' B I Pierre PQujade. dec aroU
. o amma Q", roçan o re I eira em e o Horizon- hoje que o general Charles

U f
-

do sindicato a uma rdternath'a entre a te. Desb� ferma a Belgo-Mi- 'G II Im aCçaQ produção de trilh,..,s e perfi- neira eleva1'á a "ua produ-
de au e com q1lcm' e e se

julga mesmo que, se o rc' lados. Av passo que em .. cão anuill para 350 mil to- entrevistou na quarta feira
sultado do 'plebiscito fôr 1956 a pro·dução de trilhos, lleladas de'aço ao passo, que �ASadpEtsuõJA�:rD7v��;'contrário à aceitação des- passou (le 12� mil tonela- a trefjlária poderá fabricar em 'condições de ltirar a

sa proposta a greve poderá das, �o corrente ano não
�

90. mi! toneladas"anuais na Fran"''' de suas "Dificeis,
.

_ deyera, ela exceder de 86 pl'lmell'a fase e 200 mil to-"- D
ser deflagrada sem ,necessl ,mll._Em conseque1.cia a pro neladas uma vez terminada. circunstiincias" ntuais. ' e

dade de consulta a assem-l duçao, de perfilaclos, nos Cill $
Gaule e Poujade realizaram
aqui uma enuevista, que

bléia geral. '

, surpreendeu o publico. Ta�-,

PREPARAÇÃO F d
'

' to quanto se sa�e" os dOIS

Apesar da existência da ora a' lista secreta dirigent�s nunca se encon-

pro,Posti conciliatória, osdi' traram antes para tratar de

retorés ; 'do Sindicato dos LONDRES, 30 (U.P.)':"'_ O segundo aparelho é um politica.
. Três dos mais modernos a- caça interceptador-bombar' Roma,30 (U. P I - O g�-

BancáriOS continuam arti- verno itqliano causou ,hoJe
culando a: classe nos locais viões militares britânicos deiro, criado pela firma verdadeira sensacão; ao

acabam de 'ser posto·s fora "Hawker Aircraft". Trata- anuncia!' que acabiva de e.nde trâbalho para a greve, d Bda lista secreta, passando se do' supersônico P-1l21, tregar os despojo,; de enl-
uma vez que consi eram re- t M 1'" I'uva

para as de publicação par- equipado com um moto"r a
o' usso 1m a ";ua v ,

dona Rachele. S(.gundo !n-cial. Isto é, apesar de dora- jato "Gyron" De ,Havilland, formou o ministerio do m·

vante se revelar alguns da- considerado o mais po'ssan- terior, a entrega fvi feit� aS

dos sôbre êles, muitos de te do mundo. Espera-se atin o�ze horas de hcje. n� ce·

d t lh t
-

.

AI l'd d 'd' mlterio de San Cassiano,seus e a es erao que per g!_r com. e e ve OCl a �s ,e perto d� Forli 1v nordeste
manecer secretos. cerca de 2.80() km por hora. (Ia UaHu A decisão do gif!
Trata-se em primeiro lu' O terceiro avião é o, "Sa� verno v"!m por �'lm a u�

gar do "English Eletric P-l" unders-Roe SR-53" de pa- verdadeiro jogo (le esgonder,
1 I

- 'que se urolongava a onze
caça para qua quer cima, trulhamento e intercepta-' -

d o
d t d 1 RAF J' f ' - , ..

anos. Como se recor a,.
o.� o pe a . a oram çao, que e o prunelro apare corpo de Mussoli1d fora orl-

publicados detalhes a seu lho oritânico tripulado e ginalmnte enterr,�do num

respeito, e sabe-se que pode provido de um foguete co- cemite�io de Milão, a-pos45
atingir uma .velocidade de mo motor principal E' pro- �ecuçao do ducc �mt 19a1�
t' 2470 km h .

.

" �.Las no ano segum e,
a e., .

por .�r� e que pulslOnado por um Spec- 'guus jovens fasc.tas conse-
le�ara dOIS proJete�s .tele- tre" da, De Havilland junta' guiram. rapta-lo e 'I�Và-dl�,,gUIados, da classe 'F!l"es- mente com um moto�"turbo- para lugar secretc), afImfáS

no Teatro treak", e um canhão de 30 lreator. da Armstrong Sidde- �if!�raEY::!t�r:á�e�e�eeM-
mm,. ey. fe.

O Caco ,Propõe a Frente,Nacionalistla
Import nte acontecimento dentro da VII

Semana de Estudos Jurídicos

Alteração no Programa:

J. K. Não Poude
ColOCar a /�edra,
Fundamental

Academià Catarinense de Letras
historia:- uma biografia
de um grande vulto de San
ta Catarina com rotavel pro
jeção na vida do I<}stado ou

do Br�s'I; o segundo. de
novela ou unia se:de de con
novela ou uma scria de con

tos e, o 'erceiro, tambem de
Cr$ 5.00(\,00, par.i um livro
de verso,' de tema� variãdos,
ou um, poema cíclico, em que
o autor poderá tscolher o

assunto !la historia, na len
da, na tradição (lU no fol
clóre, oreferenfemente de
Santa C!-ltarina, ou do Bra
sil.

