
��lGRADOr 9(O.P.),�O presidente TiIOdecla'rou hOjtque o séllefileijsso artificial da Terra� vem de�onstrar�ue uma,gIllm4Nt11..I4u1lE]

Inificaria catástrofe para ,toda-a humanidade. O chefe do loverno _iug�slavo emi est�s' considerações ao jornal oficial do partido,co-
). �munistar da Iugoslávia, "Borba"(' a à agencia noticiosa oficial, "Tanjug"r d_!) seu_�astelo d�_ _!erâneio na Eslovê nia.
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O-Momen�to Políti�co .ern Santa Catarina
Fala A "O E�TADO�' O �r.!�elsoI8amos,: rresi�ente Em Exercício·'Do /r��. D.

Falando. à "Rádio' Díá- - "Ouvi, realmente, a O- govêrno, na qual afirma- Tliistre presidente d� U.n.N,./,pelG plenár iç da Assemblé- Com 'referência fi idéia de e nunca a desautorizou. su-

rio, da Manhã",' anteontem,
I enjrevísta do' sr. Irineu va a inexistência de. incom- 'aos deputados federais, seus

I
ia". uma coligação de. partídes, I bordfnando-a, todavil, à efe

'o sr.; Irineu

'Born,
hausen, Bornhausen. E. de ínícío, patibilidades,. da s\�a parte, correligjnérfos,

p.o,r est�i- i assim. se expressou O- sr.

cei-I' ti.va p�ticipaçã� �e tod!lS as

ex-governador' do Estado e com a franqueza com que com os demais partidos. Es- rem' p�ocupadGs �m benefí- i so Ramos:, • eoerentes partId IraS com

� presidente da U.D.N•.cata- . sempre falo, devo lamentar sa afirmativa, se visa a 10- ciar Santa Cata�;jrta, atra- i _. "A necessidade de um presença na vida lítica � ...

-rínense, anunciou prepõsí- que S.S., sempre tão sere- calizar nO. meu _partido as �és de emendas e! destaques programa de govern_(} quê Es'tado. Terei li melhor dis.
tos de pugnar' por uma co- no e prudente quand., na . culpas pela intranquilidade à propósta O'r�me��ária da ve impoulsio�ar as for- .posíção; em levâ-Ia, quando
liga'Ção das diversas agre- Capita] da República alude politica reinante no Estado, União. Vejo nes�€'.� .aplau- ças vivas do Estado, alian- oportune, ao conhecimento e

miações parridártas, em tôr. à política da nOSS8. terra, é descabida." SGS garantias de que, aqui do propósitos superiores à decisão do com'petente õr-
no de um. programa de go- recorde, nas declarações Prosseguindo, disse-nos o no Estado, a lei �de meios; e uníndo energias novas; gão do meu partido".
vêmo que- consulte os. al- aqui feitas, passagem de sr. Celso Ramos:, l,de agora por frente, será tem sido constantemente

tes ínterêsses de Santa 'Ca- discurso seu, ao assumir - "LQuVG "os aplausos do sempre e,xaminada e votada pugnada pelos pessedistas, Com estas .declarações O'

.tarina e possibilite o adven-
.

MAIS, 'AN N.�--l'3
"-- A idéia de um "muxírão" pe- sr.)' Celso Ramos deu 'por en-

t
ANO XIiIV O TIGO DIARIO· DE S!\NTA CATARINA - 1 7 6

Iítí d" t
� dto de uma era,de paz. e ran-

.

I ICO-lI;' nums ratívo, para cerra o o seu eontato com

.quflidade para .nossa terra. defesa' -de Santa Catarina; O' jornalista, sobre o palpí-
-v Nossa reportagem, políti. tem conhecida receptívídade tante assunto, ora na "01'-

ca 'prO'curou ouvir, ontem; o no, Partido Social Democrá- dem do dia" da política esta-

r. Celso Ramos. ilustre tico, que sempre a aprO'vou dual.

presidente .em exercício do
Díretõrte Regional do Par
tidO' SO'cial Demoeeãtíco no

. Estado.
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,REFORMA ELEITORAL
.

'Hoje,' No Sencrdo, 10' P
RIO,9 (V,A.) - Em virtude de re berto Marinho, e uma apresenta- derável de alistandcs. em vez de um- mínimo' de duzen- prime o dispositivo que proibe

querimento de urgência apresen- da pelo senador Lima Guimarães. "Em síntese fOFaÍn as seguintes' tos eleitores para a instalação de Ide servirem como preparadores,
tado pelo senador Cunha ..Mello, Essas emendas, todavia, não al- as principais' Inovações introdu- I postos de inscrição;' impede de os Juízes de Paz' permite no caso

1figurará na ordem. do dia da ses- teraram os têrmos do acôrdo firo 'lidas no denominado "substitu-I
servirem como preparadores de de se haverem.extraviado o título

.são de amanhã, no Senado o pro•. mado, visando apenas a facilitar t�vo 'Oliveira Brito": um míllim.o proces�os- os membr�s el�tivos do anterior, substituí-lo pela jun
jeto \le reforma eleitoral, elabo- o alistamento, com "a introdução de duzentas pessoas em co nd i- Executivo e do Legislativo e os tada do primitivo processo de

rado, como se sabe, após .acõrdo de disposlt+vos das instruções ções de se inscreverem e le i tores
.

seus respectivos-. 'suJSlentes; sn- qualificação, "
'

'" RIO, I> (V. A.) � FGi oii· ciosamente lançada na loca
entre os lideres da maioria e da baixadas pelo T�ib�nal Superior ----------� '.'

-- -

'

.
!idade de Lorena " ca,nd'ida.

,Jni:ri�o!�:!��ent;:e�ustiça do' �!�i�Õ:'a�a:;: :! ::ej���; :uat�:�� NA
/

ASSEM:B L..E:' IA���jLEG ISLA 'T IV'A"u
-

��i��iíes,��Paóta��v••e�.nl��s:.: .

u'onroe o proJ'eto J'á recebeu, seis a
. ,

I 't'
, 13.1 . SaG Pa I O ,. I J�u

,
z m os JUIzes e eI oraIS a crIa-

G d h
:

d.
.. f'" d d

-

. . U O'. sr. vlrI o. U-

emendas, sendo cinco de .altoria rem postos de alistamento nos raves anos causariam as c uvas nas ro o s m I unClOnarlOS a arre'ca açao es-' iId t d
•

do p'róprfo relator, senador Gil· ,lugares onde houver 'nucleo pon.
'

, ,II '-.. via. unlcl- tadual. Disse s. excia. que seus �.:GGf�e���alendoe psOn' dfl�P.l-atGn'.:·
._

-- colegas de bancada eram con-"" ..

Y- �
"

8' I pais do antigo Chapecó - Quola do artigo 20 da (onstitui· :::�� I:i U';::e dis:i�Si!iV:egdu�n::; �fd:����t:laGAcià��ra�f;::�
",

OU ereADCI1'a ur"
" "Pará!}rafe 2,° - Perderão di- sldente· da Camara,. de Depa

: '.
. ...

... .. .

. .... . U ... ção federal devidas pel" �s lad� ã �iversos.munici�iol- i::::,::t;:�:�:F.;::,�,;:;::· !�;.�!�:��u�,h�r�!�
>. <

.' 7'
, �' "" ,4S5untos abordados pelo ,de·p.;1ieoon Va·rgas Ferreira - ��� ���ra��se;rUi�eé� _��;ri(::�. paulIS�8,? nGm.e _.hOM�Ml)'

"8r'ISllle"'I-'''-"'·t�.:��:RE?E!::��;;R.i;�,�:;';; 20 mUhões ii meno! fecebeirài<tôíÍ1Íl�as êatarinensés. ��E) p:;;:';:i�', �:,���::t:.:: �;I!��t.�1,�:�:����r��,

e'sta-o sendo processad,os' vIsando d'f'ld-" d" t
.

b a bl Entenden! os que dI've'rgem do' �os ..travar cO'm ii bannel"
Ocupou a tribuna da Assem.', : leu �e� p.a.ra. as a mll1lS Ta- que s, eXCIa. a 01' a os pro emas d f ld d ii PSD'

assegurar o pleno êxito do cer-
bléia terça-feit'a

.

última o depu-l çoes mUnICipaIS e que era a hora da 'sua zona. dispQsitivo ser o mesmo odioso ra. eliJ ra � a_o por
tame, cuja agenda iitclui, entre

ta'lio Lenoil' Vargas Ferreira� pa-
dó Governo :dg. Estado auxi.l�al' Finalmente, fez o deputado e de dificil execução estabele- UlIsses GUlmarae<>. ,cO'm a

I
'outpls, fH seguinte",. ,assuntos: . ra fazer uma exposição sobre os ,su bstancm!ment!)_ aquela. l'�gla? V-ªrgas Ferreira a leitura 'dos cendo uma penalidad� naquilo manif.estaç�o (Ia segur'_u.

I' A 15 .DE
, Problemas. da �mazoma �bran- prejuizos aavindos para ,as es- Grandes sao as somas em dlnhel-. dadós dos-balanços

.

do Estado que pretende o pr!>jeto conceder ça na' vit.«?ria de amanhã".
NOVEMBRO.

_. gendo, a ptoduçao extratIva, a
tI'adas dos municipios de Chape- 1'0 arrecadadas pelo Go�el'l1o do com referencia ao último semes- em outros artigos, Por esta for-"O sr. UlIsses Gaimal'ãcs.

For aberto -pelo Ministério da agricul�u;a anual e permanente, có Xaxim Xanxerê São Carlos Estad,o na. parte abrangIda pelos tre, bem como, dos balançetes ma seriam os coletores transfor· em seguida. disse;: "Ém ha�
Agricultura, obedeceild.o Lei do a .pecual'la, a �aça _

e pesc� e, o P;lmitQs, Ítapiranga', são Miguei municipios acima citados, l1lais recentes, mostrando· que,
mados em corretores que para vendo cGm.preensãO', GU dis ..

Congresso Nacional, há já ,alguns Plano de. V.aIOrIllaç�O Eco�onllca d'Oeste, Deseanço, Mondaí e Dio- por êles o Govel'Oo tem grandes ganhar a per�ent�gein deveriam pararei CGm tO'dO' o entusia.s
dias sanci'onada pelo Presidente da Amazopma; �çao SI.1Cla� n.o nisio Cerqueira, éom as' chuvas depositos nos bancos desta ca· cada triI!,estre superar a prQ· mo. e since'l'idade na ra a lU_
Jusce�ino Ku�itschek, uma verb,a Ca�pod' \ rangen o. �

carac .e��. do último inverno, Mostrou o pital e que um ponto dêsse's de-� dução do trimestre do ano an- ta, tendo. em vista' o prog�és
. espeCIal no montante de 2 mI- zaçao o omem rUla, aSSOCIa 1- pósitos bem poderia servir para

terior, A-contece que pode ter S d S- <t P I
lhões de c�uzeir!>s; para atender vismo rural o cooperativismo na deputad-o pessedista que a na·

o pagamento às Prefeituras do ocorrido num determinadio tri-
O � a au O'.

as despesl\s decorrentes da V agricultura, o crédito rural e, o reza do terreno daquela. região, Qeste. Isto, sem levarmos em mestre uma o.peração imobiliária R
"Conferência Rural Brasileira, Serviço Social Rural; Política assim como, \) grande numero

t d excepcional que n'ão 'dependeu do
10,.9 (V. A.) - InfGr-

.

h
. , . con a que a ai'l'Í\ca ação naquela . mam despachos vindO's de

qlle se realizar;í em Belém do Cambial; .Assuntos Gerais, de rios e riac os Cl'lam senas
zona continua se processando a.rrecadador e, éomo no' trimestre SalvadGr,
norinalmente em quantias apre-

do ano posterior .operação igual V" ,. d Mql,e l?d deputado
ciáveis, '_ ."i1ll!l"

a es",a não venha ocorrer fica o ,!t::llft e e o, 1 {'r da ma

Uma diferença d,e mais de vinte funcionário prejudicado. .

. LOna vem m.a�tendO' entendi-
milhões de cruzeiros Disse o líder pessedista não

ser]
mentO'S pohtJCGS cO'm dife-

Ainda na tribuna o deputado �ontra a melhoria se é que o pro. rentes/orl'ente,s P!lr�idarias
Lenoil' Varg-as Ferreira �sclare- Jeto traz, aos funcionários arre- aus,cul.andG:a aCO'lhIda qUe
ceu que, pelo modo como vem a ca�adores, mas que essa melhoria tera

_ �u nO'me ,para a. SU
Secretaria da Fazenda realizando seja compativel com a responsa- cessa0 aO. gGvernador AntG�
os cálculos para efeito do paga- bili�ade das funções que desem- niO' BalbinO'.
mento das quotas 'devidas aos

penham ,e não, com o objetivo ue

municipios, êstes, no seu conjun pretender transformar o funcio·

to, são prejudiGados .em mais de nário num carrasco do contri

i'inte milhões de cruzeiro'!!, pre-
buinte, ·apenas. para que possa

juizo êsse que beneficia' o Go- ver· ll!élhorados seus vencimen.-
verno ,do Estado e contraria a

tos.
,� l.ii:l:IlaLl_l

lei,
LEIOPelo discurso do líder pessedis: RÇAMENTARIA

ta ficou a Assembléia sabendo Finalmente, .

passando' a outro

que as propagandas d'o Gover.. assunto; o dep., Vargas Ferreira
nador Lacerda de que paga em

chamou a atenç_ão da' Casa para

((ia as quotas devidas aos muni-
o fato de já, se ter passado um

l'.lplOS, não passa de propaga-nda
mês que f�i, remetido' pa,,'a im

para eféito lâ,fóra, pois aquí, os
pressão na Imprensa Ofici�1 O'

prefeitos, especialmente os do, projeto de. Lei Orçamentária.'
PSD, estão ,com seus 'pagamentos Disse que pedia essa advertên·
atrazados e diminuidos para be- eia, para que, no futuro, ficassem
neficia;: o Governó do Estado em

bem caracterizadas 'as responsa
gTandE: .parte do que teriam direi. bili$des daquele que, já ha al
tos seus municipios face a manei,

guns anos,
'. vêm implldindo a

1'a como é feito o calculo para
'apreciação pela' Assembléia do

f't d projeto_ d_e lei Orçamentária. Ae elO' o pagamento das quotas o nosso novo conf.rade, i1os-
devidas aõs. municipios,

' (Ç!ont.. na 12.a pág.) sos votos de longa -existência.
Vantag'ens para os coletores

--

�- -_ -::--:-::::-__-------,----.::.------

o �::ut��ot�,���i�. �ir:::e��!.:ii� EM E$TUDO'UMA I "ESTA'ÇÃO ,ESPECIAL·
ra telegral,"as recebidos de diver· LONDRES' 9 (U P ) A U

,I I

h'
,

I
' ,- ,mao man o e portadores'. de um :q>aissos coletores estaduais bem co- Soviética já está, trabalhando na ]'co,mPleto�eqUiPa,ll1énto e de i'ns,

mo, escrivães .e encarr�gados de c];iação de uma estação·plata· trumentos mais aperfeiçoados
pos,tos 'fiscais, -os quais pediam o forma, com tripulação, que fluo para estudo dos problemas ...
apoio da bancada pes.sedista pa· tuará ,no espaço e servirá. para o "O próximo passQ será aparen
ra a mensagem do Governador lançamentõ das naves interpla. mente, o -lançamento de satélites
que fixa outras vantagens aos 'netárias segundo informou -esta le'ltando a bordo ànimais com a

,

•

J

noite a; povo russQ. autoridade finalidade _de observação do seu

,HJ._t)_O....()�(;'-'" I científica de Moscou. Yury A, comportamento físico e emocio-
�. ( L I· -C· H E S �P?be,donos.t,:ev, técni:o em astro- nal lá no ellpaçQ, .. E finalmen-
Q I 'l)auttca, descreveu. este progra· n;ente, o último pass.o será, pro-

f'-'b' I _ma come o objetivo máximo, "a vavelmen.te, um satélite c'om tri

i ao OOS quan Oiconcretização do qual, não -está pulação. De bordo de um satélite

" , �Ionge", declaro.u o mesmo em tripulado pelo próprio homem se-

::.'0 Eslado' 'sa-o' oslum� transmissão .radiJlfônica aos rá mais fácil. e mais simples des-

'e r
OUVIntes russos, pachar foguetes a ut IA d'd "

I
o ros p ane-

" me I a que ,o cIentIsta fala- tas, já que uma nave inte I

'conteccl·onados va das �erspectivas futuras de tária acoplada� um saté��ea�:: '

::. �exploraçao do cosmos pelo ho· f rá a veloC'idade de' d 8

f Im"
,,I cerca e

(I. h
· e,?,� os ��n�Is emItIdos pelo quilômetros .por segundo e serão

na IC erla de satehte sovle�Ico,.l�nçado, a� e�.
I
ne�essários apenas uns 3 ou 4

c. .

.

opaço sex,ta-fell:a ultlm�: dlmmUl-1 qUIlômetros adicionais para ven-

�"O tt'TAJDO" ,am de I.nte?sl�ade, ��arente: i ceI' o c�mpo gravitacional, po-, I;;J mente, o pnmeFO satehte sera, dendo então a referida nave voar
9

.

•
.

. .seguido por outros", manifestou à Lua, a .Marte, a Venus ou a

�O�()""'()�()�(J'o. PobedQnostsev, "maiores em ta- }-ôutrQs planetas",.
���"�_.���--���

DTRETOR: - RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: - DOMINGOS F. DE AQUINO
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I
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I
I I.ENOIR VARGAS FERR;EIRA

I
j Referi ndo-se a uma manifes

tação de deputado governista so

bre os auxílios que as residên

j'cias do Departamento de Estra·

IaII
das de Rodagem

iriam.
prestal:

I
aos municipios, disse que espera·
va isso se realizasselIl SeI)l serem

,olhadas as côres partidárias dJos
diferentes prefeitos e, se assim

acontecesse, seria u'm bom au

gurio de mudança de orientação
do atual governo udenista, pois
ao que sabia log'o que o m'esmo
assumi.l'.a houvera d,eterminação

Na sua tão anun.citldll e, tão repetída, entrevista à "RâdiG Diárf() da Ma-'

nhão", o sr. Irineu BOl'nhatlsen fez, afirmações que, mere(.·em registo e <lplausos,
porque inidicam, sem dúvi'(la, propós<itos de cGrrigir errGS que, ]1O'r culpa di

reta sua e do seu parti1d'o, se iam radicando a.qui no. Es1:ulo, CGntra a rlemGcrá

cia e. cQntra a ConsUtuiçií.o.
Teceu o presidtmte da U.n.N. as mais..-calorO'sas referências BUS reure

sentante� federais l\o seu l)�tid(} pelo trabalho que no momento d:esenvO'lvem
-na Câmara, quando examinam a p,roposta crç'amentária' da União, liara o. 'exetci
cio de 1958.