Desejando estimull;l.r e

mesmo amparar a produção
literaria em Sant'l Catarina.
a AC!l.d-e111ia Catarinense de
Letras abrirá, deHtro de aI.
guns dias. um concurso li-,
t-erario- constituido de tres
ore!llios em dinheiro.
O primeiro premiotde Cr$

6.0QO,00. para o melhor e

mais comlJleto tr;,ba1ho ,de
-------

Noticias
.

Locais
O regnlamento"'para esse

concurse literariv deverá
ser publicado nos primeiros
dias do mês de sf:!tembro e

o praso para a e:ltrega dos
driginaic; serlá de cento e

vinte dias.'
Os trabalho!':, es,�ritos na

. turalmente em lLigua por
tuguês-a serão julgados em
fevereiro do ano vindour,�)
,e os premias entregues em'
fevereir'>. em se2são sole
ne da Academia,

MAIS OUTRA ASSOCIA- :roagem, uin poiieial para
ÇAO DECLARADA DE impedir aquela cêila á vis-

UTILIDADE PU BLlCA ,. ta. que Se repete cllariamen
Foi sancionada dia 20 do te, toda3 as tardts. �

corrente, pelo Governo ,do BOLSi\S DE El'iTUDOS
Estado, a Lei N. 1712, que Contir',uam aber'tas as ins

declarou dé utilida.de públi crições para os candidatos
ca a n(Nél Associação de interessl',dos em adquirirem
Pr'oteçãn. á Matel'1'lÍdade e á bolsas d" estudos. aue estão
Infância, que tem sede e sendo oferecidas nela Ins

foro nesta Capital e anexa tituto B"asil Estdttos Uni
ao Centro Espirita "Araujo dos.

Figueiredo", na Prainha. CONFElf�NCIA NO DIA
A referida Associação SETE DE SETEMBRO

acaba de lançar a Campa- Dia 7 de seten'uro próxi- Como se vê, a nossa mais

nha do Tijôlo, para recolher mo em homenagf>m á data alta inst�tuição literaria vae

donatlvos destinados á sua que relembra a Independên- : cumprineo seglfr3;mente os

obra de assistência social. cia do Brasil. o MHJor Jaldir_ seus nobres o�Jet�vos.
ROUBANDO O CHUMBO brilhànte dficial áo Exérci-. Com a pubhcaçao da sua

DOS PORTõES E GRADES to fará uma conferência, :Revista, que será ainda este

DO PRBDIO DA ANTIGA no' salão da Casp,-de Santa 'ano, o prestigio. Cenáculo
ASSEMBLE'IA Catarina á rua Geronimo barriga-.verde encerrará 10

Uma turma de rapazes Coelho.
'

seu primeiro ano de persis-
tem sido observada por vá- UMA ESCUNA EM tente çãlJ intel,ec+c.al.
rias pessoas inclUSive. :eor EXPOSI'ÇAO
funcionários de RepartIçoes

.

Na elf>gante montra da

naquelas imedia<;:ões,. que: Agên.::ia de Tur��mo e d,e
apezar das advertenclas fel passagens aéreas d'e A.F.L.
tas, aingl\ recebem piadas... na rua Felipe Schmidt, está
A turmal, munida de ferra-- exposta e bem iluminada,
mentas

: especiais, quasi to- uma "Escuna". com todos os

das as tardes, ali compare- detalhes. magnifica e bem
ce, para cortar o chumbo e acabada obra de a�'te, traba
ornamentos, .das� grades. e lho executado,' pelo detento

portões do préaio,1nCé�dia- da 'Penitênciária do Estado,
do onde funciona.va a As- Guilherme de SOltZa. Trata
sembléia Legislativa do Es- se realmente de um esmera

tado, que se acba aliá!>, em do e paciente tr8balho, que
pleno abandono. tem sido muito apreciado,
O fato, .:jue corr.c, foi dito principalmente pe�os mari
tem sido observado até por' ,timos. que são unanimes em

funcionários de Repartições I elogia-lo.
"

que ficam ali perto, está re- I O, deÍl"nto GUIlherme de

� clamando uma enérgica pro i Souza. deu a se:l artistico
vidên,cia, que cabe, pór cer-I trab!llho um nome bem su-

to á policia faze-L:,_colocan- gestlvo-�speraRç3. '

do no campo de "çao da la-
,

VII SEMANA NACIONAL pE ESTUDOS
JURIDICOS

Programa de tt�je
, Pai�: o dia de hoje, foi elabora� o seguinte pro

graml:t"ç6m o qual prosseguirão os; trabalhos da VII
,

SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS JURIDICOS.
9,00 horas - Sessão plenária no Teatro Alvaro

de Carvalho
15,00 hóras - Conferência do prof; Orlàndo Gomes
17,00 horas - Conferência do nrof. Torquato de

Castro f
20,00 horas - Concurso de oratória

Alvaro de Carvalho.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