,.-

.
Adiantou que a ahlação dps d,eptttados fed�ais udenistas, apresentan:-'

do, eméndas e pleiteando destaques' na votação da lei de meios, será benéficã

,e atenderá com eficiência HS mais in�tantes necessidádes de Santa Catarina.

Reconhece, assim, I} eX-gOIVernllld'or catarinefise. qUê entil'e as funções
dos l'egisladores, fedé�ais, .'xcele a .de aua,lisar, emendar, óbter destaque �as
vO'tações das verbas que p�rfãzem\ o orçamento da República. E é através des
sas providências que os Ef.tadoS, pelos seus delegadGs no CGngresso. com)1iJ.',o
vam à indispensabilidade de recursos para os ser_viç:os e realizaç.ões a cargo
ria União., nos seus territórios, e para eles carreiam- GS auxilios fede'rais.

As palavras do sr. Irineu Bornhal.l�en, pondO' e111!' evidência a impGrtância
�essa missão, a que nO' mum,entO' se entregam os deputados seus corre1igin�
,rioS, comO' acentuá O' ilustre presidente do p.s.n., na entrevista que hoje divul

.gamos, devem ser acO'lhidas comO, garantia; de q'ue; aqui no Estado, as propO's-
tas ·orçamentárias.. não .in.ah. serão furtádas ao· e'x�me, às 'emendas e (lUS desta- para não cooperação com as pre·

ques das bancadas de, opl)si�Ão, como àconteceu nos últim�s, a<oos. ,

feituras pessedistas,
-r- ,Em seguida, fazendó a, leitur.a

FalandO' COln o re�}Jt)nsa,bi1idade' t1e chefe do partido., O' sr. Irineu Ror- da situação em ,que se encontram

nbausen, ao exaltar o direito q� aos seus' deputados é garant.ido, d;(': exame e ' os créditos dos municipios do ano

emenda à P!O'pos.ta. orçamcllí:ária; da U:niã-o, quis ev'identemente recomendar que II
tig-o Chapecó para com o Estado

-
- face-à devoluçãQ a que tem direi-

O mesmo fosse· f�lto aqui no âmbito regiGn'al. Outra interp,retaçiio, não cabe I to, conforme prêvê·· o artigo 20
nas suas declarações: odisl ensar aos deputados da oposição estadm;l o me;;-

I
da Consti�uição Federal, declarou

mo tratamentO' que recebem os deputados federais da oposição aqueles pGr
o líder pessedista que faria um

part d 't • • .' ". bOl11; trabalho o Governo se pa·
,

·e O SI uac�omsmo cata'lnenSe, esté" d'e parte do. gO'v�rno centr:,l,
.

gasáe a todas as prefeituras que'
Nem seria co�cebivel que um dirigente pO'lítico, p.r1etendente. de llrO-

'

tein em haver do Estado, co·

jeção além J�O'nteiras, pr�gasse o sistema de p,esos' e medidas. mq as de Chapecó, Xaxim,

I_ Merecem aplaUid'idlls, repetimos,' c.ssas suas dec1araço-es, pGl'que ne'las II Xanxerê,
. M.ondaí e- S,ãO Carlos.

t-
'

I
Demonstrou tambem o depu-

es ao um com:ando_: o de í erm.ibarem', definitivant!ente, em. Santa Catarina os tado Vargas Ferreirá que, por

OIl'çamentos que nãO' exprir.-em a 'Vontade do povo porque fr�tos de p,a.liJsa-mG- ·1 ess� forma, estaria o Govern'Q
. leques • -

esI d 1 d'
"

I empregando sua. boa vo�tade, con
. e omIsso Ó osas a maIoria legislativa e dO' podei' executivn.

I eretamente, para que esses mu-
, Essa praxe imora!, de dis,virtuam",nto da CO'nstituição teve inicio, preci- I nicipios pudessem levar a cabo

sam�te no go-vêmo do sr. Irineu Bornahusen. RecGnhé�l,IfG-Jhe,' agO'ra, 'os as obras de reparação. das estra·

m�blef.�i .' O ex-governado_!' acerta em. chei� ao cOjTrigif seu errO' e prescrever
j das a qlle aspiram essas COI11U-

O edlenCla "'- democ"oc'l'a. Imas, O discurso do líder pesse-
.. dista escudado em dados objebi-

,!!�••Mlu.itl0Ílbe.miiii!••� IBI���-
� vos causou interesse, demons-

::;] ��; trando a maneira
_

eficiente com

,

�

União (atarinense de ESludantes-
i (�N 'V II � i

_
A UNIÃO CATARINENSE DE ESTUDAN

TES tem O prazer de convidar as Exmas . .Aatorida
des Civis, Militares e Eclesiásticas, o .povo ê', em

especial, estudantes' universitários e secundáros
.

para assistirem, hoje, di� 10, às 11 horas, no Clube
12, --..a Conferência do iDr, Roldão Consoni, da Facul
dade de Medicina, sÔbre a instalação' desta Escola
de Curso Superior.

(ANDIDATOS,VIEIRA DE MELO E
ULISSES 'G_aÀES

lojeto

rrA, VANGUARDArr-
'Co'm matéria farta,' am�}o noti

ciário telegráfico, em sua segun
da fase de existência; reapareceu
-nesta Capit(lr o Semanário "A
Vanguarda", com suas Redação
e Oficinas à Rua Conselheiro
Mafra,

'

o Semanário tem com,> dÍl'etor
'

o jornalista Cássio'.Augusto Maz:
zoli e' Redatores: André' Nilo' Ta- -

dasco, Pedro Dittrich Junior, Na
zareno Coêlho, .lImar ,Carvalho
Jorge Cherem Anibàl N. Pires'
JúliQ P: da SiÍva. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rmrn 1
'1' i Entregamos no i
I mesmo 'dia. i
, .

_., __ .- •... _o.

ANIVERSÁRIOS i TADO.
.

VENDE-SE OU ARREN-

\ SRTJ\, OLIVIA AIRES

DAI
FAZEM ANOS HOJE: DAM-SF�

LUZ. - dr. Jócio Caldeire. do Uma torrefação de (,!),fé

Transcorre na data de .Andrada .
,

e uma pequena f'âbnlca je

hoje, o aniversárto natalí- - sr. Valdir Lamarque caremelos. Ver e trata. na

cio da gentil senhortta Olí- - prof. Antonio Lúcio Fabrica d-e Café M:mi, com

via -Âyres da Luz, dileta - meniria Sandra Regi- o sr, João Navegantes Pi,.

'fUhà do ,sr.' G.crvá"Jo Pcrei- na Fernandes res,

Ta da' Luz e ae sua exma. .....,...... m e n i n a Elizabeth.'
sra. d·. lizabeth Ayrei'. da Bayer Filho

..:_ srta. Delsa Vls ira
- 'Srta. Olga V :�r&
- sra

.. Suzana Azevedo

Koerick
- sr. Feliz Brandão So

brinho
- sr, Durval de Freitas

Noronha
- -dr. Constantino Dl-na

tos
- sr. Francisco Althoff

Luz,
Às muitas homenagens d'e

.que será alvo, os (1(; O ES

TADO se associam com "o.
tos de perenes felicldades.

.

SRA. CASSIO MAZOLLI

Aniversaria-se na (lata
.

de hoje, a exma. fH'a.· d. So
loar Silva Mazol!i. esuôsu
do sr. Cássio Augusto Ma

rolli,

• ASPECTO DA _SOLENIDADEJxr
TO DO SR JOAO VARELA DA SILVA, COM k

,·D. NICA PERE'ÍRA DA SILVA.'
.

. ENLACE - J(}Xó VARELA DA SILVA E NICA
.

-,-

PEREIRA DA SILVA
r'

_

. .//

�'Re_á�lzou-s� semana pas:_ada, O enlace, �atrimo
. '\ti.ia1 dQ 'acatado casal, sr. João Varela da-Sllva com

: d;' :'Nica Fereird da Silva, conceituados comerciantes
nesta' praça: 1\' ceri�ônia re�i,giosà foi realizada na

19reja·��oJ.(tl�,)f>elo pa?re Am��'bsio, tendo c?n�pa
recído fnumercs -amígos e admiradores dó distinto
casal. Nesta' solenidade serviram de padrinhos, no

religioso o sr. Miguel A<thel1ino e sua �_xma. senhora
d. Jandira Atherino e o-sr, João dos Anjos e sua

senhora Vanda dos Anjos.
A noite foi realizado na séde dos Chauffeurs,

o 'ato civil, onde ,t-ª..mbém, o casal recepcíónou a ·so
-;

. ciedade-nôrlâIlópolitana, com uma ·lauta mêsa de
doces <e finíssimas bebidas. ,

Serviram d� testémunhas nesta solenidade,
por parte do n.oivo,

.

.o sr. José Chaves e sua espôsa
Use Nair Chaves, e pela noiva o sr. Heriberto Ra
mos e sua senhora Noemia Ramos.

Logo após· a cerim�nia, foi reaLizado um gran
de baile abrilhantado pela orquestra da Fôrça PÚ

blicá, que durou até alta madrúgada num ambien
te de muita camaradagem.

Aos casados os nossos v(jtos de muitas felicida-
•

des e longa vida;
"'

.
r.:.,�,�,�:t

ASIOCIA�ÃO (ATARINEMIE 1>E I
I

'MUNICIPIOS
.

PROGRAMA d� reunião de Prefeitos, a ser le-
. vada/ a efeito nesta Capital, nos d�as 10 e 11 de outu-
bro .corrente.

. ,

LOCAL - CLUBE 12 DE AGôSTO
. .

- .:'" tCl
DIA 9 - às 15 horas - Instalàção dos trabalhos,

nos salões dó Clube 12 de Agôsto. (Discúr
,so do Presidente da Associação Catarinen
se de Municípios - Dr. Osmar Cunha).

às 16 horas - Organização das comissões técnicas
e apresentação 'de téses e indJcações.

às 17 horas - Instalação das comissões técnicas.
às 20 horas '''_ &_essão plenária;
DIA 10 -:- às 9 horas - �Trabalho das comissões

'técnicas.
às 10V2 hs. - Confe.rência do Dr. Roldão Consoni,

sôbre a Faculdade de Medic�na.
às 13 horas -'.t\lmôço oferecido aos Srs. Prefeitos,
, e demais convidadõs, pelo Sr. Prefeito da

, Capiial'e 'Conferência do ProfesSor Herme- -

Uno Gatto, do lBAM, sôbre curso de trei'-

v
nainêntó ..para funcionários municipais.

.às 16 horas � Sessão plenárià. ,

"às 1 notias .:_ Audiê'ncia com o Sr. Goverpado'l' do
,

.

.'. " Estado.
.

às 20 horas - Sessão de encerramento.
TEM Á R 10 .

1 - �ta prev.dsta no Art .. 20' 'da Constituição
Fed�ral - Conceito de: ;en<ias locais.

2. - Çriação de· impostós .qão, 'I1revistos na dis,
crllnmação constitucioDé;\l.' ..eóta-parte
pertencente aos Muncípios.

- Outros 'assuntos que forem

PORTO E CAIS � Foi muito bem recebido
pelos florianopolltanos, o projeto apresentado pelo. /'
de,putado Miguel Daux, na Assembléia Legislativa
do Estado, que trata de urgentes providências para
solucionar o caso da construção do cais aportável e

.

pôrto de Florianópolis,. que, como se sabe, teve
anulada � concorrênciz em virtude" do parecer
apresentado pelo Ministério da Viação e Obras PÚ
blicas.

As razões á�ocadas pelo deputado catarinense
como a solicitação de ser enviado telegrama ás al
tas autoridades do pais lembrando a justa medida
de que seja aberta nova concorrência, teve aprova
ção unânime de seus álustres pares; atitude que vem

provar? urgência de. que seja resolvido tão palpi
tante problema.

A justificação. sôbre o assunto, exarada no te
legrama a-que aludimos, pôs a questão em' seus

, justos- têrmos e tomada na devida consideração,
voltará o caso a merecer novamente as atenções
dos nossos legisladores e autoridades aos quais ca

bem praticar um ato de elevada justiça' e perfeita
equidade. ,

.

Não será possível que problema tão importante
e de tão grande magnitude para nosso Estado fi
que sem solução, porque já é tempo mais que sufi
ciente para acabar em nosso país, essa desclassifi
cação dos chamados "Pequenos Estados", sempre
que êles queiram também .crescer dentro do pro-
gresso nacional.'

.

Esse velho tabú já foi de muito superado', mas,
ainda prevalece como "causa eleitoral" no reparto
dos bens ilegitimamente distribuídos aos "peque-

"
nos.

Como se o Brasil fôsse apenas três ou quatro
Estados com direito a tudo.

Daqui desta' colúna levo ao deputado Daux
meu abraço, julgando interpretar também o pen
samento de todos os florianopolâtanos, .

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

M0T��N�:��I;;---·_-·_---·--
_ .

', ..
:, �ffi��

.,'

Vende-se um
'

N.lOTOR m.arca,
General Ele:.ric, '!lOVO,

220 wolts, 7Y2 cavalos, suporte e chave.
Prece Cr$ 10.000,00.

.......--__-- ='Ir=.,.....,=-..,...., i Tratn r com Soron, pa Livrar-ia Progresso n. 22, rua:Jêê@lr#lêêe·_.-,-----._'__
:f E ST I'Y-A � 'INFANTO 111 V E N 11
DA PA'aóQUIA N, SRA. DE LOURDES E SÃO LUIZ.

EM HOMENAGEM A

C R 1ST O � R7 E I
/

NO .(
CAMPO DA LIGA .F� C. ,F.

tNOO,-17 DE OUTUBRO DE 1951
I

�PR06RAMA . o

--�--�--.._- .. --_.- ---,-'

.

Ter,reno ·&m :�Mjaa
ti -Ven'de e'

� 200,000 111tS quarlrados � um dos melhores t'e'r'
rencs ,de cultura --:- água em a:b.!.I�cia - '2 terços de
1)la�a:\'i,.gem - Ul"!i". serraria à:d.ô�ça hidráulié::t - ser
\- ido 11."1' eSkild'a, (Í(�' rodagem -:--' dista 5 kro...s. fia sede de

1Ji'.;. ti
AngT;int:t (Mun. S: José) .

··�i�tl -I,. }nformaçõ�s 011 cOl're's:pondênci,a cem o pro.prietál:j.o·:-

�=.::!& ' .Am,l.:'()O Schmltz - Ohurracaria Globo - Estreito __

..-�-...m F'lol"iar,ópolis. I

1) - A MASCARA DO .:�:..:..:..:..:..:..:..:..:..:�:..:�...!">(..,-.�..:..J
�::':�:Ti. Com

,- Charles
. P A R I 1- ( r'p A _'ç �Ã �O

2')'- VALE-N'IJA DÉ ANTÔNIO SYLVIO CARNEIRO
THERE1.1NHA COUTO CARNEt1l6

n;1 rticiparn. ao" parentes e� pl!S'sôas amiga,s '0 nasci-
11enl;( de seu filho AN.TôNlO SYLVIO ocõrrido_na Ma
tu'ii.d.hde do Hospital São osé id .cticiuma.

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

VENDE-SE
Um ótimo terreno de es

quina, a cinco minutos da

Praça 15, medindo cêrca de

400 m2, indicado para ':;(>TlS

trução de casa de aparta
mento. Frente para a pra- rça Getulio Vargas e lado

)a1'a Avenida Rio Branto .

Informações à rua Vis

confie de Ouro f'l'eto n? 12'1,
das 12 às 14 e 17 as 20 bo-

taS, com o propríetár lo

STr#lêêª.êr#Jê'm
/

D

Cor.eentração dos alunos nas escolas
Sii\ eira á'e Sousa. Pe. Anchiet.. , Abrigo.
Antônio F. de Sousa -é Igreja S Luiz.

As 'l'::lf horas i Procissão Infanto-Juvenil no campo d_a
Liga e oferecimento da Corôa Simbóli
Iica do Cetro e da Chave pelos alunos e

petos anjos,
�. horas:' Mi_..:sa Campal com Comunhão geral e

As:;istência Pontifical de sua Excia.
Rc\'roa. Dom Joaquim Domingues de

Ôliv.eira, D.D. Arcebispo Metropolitano.·
!)m·.p.nte a Missa: Renovação das Promessas. do B:J.tis

"rno, Consagra:ção a Cris!o-Rei
Oracão das criancas pela p:lZ (re(li
gida' pelo Sant.o paldre

I

Pio XII),
Benção das crian·ças.

':\. B. _1) 03 que fôrem comungar podam tomar

café com leite, se� pão, até às 8 horas.

2) Ne:-te dia não haverá a missa das 10 ho
ra:; na Igreja S.- Luiz; nem -a mis'sa das
8 11\·ras na Capela S. JoãQ.

3r' Pedimos flôres e <> maior nuwero pos-

As � horas:

o I

si,,!:} de anjos.
Haverá um Lugar especial para os anjos,
e ,13 crianças que neste mês fizeram a

"l.a éortlunhãO:-
CO:lVidamos aos paróquianos e a todo (J

po·n· florianopolitano para assistirem
!lO FeHtival Infanto-Juvenil e _participa ..

.

rem da 'homenagem a Cri,sto-REi.

6) Informações: Casa paróquial - Rua
Rui Barbosa, 32 Telefone 3527 CP. Jus
tino) 2830 (Diva) e 2754 (Elij.'

4)

5)

o QU-É PENSAM

._ -

...

"

.... -' -.

Osvaldo Melo

�SÃO JOSE'
A's 3 - 81w.

Ferriandel em:
ALI BABA

Censura até 5 anos.

(i).&I�.1
../

A's __ 5 - 8 hs.

"Últimas. Exibições"
Gina LOLLOBRIGIDL .,

Burt LANCASTER - Tony
CURTIS - Katy JURADO

TRAPÉZIO
Censura até 5 aios.

r:f�B ,_D1
, A's - 8 h !:I,

_ Williarri LUNlllGAN
Gene EVANS em:

A DAMA DE PRE'lb
Censura até 18 anos.

..

A's - 8 h5 ,:..
Chal'lton HESTQN -

Rhonda FLEMING em:

AS AVENTURAS DE

BUFALO BILL

Censura até 14 anos.

A's - 8 ,h�.

Dale' ROBERTSON

Peggie CASTLE em:

MISSÃO AO INFERNO
BRANCO'

Censura' até 14 :1.nos.

FORASTEIRO -
. com

Charles STARRE�l'T.

-_._-----

-

Diversos leitores pedem-nos a publicação do se-

guinte trêcho de .uma entrevista, concedida há dias,
ao GLOBO, do Rio, pelo sr, Luiz Fiuza Lírna, en-
tusiasta do nosso turismo.

.

Como as entrevistas estão em moda, lá vai ti tó-
. pico; à pedido. /

Disse o sr. Fiuza Lima:

,

"ESPORTE �ÔBRE o. G�LO

l·��' .

- Durante o inverno, a ilha de
Santa Catarina poderá oferecer aos
estrangeiros e aos brasileiros, 'em

particular, excelente. oportunidade
para a prática de 'éSfjórtes sôbre o

gêlo, como esqui e patínação. Ainda"
há pouco tivemos durante quinze
dias, um lençol de neve sôbre as

ruas de nossa capital e alguns cam

pos da espessura de metro e meio,
propícios, portanto, para os espor
tes daquela natureza".

Será que êsse gêlo todo é alguma realização se

creta do dr. Jorge, ?

'EDITORA :"0 ESTAUÓ" �TnA.
.

10,1'111�t: ',,:I"����,:#44:--V . CI�rJ.6�I· j
- .

.
.

Rua Conselheiro Mafra 160
Telefone 3022 - Cax, Postal 139 -

Endereço Telegráfico ESTADO
<,

'D J R E T O R
I Rubens de Arruda R'amos

.

�
.

\ ,,' '.,_- G E R E N T·E �

.�.! -

Domiitgo� Fernandes de Aquino
R E DATÓ R'ES

.Dsvaldo Melo - Flavio Amorim - Btiaz SiI'Va
An,iré Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machado' - 'Zuri

Machado'
(, O L A B O R AI D O Jl<'I}"'S

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswahío 'Rodrigut's Cabral
- 01'. Alcides Abreu - Ptof•.eatlos'·da 'Co�ta :!Pereira
- Prof: Othon d'Eça _;_ Major 'UdefmtsD Juvenai-
Prof. Marroelito de Ornelas - Dr. Milton L-eite da Corda
- Dr. Rubem Costa - Prof. A. Seixas Neto - WaUer
Lange - Dr. Acyr I Pinto da' Luz - Aci 'CslJral Teive _;_

Naldy Silveira - Doralécio Soares - Dr. FóntoútlJ
Rey - Nicolau 'Apostolo _.:. 'Paschoal Apost.ole.

PUBLICIDADE
Maria Celina Silva - Aldo Fe"'nandes - Virgilio

Dias - Walter Linhnres
PAGINAÇ ..\O

megario Ortiga, A.milton Schmidt e .AIgemiro SiJvd:-a
CLICHll:RIA

Valmor Pereira
.

,

R E p. R E S E N T A N. T E
Representações A. S. L�a�Ltda.
RIO:- , Rua Senador Dantas 40 - 5.e) Andar

Te). 225924
_

S. Paulo Rua Vitória 657 - conj. 32 - 3.0 ando
Tel. 336378

Serviço. Telegráfico da UNITED PRÉSS (U':P)
Historiejas e Curiosidades' da ,AGENCIA·P,EIJIO
DISTICA LATINO AMERIc'ANA <APLA)
AGE�TES E CORI{.ESPoNDENTES

Em Todos os municipios 'de SA'i'Ij'I'A CATARINA
ASSINATURA

AN·tJAL .. I :'-.•..•• , .••••. , ••

N.o aVIIlso
Cr$ 400,00
" 2,flO

ANUNCIOS
:\kdiantl' contrato, de acordo com .� tabela em vi�or
,A direção não se respollsabilizà.· pelos

cOlJceitos emitidos nós artigos assinâdos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E'
I
tado pelos prejuízos causa- I

\

d'

I ,10s na prática não só de I r'8'n e-
,

f
atos peculiares à'l pe ssoas ,'.... .

Direção de - pr-ivadas, como, também no •
, ,� exercícl., do Pod€f Soul!ra-' ma,lS.'

oi P A R, E ( E. �
..

E S '

._ ,. I nO�odavia, o disPllsitiVG re-

rinanceira, cabendo-lhe, na f'erem os arts. 396 e segum- c ív il das pessoas �u1'1,l)cas·. f ;d - .

d d
.

.::
'" •• "

I
.".

e1'1 o nao prescm ,e a verI

conformidade dêss, .diploma tes do Código CerJ (Car- de direito públíco. 'f' -

d I Iicaçao a cu pa, nos rno -

e do Regulamento baixado valho Santos, in "Código Ci- O art. 15 cio Código Civil

ss-fflhos menores e a Fa

zenda Estadoal,

.Ardos: Dalcí Maria da
6elo Decreto N. ;-{84 de 30

Silva e ss-filhos -menores, '

de junho de 1950, respon-
a Fazenda Estadoal e o De-

'_..

.rt .

t d E d d der pelas acoes e inden iza-
par amen o e s L).'a as 'e

_

"

.

� coes a que der ensejo.
Rodagem. 1

'

O D.E.R. tem perso
nalidade jurídica, autono- .

Apelação cível N. 4.146, I

Ploriariópohs. j
Relator: Des.' Adão Ber

::::rdes.

. Aptes : dr..Juiz de Direi

i:o, "ex-oficio".

-I 1-
\

ra, tom quem casara apr-D.9:'S
Ainda em preliminar,' de- no religioso, que, "do �to '

A Campanha Nacional de contemplados .

deverão cus� sua manutenção .com uma

ve ser. examinada a "lewiti- de vista legal, é mero con-

I- Aperfeiçoamento de Pessoal tear a sua viagem de Ida a .quantia equivalente a 100
ti d ' cubinato, e êste, corno situa

ma 10 Il causam', isto é, de Nível Superior (CAPES) Inglaterra e depositar, a-I
libras anuais.

o direito de gestã. 111'OCeS- ção contrária à mura}, não I

comunica aos interessados diantada�en.te, na CO,mi'ls�p Os, pedidos de msct íção
I l i f d poli e gerar direitos" '(Ac, _sua, a quanna e tara agir, que a Federação :lü.s Inr'ús- de Seleção, a quantia

('01'-1 para,' qualquer tipo de bôl-
,

que [·....UI·tO mb ,. un.: do T.A. dE �S. Paulo, in
- A "legrtímatíe ad can- ," e,.,_ 0,':,\ reSO,VI- trias Britânicas está ore- respondentg ao preço da sa 'deverão ser feitos por

,

'da d 'h ',1 "Rev
.. Forense:','vo:' ','�am" deve ser apreciada (, no espac ° saneador, recendo, por intermédio passagem de volta. carta, redigida em inglês

f· I d I sem agravo nos autos, .1)�-
LXXXV, pág, 704), d CA d C ' '

TIPO C Ia ma, para. ec arar a a amara e omeroo: pe o próprio eandrtato' e di-
::I .J •

d f' "A concubina não tem .di-ilegitimidade da concubi- 'e e ceve ser' aprecia a a ,_1- Britânico no Brasil, bôlsas Bôlsas no . valo» de 500 rig, ida à Comissão de Sele-
I 'd reito à indenização por mor '

na,: em pleito que tem p� na, 'em grau e recurso. de estudo a engenheiros, pa- libras anuais oferecldas- a ção, aos cuidados do "The
(A .J. te do arnâsio em acidente" 'oi

base obrtgaeão alimentar. c. da 3.a Cãm. do T .•L 1'!1- aperfeiçoamento em ní-, engeiheiros que tenham pe- I British Chamber of Com-
I d "00 d :l 'R G S in "R"v F " (Ac, ·U!1. da 2.31 Câm, doT., I- n epe e o pres- ,o , .. ,. e v , 01'., vel de pós graduação. lo menos cinco anos-de for- merce in Brasil", Rua Vis-

I I 145 '336)'
� J. de S. Paulo, in_ "Rev dos

suposto da culpa, a respon voi. ; pago .
. As bôlsas em questão 'mados, e menos de 35 anos conde de Inhauma, 91 _

bilid d '�l'� Em nosso direit ' o +êr 'I'ribunais", vol. pág.' 737).
..

sa I I a e CIVI Iuas pesso- u wrreu c, n s ,e - são de três tipos: ,:e idade. A, sua duração Caixa Postal 56 - Rio de
d t. 1 537't IT d "E' verdade que a' lei de, '" ,

as jurídicas de direito pú- mos o ar... ,1 em --, o TIPO A: p&de variar de € a i2 me-' Janeiro.
I. Código Civil, ii. illdenização acidentes clQ trab,11ho equi- I '

bICO. Bôlsas com a dn'ração de ses, de acôrdo c.om o y!nno I
Os .pedidos de inscnçao

h
.

'd" t' b d' párv., para Efeito do perce- ,

E' oe se·!' acolhida, p0r POld' �mlcl tIO :s � SUl'
OI' 1-

bim.e.nto da i!'ldenizaçã0, a
2 anos, oferecidaf. a enge- de trabalho do mteressado.

t
deverão conter os õeguintes

Sob a presidência dt.; sr. 3eus fundamentos" a pre!i-
na "fi, a' pres açao lIe ap!Jcn-, .

' nheiros formados recente-
.

Os c,àndidátos a estas úl- ,-dados:
tos às pessoas a qt:em �,ví- concubma ou com-r,anhelra ,

Charles E'dgar Moritz, �re- minar suscitada pl'la Fazen, ,

Ih I' 't'· I' mente; Essas opo�";unid:ldes tirn:as bôlsa's devem ser en- a) n,ome c0mplf.'to
lima d' b

' a mu e1' egl.Ima, uma vez " .

"I
siclente da' Fede1,,'Hção do Ia-Públira Estadual. Na ver-' os eVIll por o l'lga"- t' I inrluem 426 libras anuais g'enheiI"'Õ8 expérumtes, tra- b) enderêço

çã.o legal. "Importa, dizf!l': o' que cons e o seu nome como

IComércio de S�nt:i Catai-ina dade, o Decre,to N. 217, de 'd t
[i�ra n1"anutencão e o trans- balhando em orgãniza.c"Ôes e) i,<lad·eA •

b beneficiária na r;a eme a '

..
,

..

conJuge so revivo, 9:,s cor- t d'd �u. n 'bl' '.
I
-,

e secretariado pelo Prof. t2, de setembro de 1946, eri- d
,.

M
�

t -tO por e ' e 1 a e Vona do ',ra- pu Icas ou pU!'Ílcu !),re.s: dt estado civil
respond'enlte 1.0S' alimentos o operano. as se .ra a

,
-;.

Elpidió Barbosa, presentes �iu 9 Depa,rtamenrr. de E'!'- � - ,ii a Inglaterra. q-ue-'estejam disT,lOsto:'l a e) 'b,rêve relato -sôbrç; a
que O f le 'd t

.

d ,e 1.1ma exceçao, que, como
�radas de Rod9,gem em -per-

a rl o el'l>t e pres- TIPO B: di�pehsa-Ios '

'

teHlporàrh- ,� e,du (la,ç'ão r"ecrJbida e a
t f' tal, deve ser interp�etada

30nalidade jurídice, Gorn au-
ar se osse VIVO.

['estritamente.
__ Bôlsas 'com a� dl:raçã0 de mente e, a ajudá- �os em seu

. exp'êriência profis�io-
"Na d-eierminacão ,dcE'\i'!a .

f
.

... ';,

tonomia administratiVa -e dCls anos, também para aper elçoam-ento. �_c,:lÍ,a.l , '

ob I· a
-

,.
' "Igual ar,'gumen tação �,pli / " , � ,l' g< çao, a�)_lcam-se as re- .eng·enheiros ':ree.ém-forma-

.

-#\ -e'"
._,.

ê'"
'

t
'

(;a-se ao Decreto N. 9.681,'
:. -,.y.. m,pr e;o a nr'.i

gras estabelecidas nos p,rts. -

A 'h'd J
; ,

.,"�, ,

,

dos, no valor de 429 libras � s pessoas ,eSCOl 1 as e·· :g}:' tipo -(l-c' aperfeiçoa-396 e seguintes, con: a's de 7 de d'ezembro de )912, . , "
, '

anuais, quantia e',:;:a desti- verão pagar a pas!'(âgem de, ,'<mento ,ou' especializa-
nada à manutenção do bcl- idade. e depositaI'

_

uma lm-' ção pretehdi>dos.
sista. Est�s concessões não portância suficiente p'ara As cartas d'evel,'ão che-
cobrem o pagamento das cobrir o custo da r.a-ssagrffi gar às mãos da Comi"�ão
ppssagens .. Os v'tnd idt> tos de volta e contrIbuir par'), li de Seleção até o i'ia 31 de

adaptaçcles ex"igidais pelas em face do preceito amplo
.

.:ircul1stâncias (Clovis Be- do se� art. 22, q\!e m<.\�da

viláqua, obro Cit., obúrva. indenizar "todos aqueles
I

ao art. 1537), mf'smo por-
aos quais a !nort� do vin-

que, como está no -t-extc no jante privaTa de !llimentos,
rrtigo qUe comenfamo;;; só auxilio ou educaçi\.o".

"A concubirm - portr,nto
-. não tem aç�o de ress;!rci
mento por ho'ÍnicícEo do hó
mem com que;�'VÍ�la" �.nt7\'.
'os' Tdbs.", "01.1159, Vág.
207), E "a falt.a' �ie legiti
'1"laçãü ativ'a tom,;!, a ação
'nfunaílda e de've ser pro
ulUciada pelo juiz, m��.mo
,em'que' a aponte o rpu"

I (Rev: forense, voI. CXXVTI,
pág." 431);

ISerin, pur conseguinte, de
se declarar improredenf!; a

-----------�-.----..;:...;..---------------......
---,-

ação, p�.r haver sido prcpos
DEPARTA1HENTO DF. SAUDE rÚBLICA

ta por quem não podia re-

clamaI' alimentos ;Ia vítima,
pois entre esta e aquela ne

nhuma relação jurídica se

estabelecera suscetlvel de

fundamental; o ped-ido.

Dalci
)

Maria dã Silva-, e

,

AhlUNCIOS

sejo.

EM

JORNAIS
mia administrativa o fi-

nanceíra, e responde, "ip-
80 facto", pelas ações: e

indenizações a que der en-

RMSTA$
EMISSORAS

COLOCAllOS'!IA QUAL.
'iaun CIDADI'DO llASIL

REP. A�S.LARA.
lUA IINADOI DANTAS MI- 5.· Ale.

110 DE JANEIRO· D. F. I"

Torneio ·'Cul··
tural da Seaac
SORTEADAS AS EQUI
,PES REPRESENTATIVAS
DAS ESCOLAS 'fp.CNICA�

DE CQMÉR{';IO ,

também, os srs. :ir Roher
to Lacerda, direi or-_g�,ra!,
floei Odo, da Es.-;,))a Térni

ca de Comércio Sa.nto :\n- _. � ._---

pessoas a que se rf'-

tônio de Blumenau e fun-
,

cionarlOs,
_
realizo;'-se, on

tem, às 15 }j.oras, n� séde
do SESC�S;ENAC, nesta ra-

(
pita( Ô ,so1'1eio fias equi.
pes repl-esent:ativ8:S- das. E,g-
colas Técnicas de Comér ..

cio que p!trtidparão, }l, 19

do corrente, do tOl:neio cul-

tural Idessa organização, dô • r:�_.n�.e�ensino comercial. I
A

' ..' ��1IIiIIIiI�""-::'pos o SOl!té�o, f(ll:a:m �'..,_�iIii'�OO:----�'"==-.:o;;;;::;-?...._contempladas as, equipc8 '

com 5 alunos, das s.egui:ri� I��'-----------_·_-----------
tes escolas: Comé�o 'éa-.I

,
tarinense, ·de Caçador;' Dom )

Bosc�, de IÚo do S.ul;- San.- ti',to. Antônio, rle _B1.umenau; ,

Tubarão, de Tub�rão;- La-I
gunense, da' Lagunl!-; ,Soma
Pereira, do .EstreÍ:Q; Santo,
Antônio, de LaJés/; Frei:
Rogerio, de Joaçsba; Bom l

Jesus,; de, Joinvill:.:'· S:nta ICatarma, de FpollS; 'ima

,cula:da Conceição,;. - de, ,r,i_
I

deira.
'

tem direito à in,denizaçãD re

ferente à prestaçfío de ali

,mentos, as pessoa'C a qúem
o defunto os d'evia a d;"zer-
se: as

CLUBE

DE
REC.REA TIVQ

JANEIRO6
ESTREITO

nPi'og',rama para o Mês de OuTUBRO
DIA 13 - DOMINGO:

Das 16 às 19 horas

Tar'de dançante infantil, denominaqa:
Vesperal d·a Garotada"

Das, 20,30 às 24,00 h�ras: SOlrée
Essas equi"pé.8 con'�oi'

rerão ao torneio cJ,llbfral'
que se efetuará a19 de ou

tubro corrente, t�ndo carla,
�scola concor1:'ido ,éom �O

,ano� do ensitl,o te,:nico co

merefal.

�DIA 26 - SA'BADO:

SOIRÉE DAS SURPRESAS,
às 22 horas

'.

com início

AVISO: Dará ingresso o talào do mês

ou carteir!1' socjal; .

Para as senhoritas exúÍ'ir-se.
á a apresentação d·a carteira
secial, visada pelo Derartamen
to Feminino:

_;-vê'nda-de ingTelffi na Secretaria
do CluBe:
"Reserv,\ de mêsas, com o sr.

Lídio Silva, Í!1dusive' pira a
•

,

tarde ãancante infanta.
'

.
-�$�""�",��"j

vil Brasileiro Interpretado",
"01. XXI, pág. 88'):
A vítima, sem dúvida 'il

guma, não estava obrig-ada
0, prestar alimento.s à auto-

des clássicos d'a concepção
representou a consagração n"lenar romana, A culpa
de idéias avançadas no scn- ! ,

",'
tido de responsabiiizar o Es ,(Co.ntiima em o.utro. local)

00[�1� D�]�T��lnlINGUTEBljPll' ENEG�NII�mÕ�

AUMENTE O SEU ORDENADO'PARA AS

F�STA,S DE NATAL
Será muito fácil às pesso.as de iniciativa, estudan
tes, barr<:ário8, fU»CÍonário.s, :ni.iiltar�s, professôres,
comerciantes; etc., ganharem 'alguns milhares de
cr�zeiro.s a mais para melhor festejarelll o +:JATAL,
Escreva-nos que lhe mandaremos, sem despêsa al
guma e sem compro.misso. de sua parte, detalhes

.

dêste plano, que está propo.rcio.nando. a milhares de
pesso.as de ambo.s os sexos, em todo o. Brasil, re

'cursos suplementares para co.memo.rar as

FESTAS NATALINAS
Escreva URGENTE à Emprês'a de Publicidade
S. Paulo. Ltda. - Caixa Postal 6332 - S. Pauio.

outubro corrente ..

PLANTÃO DE FARMACIAS
,

:MÊS DE ÓUTUBRO

12 - sábado (tarde) Farmácia Moderna P..ua João, Pinto
13 - domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

N o entanto como figuram 19 � sábado (tarde} I Fai'mácia StO Antõn!o Rua Felipe Schmidt, 43
no feitio, ainda qUf sem as

.

,,', . '

20 - domingo'
,

FarmáCia StO Antôilio ----Rua Felipe Schmidt, 43
formalidades lega:�, ap)id,- 26 _ sábado (tarde) ,., Fármácia Catarinense

,

RLHIC Trajano
veis ao caso em tela, dnas

27 _ domingo'
,.

F{tl'mácia Catarinense Rua Trajano
filhas da vítima, cujas �er-

30 - 4a feira (fel'in,do) Farmácia Noturna Rua Trajano,
tidões d� nas�imento ,}�tão

O serviço . noturno será ef.etuado pelas \F:wmácias Santo AntÔnio, Notul'-
inclusas nos auros, pare- V·

.

d
'

F l' S \. 'd' 43 T' P l5 d' Nna e J,tória, 'situa as as ru-as e Ipe C-'imI, r, , ra,lano e raça, e 0-

ce-nos razoável, tão só, ex- vombro, 27. ..:
O plantão diurno' compreendido, entre ,12 e 13,,% horas será efetuado pe

la }'8rmácia Vitória.
cluir a autora 'dà inden,iza.

ç:ão para confel'Í-la em par
fes iguais as únicas bene

fi�iárias legítimas do fa
leci\do.

ESTREITO
6 e 20 (domingo) Farmácia Indiana Rua 24 de Maio, 295

,

13 e 27' (domingo) Farmácia do Cant.e Rua PedN,Demorn, 1.627

,O serviço noturno será <'fetuado pelas Farmácias do CANTO e INDIANA,
, A presente tabela. _não poderá ser a:lter.ada sem prévia Th-utorização -dêste

Departamento. '\

D.S.P., em Setembro dé 1957.

-III-

No mérito, o problema aue
',.

-

os autos trazem a ('xame li

ga-se à palpitl:mte (l nã0 me'
1100S Icomp\lexa e discutida
matéria da respoIlSllbilirla de

_, �. Lui;,: Osvaldo d'Acampora,
IUf,petor de 'Farmácia.

-----------------

mais
rápid�

��--- ----�--
-
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�areslia

3,06
4,00
4,00
5,00
5.00

5,.00
, -5;00.
5,00
6,00

4 Florianópólis, Quinta-feira, 10 de Outubro de:: 1957
------------------------�------------------------�-.

I n,s.·' i I u t"O "d e B,-e·1 e z a

RUA VICTOR �EIRELLES, 18
. I .�

" FPOLIS.

·T R Â D I ('I O N A L·

SEU

•

F L

Colaborando na campanha de valorização' da nossa

moeca, você '-deve procurar valorizar. o seu dinheiro, fa
zendo economia, mas suprin:do as �uas necesaidades

Ajude, pois, o Café Primor a ajudar-lhe nessa '(alo
,rização, fazendo o seu lanche, o seu aperitivo ou toman
do o seu refrigerante per menos dinheiro, sem prejuízo da
ótima q\.Ialidale dei! produtos que lhe oferecemos, por
verdadeira- pechincha.

.

Vejamos -alguna preços do Café Primor.
APEIUTIVOS

Caninha branca . . ..... :.,"""""'"
Amarel inha. ..""""""""""." <,

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

Pi-Ki """"""".""""""""
Martini "'·0' •. "':"""", o , , o : , , , , o

Vermutes díver. '" , , .. , , , , , .. , , , . ,',� , .

'

Conhaques divl's.·" � .. , ... , . , , , , . ,

� vf,nhaqtfe Castelo , .. , .. ,.",: .....

Conhaque de maçã , ,., o oi' ' o • o • , , , ,

SALGADINHOS.
r\imôdega '" .. ,.'" .. """"""", 2 00
Croquete " , . , , . , , , ... , , . , , , , , , , , , .. , 3,00
Empadà- ,'."" "",.,."""",."",: 3,00
Cachorro quente ....... '............... 5,00
(2hurrasq.uinh<J .. "".,;""""."", 6,00
Baurú 1-, ..... , .. , '.' ... , : . , , . , .. , .. .. 10,00
Sand, americano. , , ... , .. , ,. , , ... , . , ; ." 15,00
fand, presunto,

"

, , , , , . , , , : , , , .. : , , , , ; . 7,00
S:O'.l1d mortadala 'i, , , , , . , , , , , , , , , . , , , , , , 5,00
Media com leite """."""".""'" / 2,00
Pão com manteiga' ", .. ,.""".""" 3,00
Sanduiche patê " , .. """""", 4,00
Copo de leite .. , , .. ",.",."."" 4,00
Cachorl"? quente .. ,", .. ,', ... ,"',.:. 5,00
Tcridy .,",., .... " .... ,."."""... 6,00
'Sanduiche queijo. ", .. ","", .. "....... 6,00
Vitaminas ,:"""".""."",.""" 7 00
�''''l'vejas de 9,00, 13,00, 19,00 e 22,00 ·(extra)., R€fl�i-

geran tes, de - 5,00, 6 ..00 7,00 e 8,00 a garrafa, CAFÉ do
mais- puro que se s erve em Santa Catarina, por apenas
Cr$ l,CIO a xícara!

.

Tudo d.que é 60Il1;-e barato: 'Vinhos, licores, whiskíes,
conservas, bombons, chocolates, doces, etc,

Faça dG 'Café Primor o §eu ponto predileto,
'

Ambiente puramente familiar.
Café�.Pdmor Ltda. - Rua Felipe Schmidt, 60 -

Florianópolis, Aberto, diâr-iamente, das' 6 horas d� ma-

nhã ii,-�eia. noite" .

..,
,

.

"O ISTADU" O MAIS ANTIGO OIARIO I> '-S. vt\�AítJ'l'\ ,.
..

-
--�.__._- ....---_. :-- -

1h#4ri=#t=#ri=#r.=aê=#ri!Pri=#�ri§#G#Pft#dri=#ri=P 1�•••••"••�"•••••••••••"".8 �••��••••••ee••• la••••• �

�. Pedimos aos nosecs distintos léítores.. o obsé- ,f: 'B '

R' t
.

"

t ) .:
:n.. quio de pree�chere� o coupon sbaíxo e remetê-lo à n I I r e es aurin e :

nossa Redação, a fim de �omplet�l'mos, quan!o ano t·
.

.

, Ites, o nosso cadastro social. . I, -.
-

.' . . -:

:::�.:.: ': : : : � .. : : .. :. I�«f \AlIJliI
I :
, 'I_
•• • •

iAMBIENTE EXCLUSIVAM!NTE FAMILIAR. ( A R D Á ,P I �l
• •
• • •

•
.'

,

IESCRUPUlOSAMENTE SELECIONADO, APTO A SATlSFA-'
i 5

-

\ I�ê.=;;;,a.w:;�,#iéiEiéiêêé:;iê: I lER O MAIS EXIGENTE PALADAR. .

i
Campanha preventiva :

I
COlabOra���!��a !�Cc�!d:eO!mbeiros ao

I . ·

COSINHA DE ta ORDEM Ipovo Catarinense. '.
. , .'

Faça' sua visita a êsle �creditado 'estabelecimento �
o incê�dio é o inimigo número um dos seus bens, I '

Ele ataca sem aviso prévio e aproveita-se dos seus i .... •

descuídos para iniciar a sua faina. devoradora, '

culinário. . ii. . Nenhuma residência, estabelecimento industrial ou
I

comercial, escritório, consultório, laboratório, hospital, ..

::�Zlriv;:s;e�rd!���::S�d��:ej;�r �:ai���!�io,pública, ME�U ESPECIALIZADO EM P R A T O A R A B E i
Se a casa.. o estabelecimento, o hospital, a escola,' "n, ,.,

I.repartição, etc" não contar com meios de defesa

ade-I
.

quados e de emprêgo imediato, um princípio de incên-
dio, que podia ser extinto fàcilmente, tornar-se-á um EM FRENTE AO (INE RITZ BEM NO CEtiTRO D A (IDADEgrande incêndio e poderá destrudr todos os seus bens I "_.
móveis e imóveis e, -até mesmo vidas, reduzindo a cin-' ;, .
zas o resultado de longos anos de, trabalho, I S C

..

, d ri â ri n � llll' f !i fi O .

e S '0' o,
·

B R'- I T T -0-�,
. Tô�a ca;a Ol,!.estabelecim,ent,?' �eve possuir a sua I' D e -â U b li U ii H i ! U U 1 .

i)
.

I

instalação preventiva contra incêndio para que possa '

-,- O _
apagar o logo no seu comêço. . f lo fi a II t p o II S .

.

f
Alfaiate do Século

: ' , • • • • , , • • * E�l'l'�L DE CONVOCAÇÃO DA ASSEii!BLÉIA GERAL·I I.
'

Rua T�a�nte�, 9 !
1 * CbRPO DE BOMBEIROS : tEXTRAORDINÁRJA. PARA REFORMA DOS ESTA-

«> * *, TUTOS
i I.
:I

.>!' Telefones nrs. - 3313' - 3314 *

O Présidel1te da Sociedade dos Atiradores de FIo-
� * *
tll.

.

rianoj.olis, devidamente autorizado pelá Conselho Deli- Caixa Econômica Federal* Em caso de incêndio,: desaoamento, -.'
>

� ,. ..1nA -

l f C *' berativo, .na forma do al'tigo 39, letra "f", do.s estatutos, de- Santa Catar-ina.>.
tnun�oes, etc., te e one pa1'a (). orpo

. ,.. ,

.s * de Bombeiros, * "convoca os senhores associados para a ASSEMBLÉIA

/� * Ao ser ,atendido diga c.laramente o que * GERAL EXTR_,AOUDINA'RIA, -a re,alizar-se ne' próximo
* há e responda às perguntciS .. do telefonis- * ·(lia.1 r de outubro (sexta-feil'a), às. vinte.,. (20) horas. na
* ta, dando o número do seou; 'telefnne, rua, * '''3éd,! �:ociall para avreciar e votar' a reforma (los atuais
* nÚ'l']te_ro da ,casa' se 'hotLver,'\i Z;J.gar, etc, * estf;-t·:·"u.,;.

-
"

* Quan40 o telefonista mandar-. desliga?' o *

* seu aparêlho, desligue-o'e -fique espemn- *

... do a charnada-para a confirmação, *

,
.

v

Pai, ,. ,." ,.,., .. , .. ,."".""."" ,. ,.,., ,.",

Data do nascimento ",.;",.""""";,,,.,.

Estado civil

,

Emprê�o I)U cargo .""""""." /! .. , , , , , , , , ,

Cavalheiros, , ,

--------------------�--------�--,------�---

EXTRÀVIO
Conta nO 6082 21\ série da

�rianópolis, 20 oe sebmbro de 1957,

'Viagens DJRÊ'rAS
FlORIj.NÓPOl1S - RIO.· Ás 3d'.
FPOlis',-S, I'AUl�...,:RIO ;' '4;,<.
fiP1!lIt,) .. CUflITIB�- RIO AQ� SA8S.
,.

SERViÇOS AÉREOS
"

CRUZEIR
. 0:0 SUL

.r
:I

j
. Um bem �ontado bar (Café: Bar, f?o�veteria, �

Petisquéira)_ dos'_maj,s afreguesados e situados num dos I::::

Il1�lliores póntos da cidade de Florianop<Jlis, por moti
vo de m u d a n ç,a dos prDprietários, Fa-
cilita-se párté do. .pagamento. Tratar à· rua Conselheir� �, ,(. ,

I Mafra, 180 - Florianópolis, _Flol'lanopohs, 7 de outubro de 1957,
- .. ., .. ,. .�._ ... - .._ .._��_.-._.--- _.-,_ .._-

* * Georges W, Wildi
Presidente* * * * * *

'-�-'-
,_------

.::3= r=; r#JêêFJ@@j#J[#I@êt=Jêr=tt#l@i'#.}@'I"êêr#1@c#lêrélêr#lF"U."
.

, ,

O I e r e c er
/

NA

i 1-0 r ar.

.

Voce
acaba com

roupa ...aRTE DE

L coma
,
;:

8EN'X.
"

. EM

)

A mais mOderA-0
'lavadeira'
automática
dó mU'1do

N·Ó p o L I '. S
•

�
LA CARTE"I

"
.

�
excet·o aos �dom�ingos �

e sme r:8do teryi'�o� de

taurante· "A

fu n't io n'-8·n dQ

PRAÇA 1 5 o E

. o melhor plano .

de papamento
't

voc�
QUEM

.
E;

FAZ

N O V ··E -M B � O Au; to em nessa I i" a uma demonstra,i;;". da llendill_
...

... Revendedores Aulorizador,BENDiX.; éon erl)

.• ecpnomÍCJ c-mprcva Ia e.m

mais de 3,500,00,0 Ia es

_'t· em tc:dJ Õ munuó. w: lojas" IRMÃOS. GlAVAM
';
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"BRASILlA"
Incubadora elétl,'lca
para 2,400 ovos

"SÃO PAULO"

Chocadeira a querosene
com viragem mecânica

"SÃO PAULO"
Criadeira para 100 pintos

"SÃO PAULO"
CampAnula a querosene

Chama azul

"BRASILlA"
Batei'ia. metálíea para

(".rescimento

anos da história marítima,
começando na época da Al'

_madif Invencível, já que foi

aproximadamente naquele
tempo' qu� a Grã-Bretanha'
se tornou potência madti-

� :,.v- iJ�.
').: ';<!:'�;:��?l��f{6i::(�1�f![v�t��f���>�WS�:��i)�,)1�'�j:;(; ,'9f;;.'i�.�.,

r

,� ,- :�/'��' r��:���.. ,�:; �,�� �<. 1 \,�'"_���}-H?"i'(n;''!!fi'���fl'�}�l
Fl&ri���p'�lis,.��:.ünta-�eira, 10' ele Outubip"c:1ér,t9�f',

.'.

":

Aos três mêsel

Usando o Material

Avjcola Ade_quado'

• !' JCltBJ.lIJORAS elétricas' tipo \.a
bi ne para 1.050. 2.400, 3.600, 5.400 e

9,.)00 OVOl.·

• CHOCADEIRAS com viragem mecâ
nica pallai'liltl, 200, 300, 400 e 600 ovos,

• BATERIAS metálicas "Inicial" para
'

,

.

100, 200, 300, ,>00, 500. 600, 800 e 1.000

pi·ntos até 1 mes.
-

.

, .

• BATERIAS metálicas "crescimento"
para 120 aves até 3 meses.

• C�IADEIRAS semi metálicas para
50 e 100 pintos.

• "GRANJINHA PAUliSTA" Inte-
ressante novidade para a criação ca

seira de frangos para consumo.

• CAMPÂNULAS a carvão, com regu
lador para 500 e '1.000 pintos.

• CAMPÂNULAS a querosene, para
100, 200, 300, 500 e 1.000 pintos.

• CAMPÂNULAS elétricas, para 100,
200, 300, 500 e 1.000 pintos.

• ENGRADADOS para ovos "Amparo"
pata 10, 15, 20 e 30 dúzias de ovos.

• CLASSIFICADORES para ovos. Sepa
ra os tipos, especial, A. B. C. e D.

.:++:++!++:':':++:++:�t:":H:#:++:":":�:":++:++:++:++:.+:++:••:":+-<':":++)+:..:..:..:..:..:..:++:++!++:••:••:":":++:++:++:":H:":H:"'�:••:••:++:..:..:�:.+;.,..:..:�:�:..!�:�;�:..:�:...:...:..;++:++:++:..:..:..:...:++:�:(

Obtenha frangQs
.

Grande leilão escocês !de nova .vida .j

d d' "Sh th
-

.

- 18 seus filhos
.

e ga o ,or ern: ,eomT.aJ.
Lond�'es (E. N. s.: - se-l ,01. d: JOg�S de fJ,_e�ol" m.-, tock, que fOI ad�lJ�lstr"dor I

.

rá realizado a. 1Q de outu- tei veio evitando que MIsse de gélido do Capitão . John'

bro, _na Escócia,' um e5pe-1 de- pais um dos mais puros Masg il livray de' Calosseí

tacular leilão d�' gado. no.
1
rebanhos de gado S�orfhorn. I e é uma das maiores autori-

I qual serão.apresentados um! O encarregado do reba-
I
dades na criação de gado.

dos mais. a.ntigo�. reba·nh�.s luho é o sr. Gordon Blacks- 'I Atuou como juiz 1l0� gran-

desta especte e um dos maIs
,,-.-- .------

. d.es concursos do Remo Uni

!lOVOS, qUe serão postos à I
-

VENDE-SE" de' e no estrangeiro. No cor-

venda, conjuntal)1�nte, pela

I UM BAR, COM SORVE- rente ano, êste rebanho oh

Pi: rimeira vez, a f im de, 1'e- TEIRA SITO NA AVE- teve .uma de suas notáveis
<luzir o' número de .reses dos' NIDA 'MAURO RAMOS vitórias quando o touro Cal
mesmQs. . 1121. TRATAR COM O rossi« ConsteI!ation ganhou

. . - 1 '1-
• I PROPRIETARIO.

os
�. ,.

F
.

Assistírão ao euao erra- I premies maXI-IDOS na '('!l-

dores de muitos países .que ra Real dos Highland." na

QualrDcenlos· anos de· história ,,:;
,

. maritiml condensados·numllivro
NICHOLAS Monsarrat, o ma. Em 'conjunto, a novela e' já publicou, até hoje, 13

autor da novela "The Cru-el abrangerá desde os tempos livros, tendo escrito os ar

Sea",- mundíalmení e famosa de sir Francis Drake à ca- gumen tos de vârtas pelícu-.
e que descreve as' aventu- nalização do rio ;';ão LOU-I Ias famosas. Seu renome

ras de -uma fragata -em renço, para permit.ir a pa s- internacional baseia-se es

Iízando uma "tournée" de sagem direta de navíoe de pecialmente em sua obra

quatro meses por todos os ,grande calado até os grun- "The Cruel Sea", que foi

mares. Durante It mesma, des lagos, que se estendem traduzi,da para numerosos

reunirá dados e fotogril,fias desde a Baía de Huà'lon, idiomas; "The Story of E�

para um novo iÍ'iro, que, ele entre o Canadá e os Es- thel' Costello", "'l'he' '1'ribe
-seg'undo· êle, "consti'f:uirá tados Unidos. .R,>colherá, '1'hat Lost Its Heal�" e "The

·

uma v!)lumosa- obra sôbre a .também da.doi! sôbre a Baía Ship '1'hat Dief of Shal") e".
hist'ól'Ht .marítma dos ú�ti-

','
de Hud�on de um lado do Serviu na Ma'rinha d;_._Gue-r

�os 400 anos". mundo, e a colonização da 1'3 britânica durante a úl
O. sr. Monsarrat, pel'ma-, Austrália, 'em 'Outr0- heMis- tima conflagl"lção mundi::tl,

heceu recentement'3' dUl'an- féria, e, mais tar'de, fo' diretor

·

te algum tempo na' Zona Na verdade, o �ivro está do Escritório Br;tânic(' de
-das Caraíbas, cor,', o obje- algo.parecido corIl,as aven- Informações, em Johal1ues

Jivo .de realizar investiga- turas ide um marinheiru pe-. murgo, ocupando 0m seglli-
ções e de recolhei; dados -los sete marés".

.". I da o mesmo cinogo em Ot:'!.
sôbre o amMientc da 1'e- Nicholas Monsarrat 11:JS- wa. Atualmen,_:e 'd,8dica to-

· gião. Declarou ne8ta cRpi- ceu em Liverpool em 1910,' do seu tempo à. m�ratuta.
tal que reuniu copiosos (la-
dos, relativos, aos filibuR-· ..
te,iros

.

e piratas do século I

�vfi.�, "q�le Út�Ita �nfli.l��-I:çla tIveram no destino dos '

'. I
Caraíbas,. s�m que disse: Be

'

aperc�'bessem" ..
•

IPro_ss�g,uindo em sua
-

"tournée'�\ pretendo- visitar.
a África e o Extremo Otien_ ,I
te, partin�o, .

em, di1'eçiIo !i

I'Lagos (Nlg.erla).
Declaro.u que () novo' li- r.umerrta os g I o b u! o s z�.ngui[leo.s e

vro repre"oe·�ntara' "".m l'e"..u_-I VITALIZA o 6sngucenfraquecido, E� de gosta delicioso e pode
'_ �rr u!'Udo ém 't<;das as idadés_' ""'-

'

mo contendo cê-l'�a de 400 .•.---------------_..----_11

Oonsulte-nos sem compromisso,

, .. estamos às suas ordens

COMÉRCIO E INDúSTRIA

"BftASILlA"
Bateria metãllca para

1.000 pintos

/

\
"8RASILlA" _

Bateria Metálica. Mod.êlo
SUPER para 500 pintos

"GRANJINHA PÀULlSTA"
Crio ,50 frangos por mes em pequ'º1

espaço e com pequeno copltol

Campànula elétrica com

termostato lUCRO

Preguiça � fraqueza
VA N A·D·,I·O L

!- .{. "" I
••

- • '"' � ,.- ....... l- .'

� MOCAS DESANIMADAS I
HOMENS ·SEM UiERCtA.
"NMO é soa culpa! _

É a fraqueza que o .d(:ixa .cADeado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sc;u' brilho.

A fmqueza atmsa a vida porque rouba
as ror�.as para o trabalho.

V A' N -A D '1 O-I..

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

VENDE-SE
MOTOR ELtTRICO

Vende-se um MOTOR marca 'aenei-al Elei.ric, novo,

220 woHs: 7% cav�los, ;uporte e chave!-
Pl'eco Cr$ 10.000,00.
T�atãr c�m So\on, na Livl'aria Progresso, n: 22, rua

��f"iI'�
-'

, Dê fôr�a, vigor,
energia e rapidez men

tal' a
.

seus filhos (Om
TODD'Y, o amigo e pro
tetor das crianças em

iôdõ o mundo, durante
gerações.

TODDY é o proletor
� amigo'das érlaneas,

VENDE-SE OU ARREN
DAM-SE

Uma torrefação de café

e uma pequena fábrié,) :le
ca remelos. VeI: e .Iratai na

Fabrica de Café M:mi, Cô'hl

Navegantes Pi-

Feira Real da Inglaterra. e

em outros CO!lCUrS0S regio
nais.

O rebanho Glamis foi ini
ciado , em 1950, pelo sr. R.

Adams, que é um dos mais
destacados criadores da

se dedicam prlncipr.lmente à

criação de gado de corte.
,

. \

Sabe-se, tamb,�m,. que

tôdas as conhecida s firmas

exportadoras de g a do parti-
ciparão dêste leilão

o sr. João
, Os. rebanhos são O· Bap-

escolha pela �tt'iq�t, r

, "'"
-' -"

sua nova
.

roupa anata.
-� '\ ... .-

'para o homem .moderno!
,., .... ' c .....

Jmp&�i�f
�

• � confeccionada em quatro talhes T

e em 32 tamanhos, Seus tecidos e-aviam'entos .ie
de alta 'qualidad.� e pré-encolhidos.

• Você se sentirá bem; pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito m'àis cõnfOIÚTtI

r •

,

e muito mais degante.
' .. �

Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não

nem demoradas provas_

EXTRA ... .

�á lonpí."'_
-

. \. it �
• " , e-' __

.

_
Garol"tido por

tECIDOS E ARTEFATOS FISCHER SIA
,

,. "'. ...

Rua Prales, 374 - S'õo Paulo
.

'35 anos espeCializada nú ramo do v�studrio

, 'l'

I.

Disfr;buidor exclusivo·

MAGAZINE HOEPCKE
CAR,LOS ,t!0EPCKE S/A

.

Sente. CatarlNl. ----..J
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'F R A.e OS 0,$, ,Rf SUL T AD 9 S ( O LH I DOS
.

P E [ O ( L U'B E DOZE NO INTERIOR
Nos juvenis, uma vitória e uma. der�ota - Duas derrota's nos adultos • A ma Ia de Jacó coloca

.

.

da aqui e tirada no Estreito - O cronii ta ajudou c�mo atléta.'"
(Escreveu: RO.lendo V. êle embarcaria. -

A .sur prê- í sua mala e avisasce da sua; agir, não cheg""�'urri aos I rio fraco, os jl�vei.Üs Dozis- ,

Lima, enviado da ACE';C) za foi geral quando, no Es- ,impossibilidade de
.

pros-j"
"ouvidos" da repo,'-t�gem.. ta.s claudicaram 'las ações

Sábado último. à t..rdc, treíto, Jacó em ver. de apa-J�eguir. Era mais um dcs- O cronista virou atleta in iciais,
-

refletindo-se tal
saía .desta Capital a dE'le- recer p�ra embar-:ar, .man-

1

f'alque na equipe i'll;ulta ,As_,- ComTos 'i'mpl'evisto,;; de lsLüação no placard do pr i

gação de basketbáll dG' Clu- .darâ. que outro retirasse a _razões de' Jacó para as'\L'?l última hora, as ausências
I
meiro tempo de 10 a 9 à seu

:�j��:�s�-��s:�, c:����; Untjôgo do Flàmêngo em Joinville: I: :e��::'6�;'o���:�,:o:��::::�:�::: ,p��e::�'_df����a;�::
duas programadas exibições "

250
'

.1.
reduzido a somente seis va- telramcnte�""seu_, oponen-

em Itajaí e Bnusque; Em
>

, mi cruzeiros '

Ilores adul�os. E�' vjst� dis-' tes e' à base de Beto e A'de-I
ônibus da Emprêza Floria- Noticia-se no Ri0 que "o gem esteve em contacto com

�
to, o cronista fOI convidado I mar, ,.chegaram ;:10' ref<Ul-!

nôpolís, gentilmente ,
cedi- Flamengo, recebeu uma: ex- o vice-presidente Adavt� �� colaborar como :J�leh;; � o.,

tado flUal de H a 22., Qua-
I, ido pelo Exmo. Sr.. 'Prefeito. celente proposta para a Fernandes ide Magalhães fez. dros e marcadores � Do-

M
..

IDOi 'U' 't'
. 1 Ad I,

umcipai, r. s m a r "efetivação de um jÚgo amis- Castro que nos declarou qUe 'ma VI Orla e uma. uer- ze -
.

emar 16. Bete 10,'
Cunha, os Desistas ruma- toso em Joínv'Ile no inte-

I

sOl!len,te '�pós o �otej.o. com , �ota ��, Itajaí � ChegadOS; Di, Pie.tro 6, Gainete 4, Ivo
ram CQID- destino à Itajai, Hor íde Santa Catarína .. re-, o. Vasco' e que os dir igen- a Itaja í, os Doztstas fOla,m 4, Levi 2 e lan 2. Atuaram
O case "Jacó" --'- A'd{'le- 'cebendo, para tanto, a im- tes do .F.l�mengo I�s:udarão: recebjdos pel�� ciirig�ntes I aind�,. sem Turcar, �arc�:gação, apesar de quasi {om,- portância de 250'mil c�'u: a possibllidade de atender do �. C. Icar�I � :lo.lados I Aureho, :Saul, Marcw e

pleta nos juvenis, estava se zeiros correndo as despe- .ao convite da entidade (;a-I �VI,�am?nte. ,,� 1� I)�te�>_, ,na I
Marco Celson. Pl-10, Icaraí

ressentindo com a falta de sas de passagem � hospeda- tarirrense tanto mais que a lie;cee!..e�ts.. çl1!;l'�Ar�".�âo �].ube 1- GO')1za�a 13, OrlO 3; f;i,l-
alguns- elementos, adultos, g�m_' p.

01' �on.ta da·· Fede,ra- "propos:a é

�.e.alment�
exe-eJ

..
;

��ãjà.4��Í>.:e;_ .:��
..

�::e.��a...'.ln .• ,�l!l�.� t...�ei�a 2,. Ping�- 2' .e �.Cb.:,a�a-
,como Toni�o; Cónceição 'e çao Catarmen!'ie qlie S;1:) a lente, IStO e, 2M m�Il �:t:�-. I_,� >ifl1,;,�IJ*a'J.t�'S� ,p)'0t'rah1p.-:-, ,1;11 2. Sem atuar. J0·garam .

Brogno!i. Jacó, pOl' sua vez, promótora do am'is,tóso do zeiros independente :de':tô:,: ilÇl� ..
,

"'I'.... ('. "

.

. :�1acedo e Macaquinho, Ar,:-

pedira que levassem a sua tri-eampeã.o_ metropolEano.
I
das lls despesas."

,

" _. J�v.eniI do;�oZ!. t4 ;c...

:'\S-j'
bitragens de Han:nton Platt

mal-a até ao Estl'eito onde Ontem à tarde, <1.. repo�ht-I Plra�tes d,º -rc�ral. 22 -- Na <l. Fernando. .

• '. J

- lembrando: . . ,'-'-If.-·I-"'-'Ia'-I'-'-',-·n-'-··.0'-"-e-.-s-'-a'-d-----I·-g-d-a-F-C-F' ��rt�(:a ;:���i��:�n�ej'::::J'I)o�:s3��llt1)����:t�n:: ': '

Eis a relação iiÓ15 primei- RI. !:ontar com. A,lbeho, :m�s I noitada, jogaram as equi-
.

�o�srn:i:l�:��ã:Ol�::�:� do

I ua'u'chos e paranae'uses ��.·��i::�:f�:�:':t::··�!:: :;l:be:edi��::e:Ul:o������"
1950 _ Co�intians ('.:a�-

- '. ' de Setembro, obteve' tl'iim- Pedrinho, Romeu, lIelinhõ e

i.::�o e(��umh..n" e Do-

Bsquecem O joram81to do atleta ::"�::�t::�':o ;c:,���pep:; :t:;o�o:�:;,!��.!I,t\�!,;n�
�951 - Palmeir�s (.dlm- 8 V8-0 .'à" v'"as .dil'· fato

'14 a 22. Contra um advel'-sá- ml"lhol"nos primE!iros 20 mi-

peão) e São Paulo (50) O li <
-., :lUt�S por 12 !l 11. Na eta�

Dt�primente e vergonhoso espetáculo deram -.�
'I·

( rt'
-

.";)a finál, com o, Doze jog:m-1952-Portugul'lsa (eam- , ••�",·�;-;,rt'·r.-�' ',_ -pq·'·I'·�'·�·' -. r�'·e ame
..

·paran.a.. "'·
peã) � Flam�ngo '(50) �CF,'�u��� �:a'; ;���h��;ã� 'd�� p::tida- R d:-l�teb�tpr: dlil mal, sendo suplantado

19' 1':3
.

C
'.

t' (
" ,

ens_ mesmo no d,omínio das
.

i). � orm ums' cam- gram[lda para os lI:: Jogos -Universitários Sul Brasilei-,
.

,

"

- ). P' t
. Cf • Pt·

.
.

t�'
.',. d" .

. aeões 1).elo Icarai, pél'd,eupeao e ar ugue�m e:,,,sn- t0-3. eran e nma a,s�ls' enCla numerOSlS5l1na, eseJosa
,; Res,ult-ad0s da .rodada de -('.e·fI'eno_' e fOI' d'errc}tado '!los'

t(\S (60) ·']e npreciar. um bcni flüebol, o;:; univ�l'"itários do, Rio .
.

1954 _ Corinti?ns (bi- Grande do Sul e d0 Paraná, desentenderam-se por quase' sába�o: e; ?bmingo -do certa- último� instàntes por' 33' a
:1a'da <', da. palavra, passaram à cara de uns e outros, es-' me dai te:�'ra d,os p:t1heirais: 31. Nem a substituicãn de

campeão) e Botafogo (9°) '·11111:l',"11.do-·se (1�.S\1"'.I'I'a.danlente, :sem o ml'nl'm� respel·...·o· B "t�" 1 C 't'b' .

l'
.

,1955 _ Portuguesa (cam-'
" ,... v ..,' n. am�.� . � on 1 a '.Mário p0'r Rozende, conse-

�s 'flutoridades pre:::entes e. ao público qUe Já comi>a- AtléticO' :'·2 x' B;!-oco 1, Pà� 'gtll'U' '1'�Sl!l'ta-do:s "atisfató-peã) e Corintians (8) .. '" J

.
J'eceli ie�h'a 2,?c Agtla

.

V. erd'': 2, .dos·.1957 - Fluminense (càm- D.'3 nada vale�l (1 J·ura.menta do atleta, fei.to. na aber-. '
'

GuararrÍ 5 * lHo Bl'ànco O e

pe.ãG) e Am.êri.éa (70). tura� ,do;:; jogos, em solenidade tocante d>e civismo e de '

, Ferroviádo '3 x Car8;rnuní:
* * * bl'a ilidade, qlJaudo" II IIIa juventude forte de c;orpo e de

eSpíl'iCO compromebà';se solenemente a .respeitú seu ad- 2.
- ". � -�.

i:'ersário, concorre'1di:) para o brilhantismo dêsses jogos. �:;::--·"'-.-�C·.-A'--M-:-·PEON"ATO (A.·RI.OCAA partida ia· tralls::orr�ndo normalmente dentro da

'1maiar e m�lhOl' ordl:m. possível. Os gauchos v�nciam pe-
>\a conta.gem Ide 3 tentos a 1. Quando se a.p'roximava o OS- J1ogos da primel·r·a r'odada

.

do
�érmiHo�dó pl'élio, estourou o confJi.to. Dois 'jogadores, ", .

.

.

.

I
(lUe não pudemos .ctIsting'llü', logo após o terceiro' �olo returno IfiOS g-uurh9s, brigaram. E o "rififi" teria ficado somente.

'

.

f'utrc os vinte e dOIS- jogadores, não fôsse·a er.trada em Riõ; 9 (V. A.) - Aten- Assim, a rodada de aber-
'

.

eampo de grande número, de a-trétas gauchos·, que' assis- dendo a um apêlo da ,Con-
:

tura do returno ,ficou
-

pro
jam �q partida de IdeJ1Íro do campo. Um universitário federação Brasileh�a de Bas-.� graiuada

'J Ida seg�ih1te for-
gancho, com o uniforme �a Pontifícia Universidade Ca- .

"

d
Schmidt Calde_ir� �ólica, .que devia conhecer e 'preservar os princ1plOs quetebol, o América e o ma: qUInta-feira a tUl' e,

lOt��oureJro: L�\u.ro Car- 'rristãos .,-e de amor ao próximo, .adentrou a �ancha, dan- Bangu concordarmn em
I
em Kosmo's - Porhlguesa x

.'
.

.
,

--' -; , �.

t
.

D
' ml.dar o local e a datb de' Canto dó Rio; sábado, à .tar-.

nei�·.? ,t �,�...
". ..' ,:. 1l0- e�l;'leJO ija�'a os O�l 1:0S.0 segUIrem.

.

aI, então, deg'ene-
. I ,.

"

.' 2(Í . tes..õ�eiro: ',Oswàld·o' ;'{)U o '·sururÚ'''. bferlOrIzados numencamente, os para- seu CCmpl'OffiISSO, que i,>sta- c:e no EstadlO d·) Ma� :lca-

.

,l\iJ_oeHmann "úe!l"�J flPanhara�:r: a valer: As. mai�res :ítim�s foram va em princípio progr:;mHl-1 nã: . Bonsucesso x Flumi-

Dil'etor de Reg�tas:. Os-
,; goleiro do Parana, que fOI retIrado ,de campo d.esacor-

,
dó .para sábado, à noite. no: nense; domingo, à tarrle:

\l.ado e o zagueiro esquerdo, da 'mesma equipe que foi

I Estádio do Maracrm�..
..

no Maracanã - Bütaícgo x
cal' Tonding. h 1'-111'1'3(10 impiedosamente por cinco g;fluc os. A po ícia, RI' d' 1 'S C 's't' -

. n' nampo do
* * * ..

.
. , �.

' eso.veram os OIS C.U- • rI ovao, o·_
,

·!nter'iHl, sem batel' em l1mguem _para serenar f)S al1!mo,s·. . . , d B t f (R G l' S
. '.' , bes Jogar dommgo a b�' e c a ogo ua eIlera e-

c' pOlira c.olsa poude, fazer, pOIS la se encontravam em
.

:" t. , .

'

pequeno número, ccnfiante:, na educação e no espírito em General Severlflllo (Bo- venano) - Amel'lca x Ran-

:ies}J'Oriivo dos jóvens .univer'sitáIZios. tafogo). gu; na Gav'ea, se o estádio

Esta, foi a nódoa d:o.s II Jogos/ Universitários Sul merecer aprovacão do De- .

Brasileiros. Causa-nos pézar qUe' o esforço da FCDU Por obltro lado, p�):tl,l-1 p�·tamento TécniCO da
.

li,ão teilha sido compreendido' e ,considerado pelos seus gU,êsa e 'I Canto d� Rio re- .FMF - Flamengo ,x .Ola-
.,:olega::: dos Estados vizinhos. Esforço sobreumano, a que solveram

�, j .

G 1àntecipar Ileus . ria; e, em Cons�lhelro, a--:-
'nós, f.em .bairrismo e sem' paixão, assim o reconhecemo's Icompromissos para' q

..
u_ inta-., vão

- Madurein x Vasco
e r'ê'ldemos a"nossa hoinena,gem. IN. SILVEIRA feira, à tarde, em KO'smos. da Gamfl,;

A p.riméira diretoria do

C. N.,Riaehuelo (1�15) es-

,.

"Papar' fiuase que eg-

(Continuá �m outr,o local)

·tava. assim constituída:
Presidente: Gap. de Fra

gata -'Sâmt1�1 �inhE'ir� ,Gui-
marães'

,

Viice-presidente: Cmt. Ar�

--tu 1'_ Lop�s Gaiad<>
10 seerétário: José Gil
20 secretário: Álvaro

,Os, Estados Unidos da

Arnerica possuem 447 me

dalhas de our� dos Jogos
Olímpicos; 364 medalhas

de prata e 295 medàlhas de

bronze. A Russía pOi3sue
muito men'os, pois deixO'u

de pa,,-·tic�par nas Olimpia
das de 1912 e 1�52;

..

As quedas inesperadas
";0 Renner e do Juventude,

Luz, �om 17

Floriano, com

Nacional, com

perdidos,

p.p.; 9° -

19 () 10 o -
_

20 pontosas modifica

E vamos dar
promoveram

ções Citadas.
"7

.

OS � CAMPEONATOS EM NOMEROS
CAMPEONATO CATARINENSE (2& ZONA)

I
, Clessíflcaçã«

10 lugar - Carlos Rena ux, O p.p.
20 lugar -::- Olímpico, 1

;:'�l lugar - 'América, 2

40 lugar - Caxias, 4,·
,

50 lugar - Boca.íuva e São Luiz, 5

60 lugar - Pnysandú e Estiva, 8

70 lugar - Ava í, Op�l'ári6. e, Paula Ramos, 9

80 lugar - Barroso, Pigueirense e Marcílio Dias; 10

Tentos "a favor e- contra
F C.

América ,

'

';C." .. ,...... 16,,' 11

Avaí : 6' 11

B'.i.lTOSC ., :
.- ,.......

5 19

Bocaiuva _ , . . . . .. . . . . .. . . . . . .. 11 -. 10"
Carlos Renaux ........•.. '. . . . . . . . . . 27 2

Crt.."{ias .. ," .. " : .�, .�

E�tiv�• \' ..
'

.. :/:.:�: .:-- :
.. ,;:;. �.:,:_.:

. ,�.:> �,.' ;ir.. 3:� _

12

Flguellense .-., , , ;-.\. J�.,., .13

.
�!�;l���io ':'Dias . _ _: .'.

'

�'
'.� .•:�.,�,'.:;.� ,<��;?;-. 1: _

Ul.lmpICO "';_;":',' �
'

..

'l'
.••• ; ••• "':'. -. 2J. -

, �;�i:·l�:�?�,
..:/: ?::: :�:'�:,:J:::::-::: :,: ,; 'J"; ��

Paysandú '.'
'. \, ,'9- .. -"- 12

Sáo Luiz ., .. .- ' ;.. . . . . . . . . . 7 13
. CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS

-

..

�

Classificação _

l0, lugar � Atlético, O p.p.
2G jup'a1� -� T:>.fuandaré, 2
':;;, lugâr - G:'laraní, 4

Tentos. a: favsr e contra
,

}'

Atlético :.......
. . . . . . . . . . . . . . �

'Guaraní ', ,

' '.
'

, . . . 1.
'Lnuandaré :

'

.. ;......... 1
CAMPEONATO DE ASPIRANTES

- C,'
i
3
3

.\

C.
4
7
8

-'

Austri'a .

lpiranga ,
'

.

Postal : .

F C,'
20 42
15 22
36 16
29 19 '

4.0 23
26 14
17 46
22 - ''23

'_

'l�nlandaI'él :'
- .. ',': .

Treze de M:cio , .' , ..

Pnidos ......................•......

V()nclav�;_l
C1\MPEONATO ;JUVENIL. .

Classificaç-io
10 lu ga r - Paula Ramos, e GuaFani; 4.

lugar - Bocahwa, 6
.

30 lugar - Avaí, 7
,

40 lugar ::_ Figueirense, 8

5) lu.gar - Atlético, 11
60 lugar - Tamalldaré', '14

'.
_ Tentôs I( favor e contra
,

.

{ .

':-,

J� c.
7 30

16 - 21
44 '.7
17 - '16

'"
'

22 5
34 8
2 57

j J 't'"
r

....
.., ..

lt . e lCQ.._ ..••• , •••• : •••••••••
' •••••••

Avaí , ,:"" , -,.

B')cai�va �.: .. .- ..

Figueirense '

: ',' '. ,

(i'6a)'aní " : ' : '

r:HlJ'a R;ínio; .:.. ;
'

.

T<:"mulldaré •• 0· ••••••• 0,1 1 •••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tô�as as �quintas· feiras, ,pe'Io consórcio Tac-Cruzeiro
. _

'�. S 2 111 illl J �

.

:Jr#lêrSef#Ji#[§Jê#Jt#lêêf#Jii#Jtêr@êêês =rfªs:f331=-r?r=:rpªE:Ji��r:rEJf;,a-;--=rr-�=t'3-=1r=J =:I :::::J :::J 3

o �a� .� �� U I�·· ara Iro !���r�� ! �nll!n aria, na
-

011 a er,
- A Campanha Nacicnal de genhar ia de nac iona.lidade - exper-iência

_

did{lti(;a.�efá I A bô��,�: �obre
_

as despe- .icompanhar da-farníl ia C�- Gonsel�o �rit,�nicl) e o trei-

-Aperfeiçoamento de Pes- brasilelra uma bôlsa para dada preferência a éan dlrla- sas Ide manu tençã., e as ta=-- 30 isso ocorra nenhuma aju- no na mdustna pela Fede-

soal de Nível Superior (CA- estudos de aperfeiçoamento tos entre 25 e 36 anos de Xê1S' esrolarês, além de uma (ta financeira será concedi- ração das Indúst rfas Bri-
. PES), comunica aos inte- na Inglaterra.. r idade. quota para compra do li- eh aos seus acor-.panhan- tâa icas.

ressados que a Federação Essa cportunídad., é des- - A bôlsa terá a 'durs ção vros. IA vii:g-em de id:,. e teso
/

{[IS Indústrias Britânicas, tinada aí"diplomadós em en- de 20 meses, contados a par- volta .à Íngiateria' correrá O bolsista deverá assumir 'Os p;didos de inscrtção
em colaboração com o Con- genhar ia com bOlJS conhe- til' 'ele março (le 1958. Os' por conta :00 bolsiata Cll�e, compromisso de voltar ao deverão ser feitos por meio

selho Britânico, ectâ of'ere- cimen,tos da língua inglêsa primeiros dez meses desti- antes do seu embarque, de- Brasil ao término do perío- de, uma carta do .oandj<lato:
cendo a professôres da en- e um. mínimo de 2 anos de nar-se-ão a estu dos pós verá depositar na 'Comi;' são do de 20 meses e de· não aeei reuiglda, em inglês, endere-

graduados numa univers i- de Seleção quantia iguu! ao cal' qualquer empiêgo pnrti çada à Comissão de Sele-

M I L I T- A R dade ou instituição técnica preço da passagror, de vol- r'ular durante a sua estada ção, a�s cuidados da "The-

i de -grau superior e os dez ta.
_

1fl_ Grã-Bretanha. British Chtamber of Com-

I· meses restantes a treina- A Federação das Indús- mecs in Brasil", à rua Vis-

I mento prático nU'lUI indús-
I
trias Britânicas .iconaelha Os estudos PÓR gradua- �condie \ de Jnhauma, 9] -

tria. ! o bolsista _a não se fazer �os serão . f iscalizados pelo' mo de Janeiro
e

-

.' / I
•

Agora,

SERVICO
•

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ATENÇÃO ESTUDANTES! - A Lei do Ser

viço Militar em seu Artigo 140, diz qiie, :r{enhum
brasileiro, entre 17 e 45 anos de idade, poderá,
sem jaze?' _prova de que "está em dia" com suas
obrigações militares:

(_L U B E
15

Ri
DE

i: CULTURAL
N O V E,'M BR O

Dia - 13 - Cok-tail das 3 às 12 horas
Dia --19 - Soirée com; início. às 22,30 horas
Dia - 27 - Domingueira das 20 horas às 24

horas 1

"
- M.t\TRICULAR-SE OU PRESTAR
EXAME ESM QUALQUER ESTA
BELECIMENTO DE ENSINO -

" PROGRAMA DO ME:S DE OUTUBRO

Portanto
-

urge que te alistes
_ para o Serviço Mili

tar se já completaste 17 anos de idade e que te

apresentes para Seleção em Novembro se nasces

tes em 1939.
Os Diretores dos Estabelecimentos de Ensino em

todo, o Brasil, por ocasião das matrículas são obri
gados á exigência dessa prescrição. da Lei do Ser
viço Militar.

(Nota n.o 8 da 16.a CEM).

I

N. B.· - E' indispensável a apresentação
carteira social nas festividades.

âa

-

A DIRETORIA
---------------� --------------------------------

�, .,...... � ..
- ""

OUAUDAOE
LUXO
CAPACIDADE'

é um refrigerador, que
agrada

\

Õ primeira vista. Suas I"Inhas mo ..

dernas aliam o esiético 00 útil e funcional.

� Ivxuoso no acaba�ento li· assiin mesmo

accessível no preço. Õ refrigerador PROS

DOCIMO é
_ amplo com aproveitamento total

do .. espaço,· satisfazendo tôdas os exigências,
mesma de uma família numerosa.- A GA-

Ipor
menor

preço

RANTIA de 5 anos demo�stra que éSfe,
/ refrigerador merece a sua confiança.

Connetp-'o! Sera' uma amizade durdd�ura
É UM PRODUTO DA

REFRIGÉRAÇAO PARANÁ S.A.

Ilúlllllllllllllllilllll!IIIII!:�!!lilmllllllllllllllllllllImllllllllllmlllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllillll�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""1111111111111111111111111111Illmmn )

i
o .NOVO ·PROSOOCIMO» Super·lropic "�

APRESENTA,

_ CONDENSAOOR "SUper-Tropic» Gelo molhor I
.

t de proi.to novo. muit� mais eficiente

na" produção do frio. melmo lob condi'"

�Õ85" climatéricas extremas.
_ Capacidade' 9.5 pés cúbicos.
_ Unidade selo�a. r

_ holamento com -Ia d. vidra.

_ 3 g�vela. pl&ltica. espaçosos.
- I!ec ipienle embutido. para a água do degelo,
_ 4 Prateleira, removíveis, que' permit.m um

oproveitom ..nto d� e.paço 300;. maior que o

comum. Acobam:!r.t� bri!ho"le \

em alumín;o anôdizcdo.
- ReguJose:rn nOI pés p.ara njvelam.�to.
_ 3 P;att!leiri:ls na PQl;ta.
�_ Çtlng;'1ador ho:-i.tontal, amplo,

corto 2 fôrtn.!ts ..1unidas dI! ilx'tator.

CONCESSIONÁRIOS,

LOJAS ELÉTRO - T'tü.NICA

A.dquira um Refrigerador "Pfosdoci�o" e pag__ue-o
enl suavíssi1nas prestações mensalS, nas

"

LOJAS ELÉTRO - TÉCNICA

Preço Fábrica Cr$ 29.500,00
Preço Florianópolis Cr$ 29.500,00

em Florianópolis
Rua Tte. Silveira - 24 e 28
Uma organização as- suas órdens.

Fones: 3793 e 3798

faltarem seis minutos para

o término da partida, perde Meira é obrigado a sail:
ran ts .o transcorrer· do se-

o Bandeirante um dos seus com 5 -faltas e entra Gai-

Id '1' f' elementos, por cometer a' nete. No's últimos I·nsta"'�.,";s..gun o pre 10, uncionando " ....
"

nas arbitragens,
.

Hamilton 5a .fa lta pessoal. A dif'erên- Pedrinho empata a purti-
Platt e Hiran Livramento, ça à favôr do Bandeirante da em 29 pontos.

verificon-se na etapa rnal era de 7 pontos. Mesmo l1S- então, esgotado' o temp
um desentendimento e-itre sim, o que se viu foi o (,OTI- regulamentar, para a Jirôr�

, .

t dversá junto Iocal, 'cofn':-� valores .rogaeão. Os local", ;"'''1'8;Hn (,OZIS a e um a versa- ... � ......

rio. Os árbitros proeura-:
dominar o quinteto do D,OZi! felizes; conseguiram matcnr

'.:l'r.! .calrnar os âur-nos mas,
ainda mais e chegnr 'ao; re- 5 pontos contra 2 do Doze:

.rm atleta rio Icaraí, "Pa- sulta.do final de 51 a M. e venceram- por/34 a 31.
na i", que assistia o jôgo 'Quadros e marcadores - Quadros e marcadores -

.ui if c rmízndo, destratou os
Pelo B�!ldeirante - Luiz; Pelo Bandeiraonte _ An

vrbitros. Hiran Liv�'am,mto 16,-Pereira 13, Ciro 1�) AI- drade 10, Mário fi Morell

'hamou-o à aten(,i'lo c ês- mil' ,6 e Ra:If 4. ;Pelo Do'?c - 4, Hilton 11 e·Waldir 4, 'Pe
, .).

'
. Di Pietro' 16, Gal'nete 6 Be- lo Doz P d

.

h. '" em re::;pósta. disse que
e_ - e ·rm (li

111ldaria df roupa para ha- to 6, Ademar 3, l\!8rco Au- Jaime 6, Romeu 5, Roz
. tS'l' no- juiz. O árbitro. por,

rélio 2 e Ivq ?. Arhitragens 5, Gainete 5 e Helinho

;ua ,vez. enfrentou a' sitúit� de Platt e :Andrade. Meira 'sem marcarem, Ar-
-Bandeirànte 34 x Do?� 31

-

bitragens de Platt e I!cf
� Como .complemente ;s fmann,

,
.JI

equipes titular,es dos doi:; Complet�va

,A carta de inscrição,l.d
verá ser entregue ii Coreis
são de Seleção atá o ,di�# �l]

'('aJ'ai iptercederam e
_

"es
fri�, rum" o iipapai" uín dos clubes mediram fôrças, corp �e,_ os seus

,lil'igentes do Ica1'fti. Krohel, o'Doze em 'falta de ·Mário esportivos, excur�ão,
'<:inben'r atleta" em atitude qué a.gol';t, pas'sara a a1uar com' déficit, pois,,:.dos flUa..

loüvável, resolveu à ('on- pelo conjunto local. Os no- tro jogoS efetuados, sorr.en
tento todo o i1llp�18Se tria- zistas com Helinho', Romeu. te venceu um. No entanto,
1 "P" I d Pedrinho, Meira e

_

Jaime tanto em' ItaJ'aí, cnmo em/'vo por apa�, ata man o - ,.,

os ànimos de todo�) O'S !Zeus'
numa marcação por :-!ona Brusque, retribuiu iQtf.,ira

�o1llpanheiros, con�.riQllindo defic�ente, foram 7lrêsv fâ- mente as gentilezas de que

Jecisivamente para que o
eH na primeira f\tapa, ('0- foi alvô a sua d'eJ.egaç,.ií()l,

prélio
.

chegas�e ao seu fi-
mo espelha o re�!iltado de tendo sabido

nal. -..-...,__
16 a 8 pró Bandel:",aflte. Na

Quadros e m�rc?doreH _
etapa final, contudo, agora do �sporte,

-a.,' Pelo Icarai - Bn;110 9, Fer-
contando com Rozendo, rea- que os resultados espe!h:l.-

-4 "1;)]1(10 8/' Vitol' 7, Eng'e� 5,
lizou

-

o. Doze o 'que precisa- ram realmente o' que foram

Krobel 4 e Gilberto e Rei- va, ao passar a marcar -in- os .iôgo� e j<izeram jU;,tj
Haldo sem marcarem. Pelo 'dividualmente. O conjunto a quem' melhor'�e. houve!
Doze - Pedrinho 14, Ro-

(Cont. de outro, local)
traga o espetáculo '- Du-

ter os seguintes (lados
in:e-' o eandtdato:

ÇI._)
.

nome completo
b) enderêç.,
c) idade

d) estado civil

e) breve relato

educação recebida e' Q

periência profissional e
docente

f) cárgo atual.

,

'ão
_

na mesm:C al;-ura mas;
felizmente os dirige-rib$ do

meu 7, Mário 5, M-élill!iD 2,
llozendo 2 e Meira 1.

Duas °errotas em Brus

que _- Na manhã de do

'11ingo, a -delegação D'lzis
ta seguiu para Bru�que
onde deveria enfrentar as

equipes de juvel�ú, e titu
lares do Bandeirat;te local.
Fizeram feio 1)8 ju:vt-;nis

- Como pal·tida pl'(;'1imin�r,
os juvenis Dozi.gü� d·:;ram

combate aos ju venis do

Bandeirante. Atuando abai

{Q da crítica, o _jllvenil do

Clube Do�e, foi prêsa fácil

:)3ra os locais. Ê3tes, r._Iém

do mais, s.ó contavam eoro.

cinco valôres' mas, mesmo

assim, já na primeira :!:nse,
venciam por 24 à 15. Na

.etapa final, contudo é que
a debacle tio juvenil Duzis
ta foi mais acentuada Ao

• • •
local foi perdendo

- VENDE-SE UM" TERRENO
VENDE-SE U MTERRÊNO NO ESTREITO,
'A RUA l\\[ANOEL DE OLIVEIRA RAMOS
N.o 392 FUNDOS, TRATAR NO MESMO LO-
CAL. .,_. � I

._ .._.... ...,_,.Io ..·_·· "'�.
__ . ....�'

1&1 ...-.... ....o.,... <_ .. :
..

�

B R r v E, M. EN' E:
liA grutinha dos milagres"
a serviço _�a população

O que será?
O qHe-será ?

CR$ 1. O O O, 0,0

em dinheiro, a pessoa que acertar.

Enviem palpites à esta redação. Di
versos acertando, haverá sorteiQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l1ij
• ...: D I C

\
O " ·'Dr;

DR. CON8T4_N�
. .::,-,,,,' AYRTON DE OLIVEIRA

DIMATOS :: DH. HÉMLIÉOn RI EC RoRETTA �OENTÇÚ�E�gJEt�ÃO-M�DICO CIRURGâ10 . F uDoença.. de Denhoraa - P�rto. .Orto)!eilia li TraumlltoloJl;la '.-COllSU ItÓJ.1io· - R.. e ipe
_ Oper.çõeI - Vi.. Urlnarl.. Ex-Interno por 2 anos do Pav •• Schmldt, 38 tel, 3801.
Curso de aperi'eiçoam�u�.. , lhão Fernandino Simonsen 'la Horãrio das i4 às 16 ho-

lonla-.prática nOI Hospital' de
3ánta CaJ!� 'de São Paulo. raso

.

Buenos Aires.
,(�

.

d Pr f D' I) Residência - Felipe Sch-
CONSULTóRIO: Rua Felipe �1!rvlço.. o

.

10. ommgos e- .

�e)l.midt nr. 18 (Iourad"
..

) .. li'ONK fine) - Estagiaria do Centro .1e mídt, 127.
aiS'12.

'

. •
. Ortope'di� e Traumatologia e do

HORARiO: d.. 111 ,. 18 Il�· "Pronto Socorro do Hospital das

I
.'

---

.. Ilal .' Cl'" d S' P I'_ealdêncla: Avenida Rio u,.a.·, InIcas" ao au o.

Ajude seu irmão I
eo, a. '2. (Serviço do Prof. Godoy Moreira 'd: d tAtende clta..ador

=: ,Médiço' do _Hospital de Cari P O b r e e oen e,'
'.reIefone: - 1298

•. _ _ __ dàde de Florianópolis. • apressando, com sua

Deformidadea congênitas e ad contribuição ge..rero-
quirid"as � Paraltsia Infant í l '

sa, a edífícação do
Osteomlellte ,- Traumatismo -

Hospital Evangélicol<'l'aturas. .

l' 1Consultas: Pela manhã no !:1(JS I de F orianopo is

pital de Caridade, das 16 às 17 I
·80 'horas no Consultório.

Consultório: Rua Victor Me.
relles n. 26.
Residência: Av. Mauro .lamo

- 166. - Tele. 2069.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA F,LORESTAL
R,Jí;GIONAL

"ACORDO" COM O' ESTADO Di
/,

SAN�� CATARINA
A V I S O

NDICADO'R ION L

DR. JO�ii MlmEIROS
VI.IRA

_ ,D"OGADO :-.

�alr Postr.1 160 - lt.Ja- -.

lI ...nta Catarin ...
_

:lR. LÃURO l)AURA
CLiNICA Glo'RAL'

t.:arecialiata em 1Il016ati... de

)enhoras e via. 'Urin'ria..- -

Cura radical �a,1 1I1f.cçb.
Ir das e cro_njca., do

.

ap.nUlo
lell. �o·uriD.r�o .m a�bQ� o.

"'0I. 'Di �

Joença. do aparelhó. I�""·O
) de sist3ma. nerv9.0•...

.

;
Hor'rio: 1016 '.12 " !� .. 1"
Consultóri(,: R, Tirad",nte�� �2

_

_ 10 A.Jdar _:_ Fone; 12'8; .'

Resi�ê�cia:- R._ �c4lrdlf� Co,u·

Unho, 1S (Chácara do .�panh�)
_ Fone: SZ4S.. • i

DR. HENRIQUE PRISCO
.

.

l'AB.MSO I •

MflDICO
õ,eratié• """ Doeliça. de s�

"or•• - Clínlcr. -de Aillll!o•...
CUfso de EBpeci"li�açao no..

So.pit...l dOI Servidore. do ••

cado. .� ,.;.1 .�.
, cI(Se:viço do Prof..•arlano •

"ndrad.). .
,-

_ Consulta. - rela' man�i no

�o.plt"'. de CarIdade. ,

À-tarde das 111,1;19 b•. em dian·

te no consultório á Rua Nu.n".
Ma .Àado _.

17 F.:sq�lina d. Tira·

de .. tea. Tel. 2768.
a••t'lncia - Rua Pr•• lel.ute

Coutinho ". Tel.: 1120.

- A.' floresta siinlfica:
fonte Industrtal :

\

solo fero

"til;' terreno valorizado; pro
teção de mananciais, defê
sa,c'ontra a erosão; garan
tia' de abastecimento do ma·

terial lenhoso' necessário
'ao c��forto, à !!'conomia e ii

�Qbrevjvência do H"mem.
�---------------

'DR. AN'fONIO l\-lONIZ .

) D& ÂR�GÃO
rIRUK6IA ,TRIl:UM1\TOLOGl.'.

.

'ortopediA'
Cr'·IultÓrl->:. Jl)ào Pi"t�. p.

J..", 16 "i.� 17 d.ada-nit'lll"
Iofenoi aos Sáhado•.
Rea: Bocaiuv8 UII,. '

F�De: -, 2.71'. '

----�.--

DR. JÚLIO DOIN
vmIRA
&fiDICO

CSP.ECIALISTA EM OUIOS
OlTVIDOl'i. NARIZ E 3ARGANTA
'fRATAMENTO i1 OP'ilRAÇOJlS
(afra-Vermelho. - NebaUaaçio-

Ultra-Som
(T:-atament'" de aln..lte .e.

o,era�o)
Anclo-retln"acl».,ia - Receita 4e

Oeulos - Model'nG ",qulpamento
•• Oto_Ri·nolarln&oIoI1JL -t ••I ... ·

ao E.tailo)
801'1&;0

.

da.·9 à. 1! bar...

'u 18 ã. 18 hora..
.

Con.ultÓrio·: � Rua Vitor Jht

rele. 22 -

..
Fo.ne 28'1'.

ReIS. - Rua Sio .Jorre 18 -

"ont' h 21.

�Íl. i. WBATO
PILHO' .

Doençu do ap�r.lho rel,lrat6rlo
TUBERCULOSE

.RADIOGRAFIA_E ltA,D10SCOPIA
DOS. PULM:QES, •

Cirur"'a QQ To....s

IFormadp "ela ",cQlda4�- Nvlo,
naI de IJf.edidua. Tlalol ..,i ..t.·
'1'IsJ.oclrÍ1,JIJiá9 .d" lIu'!:p,fial ... •

rê. Ramo. .

Cura0 de e!peci.aÍil\a�ão· pell.
8. N. T. Ex·ln!t>rno , ... E,X""'�.
ientl! <l. Cirurltia do Pr ..f." lllt"

: (�ulma,.i't' !Rlo·).
Cons.: "'elipl S"bmldt. $8

Fune 3801' .
.'

Atendo em hora marcad;!l.
R•• : - RUL Elt"vel Juni,,'

II". - 11'0'1.1: 111U>·

Motor ideal para barcos de recreio e para outrGS barcos shnila
res, além de explendido -para metor auxiliar de barcos á' vela.

. Completamente �quipádo, incJusive painel de instrumentos.·
Dispômos para entreg� iwediuta, nos seguintes capacidade;:;:,.,

,

DR. EWALDO' 'SCHAÉFER
Clinica Médica de AduU08

• Criança.. .

I
.

Consultório _:. Rüa Vic·
toro Mi!ii,ILes n� 26.' .

"llorárl'O'''Jlf'à: COllsulta. -
das'15 àS'18 horas (exceto
aol' sábados),
Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 --o T�1. 8865.

gasolma BC HP Diesel
t, (aireita e esquerda)8U HP ,.,

103 HP "

132 HP "

/

"

" " ".

Dltllomado pela Faculda.e Na
-do'_al de �dldnll da ,Unlver·

aldade .do B.r..n .

,1s-IDterno por e.oncurao da Ma·
ternldade-Elcola

'

!hmcO do Pro!., Octavlo Ro
dri,.euea Lima)

tx.lnterno do S�rvlc:o de Cir.Jr
lia do Hospital I. A. P. E. T, C

do Rio de Jl'lnelr"
MédIco dI'" HOBpltal de Cal·I<latl ..
"tia Maternidade D,r. Carl".

. Corrêà'
íJOF.NCAS DE SENHO'tAS -

PARTOFt - OFERAI.. t)ES

PART9 SEM 'DOR pelo.
método psico..profilático.,/
Con.: Rua "João Pinto n.

10. 4&1 61,00 às 18,0& h-oras.
Atinde com horas marr.a·

dai --: Telefone 8085.
Jteaidêneia; ,

R'I.: Gil "'4T",J BitteDCctUn
101.
Telefone: '%.6111.

T'

------- --� -�----

A Delegacia Florestal Reglona h
"no sentido de coibir, ao maximo po��
uvel, as Q�'eimadas e derrubadas de mato afim de Impe
dír '

os dasastroacs efeitoc eeonêmícns e' ecoJóltico8 que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atec�io
de todos os

.

proprietários de terras e lav.dores em re
ral, para a exigência do cumprimente do Côdlgo Flores
tal (Decr, 23.793 de 23-1-1934). em todo o Estado.

QUEIMÀDAS E DERRUBADAS DE }lATO
Nenhum \lyoprietário de terras ou lavrador poderá

proceder que..nada ou derrubada de mato sem solicitar, I
om antecedência, a neeessáría licença' da autoridade!
florestal compe�ente, conrcrme disp.õe o Córliic Flor�s'ltal em seus artigos 22 e 23, respectivazaan ts, estando Os .

nf'ratorea sujeitos a penalldades. ..' I. RE.FLORES'l'AMENTO r'.
1 ,�,+-, Esta Repactição, pela rêde de viveLt()s floreataís, em I
"$ 'Seja, a üin 'só tem- $ zooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

I

$.�po, altruísta e práti- $ iernentes de espêeíes f!l)resta:d <! de' ornamentação, para!
$

,_ .

t .

lt I$ co.' orneClmen< o aoa ugricu ores em ge!'a, interessados no ���·'�l�,��::-x.-IÃ �;._"�;,--.,.r"----'��-""'�"""�' "-�".'

$ Auxilie seu próxi- $ ; e�lorest_ame�to. de suas �e�ras, aJ.ftm de prestar toda }<'iHaJ "A Soberana" Dlstrrtu do .atreito - ("..at.
$ mo e. se beneficie ,$ '1

rríentação técnica necessarra, Lembra, ainda, a passi'Ji. I _...

$ também". inscreve�' $ idade da obt�ntã? de e�prést,imos para reflorestamento ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==========::;===:;::===:$ �o-se hoje com� soo $ �!\O Banc� do B.l'aSll, com Jt:l'OS de 7% e prazo de 15 anos.

$ ClO do H o s P 1 tal $ "
Os mte.re$.dados em assuntos f:orestais, para . a

$ �\'.a�gél�co __
de FIo- $ )?t�5ão de.maiores esclare.cimentos e, requererem auto.,$ 'l'lanoPQhs. . $ rlzaçao de hcença para qu'elmada e derrubadas de mato

$$$$- -$$$$
,
devem .dirigir·se às Agências Flo.estais Mu:aicipais o� I.

�iretarnente 8, esta Repartição, situada ...
, ruA SalJto!! IDumollt nO. 6 em PIl)rianópoli:;. '

TeleftJne: 2.47U - Caix ... Postal, 393. IEIIdereliO �elerrãfico: Agr.lsllva - FlorianópOlis.,3. C.
.

"A Soberana" Praça 15 de novembro - esquflla
,:��L L!:��Jt;� i' ��í/•. -

n· ��'r�,ft'W Il::1fjJ.:�r=C1m11
. rua Felipe Schmidt

M O' V E J SEM GE1AL

A NOSSA LOJA

Agencias no Rio Belo Horizonte com tráftgo mútuo até São
Paulo com o ROdoviário Rápido �omar

MhTRIZ; FLORIAN6potIS - EscrÚório e Depósito.'
radre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535

End: Telcgr.: SANDRADE
5,5 HP
11 HP
35 HP
50 HP
�84 HP "

\
"

GRUPOS GERADOR.RS - �'P E N T A"
. .

Quaisquer tipos para entrega imediata - Completo� -.- COl11
, motores. DIESEL - <�rENTA"; partida elétrica _. r�diator -
filtros - tanque de oleo e demai� pertences: acoplados dire
damente com flange elastica á AJt�rnàdl)r de voltagem _.

'trifásicos- 220 Volts - com excitador - 4 cabos para
ligação e qUf:ldro completo de contrôle; tl)dos conjantos estãu

assentados. sôbre, lo���rin&s prontos para entra" em funcionõ
mento.

REVENDEnpRES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
SANTA CATARINA

�ACHADO & Cia. SIA Comércio e Agêricias·. i BELO HORI�ONTE _. Avenida Contorno, 571
Rua Saldanha· Márinho, 2 - Enderêço telg: CIp R I M US'-: FONE' 4-75-58 - Atende: "RIOMAR" I

n -

.
Cx. Postal, �7'-' �one 3362 --' FLORIANÓPOLIS ,: ;' .

,

. 1/'I
• ªêr'§J;'EJ@r§l@êê'=@@@§$lr#lr#Jr#lt#Jr#J@I'?fJ'ê I: •••••••._•••••" _----------- I =F

/' _

lAVANDO COM SAB'AO\,

Virgem
.

Especialid-ade
da (la. WEIZEL INDUSTRIAL - JoinvUle --(marta registrada) .

economiza ..se tempo e dinheiro

•

FILIAL: CURITI]?A - Rua Visconde do Rio Branco, 932 ,,936.
Escritório e Depósito:' Fone: 1230 _ End. Telegr.: SANT1DRA

I AGFNCIA: PORTO ALEGRE Rua Com. Azevedo, 64
B'one: 2 ..3733 (RIOMAR) -PORTO ALEGRE - R� G. SUL -

, Atende:' "RIOMAR" �� End. Telegr.: RIOMARLI I
FILIAL: SÃO PAULO - Aveniaa do Estado, 1666 - 76

Fone' �70650 -- Enà. 'relegr.: SANDRADE

RIO DE JANEIRO�· Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33.
f' 32-17-37 -: Atende� "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARL'í

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F'lorianópolls, Quinta-feira, io de Outubro de 1957'

,

,

•• - 1 .., d' d D ,," .Londres, 8 (U. P.) - A
Rogo-vos, pOIS, irmaos, pelas rmsericor .I�S: e _eus BBC, a Primeira a informar

que apresenteis os' vossos corpos por sacrlfício- VIVO, que..havia captado .os siua is
santo e agradável a Deus, que: é o vosso culto racional. d? satélite Soviético. disse,
(Romanos 12: 1). Ler Filip. 4: 1-9.).

' a Idez.essete ho�'as. h0r�
0' Grenwich, que ainda tem SI

.

- , âo rverb I .do poss itivamente, iden tif í-
A ORA:ÇAO nem sempre e uma expressao ver a, cada' como emanando.do sa ..

Há orações que são atos ou obras e há orações que são. télite durante quase dez ho
a própria vida. ,Tôdas as ações que realizam os propó- I ras:'. Essa .Informação . r�e-
sitos de Deus .são preces,

' I' gativa aC�rrtPanha as cO�Je-
. f' 'f" d turas feitas em Revení eh

Como os antigos oravam e o ereciam sacri ICIOS e,
AI h d {t

'

;. A' 1
' .

' 'eman a, e que- o 1'3 ns
bOIS e ovelhas sobre' o a tar, assim precisamos �rar_ e ,

missar de radio se esgo.ou
dedicar-nos a Deus em nossos atos e 'culto, Dedicação ou satélite' se -desintegrou.
de nt:::::��s :e:s:�l!�� �:��:; necessàriamente que I.;;=--:�-"_'_"----
sejamos trabalhauores religiosos por profissão;

. pod:-' fuluro econômico'
mos dedicar a Deus qualquer trabalho e as nossas, rI- I

quezas. ',Isso, t.am.béll1_ é �ração, Os .��e �edicalU sua vi- do bomemila, .. ,�,' /,.,. 9-
da alegreme�t,e, _pferecerao d esua mquezas, sem pena. ,.'

.
.'

\

. •
A oração é ,a fonte de_onde_mana a ?ção social. Se, A'·' I ..

apenas pronunciamos oraçoes nao havera nunca revo-
_ menca .

_...;,_____ __

luções morais e sociais, Mas com a ver<ladeira.pre�ede DALLAS,8 (U,P.) O Em- � Normas' -.'p·'�ar·:a· . de·te'sa,· e�,'1::,". rl'-,u,·zo,· da,� -U-I,·a-'odedicação pessoal, até o mundo se move em _dIreçao ao baixador do
.

Uruguai BOS' "

amor e à paz. Estados Unidos, Júlio La-I
o R A ç' Ã O

carte, advertiu r que o ho-· i O Senado Federal a�ro- 0istrito Federal PI) 'o- Mn-I jurídicla�. públicas a tít�lo política�,. o �uiz, competeu-mem comum da América vou esta semana próJelo n icip io pres,c-reve r,o ptRZO' de pensoes ou pre�taçoes te reqUIsitara o p�,gamento,Latina está frente p. um fu- !
d ;, d C .� D '5 (' ) i' t" t acrescido d -d e t

turo "de amargura e deses-! e eI a amara os. ,epu- ,e.' CInCO" anos" a ('on- a Imen ,�el1lS ou Oli ,ras �ue .

e e7.. pore ,fl.O

pêro" se lhe fôr negada a, tados que visa áo estàbe- tal' da' data dp at) ou fato sé pmrsam desdobrar em de juros, vinte por cent" de

esperança de um futuro eco � lecimento de n�rmas para a q ue lhe. deu. 0.rigem; cadu- preSk'lçÕeS ,mensais ttad, vi _hon�rios .de advogndo mais
nômico melhor. \ defesa em Juízo dos �n�e. '�ando, no mesnlO prazo, tam" serão pagas dó mes- custas,
Disse Lacarte, m;,m dis-l' rêsses' da União 'e fixa re- qualquer ação q\Jc não te- mo modo que os vencin,en- Art, 8,0 - Quftndo ,_on-

curso que pronuncwu du- "

.

t I A f 'd gras para .a pa"lsagem ('m nha menOr prazo De persmp- tos dos funcionátios apo- denada a Uniãó a reintegrarran e um a moço o erecI o
, ,;;'

pelo Conselho: de. Dallas I Julgado e a ex�cuçao das 'ç.ão, seriÚldo's, não sendo �u,iaH(ls ou ,readmitir fllllcionátio,
(Estados Unidos) para as-

I
se n t e n ç a s contrárias à ParágTafo único - E�.ce- a impostos. 'não correm juro;; da fi ora

suntos mundiais, gue as' União, Estados, Tenitó- tuandc-se os dir'eitos e
--" enquanto �ão _for comun!.�

classes pobres da América! rios e Municípios. Rções reais. § 1.0 - Se o Governo não cada à admini'stra�ão, pelo'- Toyohiko Kagawa (Japão) ,Latina poderiam ser co_n-I· A t' ,.' ",'
.' "

dQUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRoO,
'

I t'd
c

f" A

d'
ma ena, c .• Ja ínte- Art. 3,0 _ Ás di\'idas :tti- providenciar a consigm>çãol JUIZ, a sentença f. con cn:l-

ver 1 as em acels presas e
.

,
,

.

.

I ideologias extremistas exó-
.

gora damos a seguir, sJ:freu vas 'da Fazenda Púb)ica, da respe<;.tiva' verba nos or- toria passada em julgado,
Transformai-vos pel? renovação da -vossa' mente, ticas que florescem' em meio: modifiéações provenient6s prescrevem no pr'lzo de cin- çamentos, as pJ'estações. Parágrafo único - A 'co-

para',que ex:perimentei� qual seja a boa, agradável e à pobre!Za e'- à inquietação' de diversas emelJdas apro- co anos, . que começarr. a vencidas serão pagas nr('- m�lllicação do juiz deve �p.r
perfe.lta vontade de Deus" (Rom. 12: 2), Ler Romanos soc;p.l Acrescentou que se

I

d '1 1
,.

d d t d
. di'ante precato'rI'as requl_',al' _ subscrI'ta pe·lo P"ocur.'lucloI·]2 1 9 I

•.

'va as pe o P enal'lO, na sua correr a· a a ê sua ms- .� • .

. : -

, ; deve demonstrar a todos os . '.. .

'
.

-I h ,,'. I m.alOrIa VlSall.do llssegnrar crIçao. tÓr'Ías, na forma ,do Artigo. Regional da Repúblic� ou
omens que nossa maneira I

' '

.' ISENTADO, nÇ> banco oposto ao meu, num trem, ia de viver não sàmente con- vantagens aos plocur�do-, § 1.0 _ As díVl0us oriun- 204 da C,onstituiçãq_, acres- j pelo i'epresentante lega! rla
o treinador de uma equipe internacional de esportes,. duz a melhores resultados' res. Sôbre estas rrlteraçfíes' d�1S de tributos dcverão spr

cida dos juros, cust.as e ho- pesso.a�urídi�a, condenada,Com muita hesitação ,ousei perguntalj-Ihe: "Por que o tanto políticos 'como jurídi- se manifestará, !tgo.r�, a inscritas. durante o exercí- ronárTôs de advogado, "1 Art. 9.° - Esta lei entra.-
senhor escolheu Ftilano?" Sua resposta foi:. "Porque cos, mas que também pro- C' , do' Do t ,d ". .'. . § 2.0 _ Sendo (\ dev',doI' ra' ,em vI'gor na data de !'I.laAI' h' d ." O AI" d'

.

f'
amaI a s .,pu a. os, "lO flnan 'elIoo Qegulnte - " '"

e e e um omem e equipe'. 'que e e qUIS Izer 01 porciona um maidr be:m-es-,
o

".
.

" ,I" ..." "
'

, '.

,que, quando, o capitão dava uma ordeqt, aquêle jogàdor tar tão ardentemente dese- ap,os o que o pIO,lEÍO sub,ra àquele e,m que te\'f: origem, pessoa jurídica, diferente publicação, revo,gHdas !l'S

obedecia, 'quer f,ô�se seu estilo d� jôgo ou não. Ele jo- jado em geral".
.

I
a .sanção, I § 2.0 .:__ A divida apuI!1,da das três pes'soas jurídieas: disposições em e'?ntrár'io,

gava pa:-a o caplt?O e para a e'lUl�, Afirmou ainda, o/diploma,. O PROJE'fO em' decisã-o 'adm;r.istra+.iva ��"""'�._� ._,A .. • "" .. '-,-��,,��_.��� .. ------,�-

MUltos de nos somos egocentncos, com exaltada ta uruguaio que "também .,
.. -

d I b do O I E a' seguinte n íntegra irreccrrível, seri inscritaoplruao
. ,e nosso' própr,i�)u g:un�n,to e sa e :_ia: re-- d:vemos aceitá!' Jque o finan "-

sultado e que fazemos Jogo mdlV1dual e nao como clamento pleiteado pela do importante prejt>to: i
dentro de cento e: oitenta

mempros de uma equipe, Stanley Jones eonta de um América Latina para. f,ins Art. 1.0 _. Nenhuma ren- dias.
cartaz que mostra o mundo com üma, cara de doente e de desenvolvimento é tão 'tença: contrária pil-rciai ou

i" Art, 4.0 _ O devedor da
um médico tomando-lhê o pulso, O médico, sacode a ca- grande que, sem preJuIzo F d P b

.

- te talmente à União, a qlial- azen a ú hca por quan-beça e diz: "O senhor vai por _mau canl!inho. O senhor do p'apel cada vez maior do I
,

1 quer Estado,. Territ6rio,' �,' tia superior a dez mil cru- /
. esta com a ergia de si mesmo",

. capital público, dev,e esti-
Este ,egocentrismo .pode ser superado quando acei- mula,r:. a capital privado a F:ederal, ou �10 Município, i zeiros fi-ca sujéit0 ao� jll

tamos a Deus em nossos corações e permitimos ,que o aumentar- ainda ma,is sua passara e� julglldo � se. ms da mora, a (>ontar do
Seu poder nos transforme, Então nos tornamos ..capazes participação já significativa tom::trá exequível s'err., ,a

I a.iuizalriento d.o e-�cutivo
r de fazer o. que é' da vontade de' Deus, isto é,' "o que é em nossa região." confir�ação c.ompetentc do '11 fiscal, ou' �a, !'Ição., anulado-bom e a,ceItavel a Ele, e perfeito", -----.------�

,

Tribunal Suueriol': dora do debito, se-. num ou
,. (;; Parágrafo� único - O re- 'noutro caso, a dc(!jsão lhe

curso ex-offiçio indep(,,!'!dE!,' fôr 'desfavorável..

, . .
"

Art 5 ° - A Fazen da
do vaIuntarIa e o· J'llZ o m- .,

" A

terporá sempl'e develúlo o PúblíC:: não paga. Juros 1'l0-

Tri,bunal ,dêle conhe(;er-, I bre depós-ito,,;' e quantias
ainda quando 'não !n�erTos-1 que, dêve.. �'estitui!" �endo,
to, sempre; que o processo, porem, hCltO, o rl?reblmen

por qualqt'ier razão, foIuba to dos juros devidos em ti

ao seu conpeCiPH\Jlto,- I
tulo da dívida púhlica depo

Att, 2.0 ::- Todo e qual- sitarlos ou caucio:1ados

quer direito1úntra � ,U�1ião, I
�

Art. 7
..
0
-, As inder'.!za-I

o Estado,. � TeI'ntol'lc, o·' çoes deVidas paI' pes�oas
I

'AIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA
( ,

Há d�!�O�!!,._Ç!I!
.

!l!A'" !�I tã c �'!!!'��o'oom a

ra lançava seu último li- Silveira retorna às suas ati- I i:,�ade, de modo- que aquêle
vro de contos ;'A LUA", vídades propriamente líte-

. só existe em função, desta.

Du��ante 'ês�,e tempo, o ÍlO-, rârias, td:�.ta vez in;te.grv,n-I N,outras palavras, pode-se
vehsta de DESAPARECI- do a família de escrttores ] dizer que ao retratar sua

MENTO DA AURORA"_ de- que buscam na Infancia a cidade-bêrço.: Joei deu-lhe
:dicou-se quase que exclu- fonte de sua' inspiração. um sentido universal pela
sivan1ente _ao" jornalismo, I, Lagarto, cidade natal do sua transposição ao plano
onde seu .no�e alcançou

I
autor, é o cenário. :� que

I
da arte. Assim .�f'ndo" os

.

grande projeçao. i se desenvolve a hístõría de personagem do lívro vivem

Agora, publicando a no-
'

"Desaparecimento da 'Auro- ! um drama que não lhe 6 pe
véla "DESAP1\RECIMEN-' ra", Não. há uma ligação' culiar, mas que pode ser

r;,,� .� fO vivido POI�' personagens, ;de
••!+....":'4f • • • • • ,. • • • • •.• • • • • • •. �
( " �' . ., qualquer outro mundo real.

P A ,R ,1 'I ( I P ,A ç .1 O·
-<,

Re�::;� n�;:�:a���:::lJ:('!:
'ANTôNIO S.YLVIO CARNEIRO , . . ,

"
" lNHA COUTO CARNEIRO- ser doada a Biblinteca Pu-
'IHEREí':

blí M
"

I d E t ít• ,
.' •

A �, ,lca unlclpa o s reIo,
fi:; rticipam ao" parentes e pessoas amigas o

naSCI-,'
"

mente de seu f ilho ANTôNIO SYLVIO ocorrido na Ma- pelo nosso conterrâneo, J01:-

tern,dHde do Hospital São Jo�é, Ide Cl'iciuma, nalista Moacyr Iguatemvda
j Silveira,
I

c O M 11 N I ( A ç\ Ã O
, -

d
fê

\

.

u 1'. h'it? .(J,
;.".'�J fli , ...l os.. "

, ou �
\

,� ,FaUgad�s
. precisam de
\
,.
ff"""

.

A IRIS LTDA. distribuidora exclusiva do au

mento de capital de CALDAS DA IMPERATRIZ
COMÉRCIO E INDÚSTRIA SIA, comunica ao pú
blíco haver cancelado a credencial'dos

.

corretores
Benedito Arlindo Bento e Ludz Carlos Di Gíorgío,
que deixaram de merecer sua confiança e-, doravan

te, não podem realizar,qualquer negócio em seu

nome, COMERCIO, REPRESENTAÇOES, IMPOR
TAÇAO E EXPORTAÇÃO "I R I S L T D A."
�aee"'."..a"'.""'······��eoee.....�·_w

«No f,en6culo))
Com a 8iblia·- na

QUARTA�FEIRA, 9 DE OUTUBRO

Mão CLl�RElA E FAl· BEM

O' Deus, tu és amor, Em teu Filho Jesus Cdsto
,nos :revelaste teu amor redentor, Ajuda-nos a ter cons

oiência do espírito
�

de Cristo e praticar Seu amor na

terra. P.ermite-nos ser instrum�ntos de paz entre os

homens. E mnome do, Mestre. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

A v,erdadeira oração é. a dedicação de nossás vidas,
obras e rique�as a Deus.

-

ORAÇÃO

_

Senhor, perdoa-me se por Y._aidade ou egoísmo eu

n�o faço a tua vorttade e com isso ponho empecilho à
vmda de te.u, reino, Isto eu te peço no espírito do Mes-
tre ,que nos ensinou a a.ral", do seguinte modo: "Pai
nosso que estás ,!19s céus, " Amém",

.

..

PENSAMENTO PARA O DIA
/

�ro pa1'a q�e C1'isto não eu; seja vistô e �uvido p01'
meu tntermédio. .

J. E. Poppin!! .(Austrália)

9

�
<: ..

(OlA. DE ÇIGARROS ,SOU2A:�PZ,:, . .,.�.. , ' 'o' �

..

LINCOLN
j-

.:...

,/ VENDE-SE UM·TERRENO
VENDE-SE U MTERRENO NO' ESTREITO,
'1\ RUA MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS
N,o 392 FUNDOS, TRATAR NO MESMO LO�
CAL, ,

I I

E_"'"�,_u.. 't
.._ ........ -

--------�----_._--_.-

-B-----.,R�E V E M E 'eH 1 E,:
"A grutinha doS mÚ�g:res"
a serviço... .cl-á população:

"

,
"'. � ': "'I •

/' ,I
\

O que será?
O. que será?

"

CR$ ,
L O O 0,,0 O _..

.

em dinheiro, a pessoa que
. acertar,

Enviem palpites à esta redação, Di
versos acertando, -haverá sorteio,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quintâ-felra, 10 de Outubro' de 1957
------�------�------------------

10
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DI S. CATARI!I.'

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

�E
(Cont. de' outro local) exercício e que atropelou, quando fl ser

"in vigílando" ou "in alígen -, viço do D.�.R., C. :1\1. F.; co-

do", "in facip-ndo"--ou "in I Essa.eorrente de 'renova-, mo não paira dúvida sõbre

omíttendo", � o substrato la ção doutrinâría, no que tan- o nexo causal que. vincula . Publicações sêbre a China últimos pelo Serviço de Es
responsabilidade. gé à responsahilídade civil a' morte d�e ao desastre

Enh·etan.to, a' tendência das pessoas [ueídicaa .de dio de que foi vitima. A ausên

natural do direito moderno relto público interno viu- cía de culpa e a consequen-
. I' .

'

é de substituir a regra que se estimulada, pelo enuueía- te [absolvição do motorís-

condiciona a respensabllt- do -do art. 194, p; único..
da ta, apenas o isentam da

dad'e aos pressupostos tradí-: Constituição Federal vigen- ação regressiva que lhe po

cionais da culpa, pela- teoria te, a romper com os postu- dería propôr o Estado, se

do risco iriteg�\ que fun- lados do art. 15, do Código

'I c�n�e�ado fosse no 'iuízo

damenta nos efei\� soeiais Civil: \
.

criminal. '

do evento a obrigação de 'Se houve culpa do cau- \ Impõe-se, "ipso facto", o

ressarcir-lhe os prejuízos. sador do dano ---- doutrina pagamento da. indenização
Em 193'1, discorrendo �ô- Pontes ,de -Miranda em Co- que, de justiça, cabe àqueles

bre os "aspectos do moder- mentários à �onst!ttliçãv de aos quais estava C.M.F, obri

nismo jurídico e o elémento' 19�6.- responde o Estf.\lo e gada, legalmente, a prestar

mora'l da culpa objetiva", há ação regressiva. Se não
I
alimentos.

.

<disse o. eminente Mini�tro houve culpa do causador do - I V - .

Orosímbo Nonato, em con- dano, responde c Estaco,
I

Na espécie não são devi

ferêneia publicada na "Re- ,se�, have� ação r�gre�siv:t"·1 dos honorários li-e �d:ug�
vista Fnrense", vol. LVI,. E' 'a teoria do rl�co que a do. A verba advocatící a so-

I
' Ga�.ta ,lV•.ágna eont�apõe à

i mente tem cabimento quan-pa� 5:
I

"A .velha noção romana orlentação da Lei Civil jõ a ação deriva de dolo ou Todos êstes trabalhos se

e escolásÚea da �ulpa não Alarga-se, destarte, o ãm culpa �ontratnàl eu 'extra- encontram à disposição dos
basta mais às exigências da bito da responsabilidad€ das contratual.'"' ;' t' lIb [eitura.ln eres-sa�_s 'para 11 ' "

vida moderna e o díreít: de- pessoas jurídicas de direi- Acresce dizer, ainda. que, na Diretoria ·.rle Cultura' ._
.

ve 'e tem de procurar outros to público, pelos atos dos com relação aos poderes 1;lÚ- Secretaria <f6\ Educação e

critérios, sem preflcup�,çães seus prepostos. blicos, cabe honorârios de Cultura no horário das í) às

de ordem psicologlca e ten- "A -responsabtlidade do ad�ogado' apenas em ca�os 12' e da's 14 às 17 hor2,s.
dentes a manter o equili- Estado não emana' somente '-excepcionais, qUando há re--

<

brio das atividades e :t se- do ar1. '15 do Código Civil cusa formal e inj;ista, de

gUl'ança: d'o cornércio jurí�-i- - deci,diu êsse Egrégio Tri- vidamente' prova-da, de p�- BIBLIOTECA DA DIRETO

co. bunal de Justiça ao julgar � I gar quantia liq,ui.-Ja e �CI'ta,
RIA"DE CULTURA EDlTCA

"As questõés de cuh::a e apelação N, 3.388, da comar- í ou quando implica na·v:.ola-

Idelmputabilidade t1S'tãO fo- .;a de.FlorÍ!l,nópolis, em que'l ç'ão indubitável de pre�cri
ra do quadro que deve tra- foi reM,tor o Exmo sr. Des.

, ção legal taxativa.

çar o legisládo.r civil e. por Alv.es Pedrosa. A questão A jurispru'dência citada

isso, 'leis modernas cor,sa- déve ser apreciada' também, na curso de feito e na;; r!i-'

gram, em certos C2sos,J.un em face do art., LH4 e seu zões' da apelação, manda in

princípio dígno de ser gene- parágrafo únko da C01t'Sti- cluir na sentença con«;l(\na

ralizado a tôdas· as relaçl'es tuição Federal, que só eogi- tória os honorári03 do pro-
,

civis: Deve pagar o da'lo o tou da culpa 1:>ara efeito da curador judicial, no pl'es-..

seu autor, bastandll a Cltu· ação regressiva eontta o suposto da c�lpa aquiEana.
saUdade, objetiva qi,le UM o funcionário do dano" In-, Não deve, por cO:Jsegu;r.te,

f!!tO ao prejuízo", dlepelVe ,a re:sponsabiEda- aplicar-se ao casn vertH1te.

E� a teoriado risco ;ntE'- de, portanto, da .l�ulpa "in x

gral', admitild� por leb de eligendo" ou "\n vIgi'lando", x x

exceç,ão, das quais. cO'lsti- basta a verificação do d.a- Em suma, opinamos:

tui ..... rel�vante eXl'mplo ll-!?_ n.o e a provk de que .) au- 1, - pelo provÍ1:uento pJ\r-
,

atinentes à infortunístic�, do tor do mesmo era funcÍ;;ná- cial da apelação ' "ex.l)ffi

trabalho. A res,ponsabilida- rio e estava no exerdciú tla-s cio", para excluir II C{)!I.( uh;

de patrona!l presCinde da cul suas atr�buições.. • �

,
na da inden,ização, que de�

a ara alicerçar-se na re- No caso em dISC.USS,�l.O e verá ser atribuida, em par-

�aç:o de causa e efeito en- inco�tes,t�vel a qual!d8(l� de
, t:s iguais, às filh�s do �ale.

..
.'

t b Ih ou o sini"ltro funclOnarlO do motoll!lta, cIdo, enquanto na0 "';l,flCI-tre o ra a o .
.

'

I
.

-�, � -� � � •• ........ d'.....�..!�.����...�..:...:...:....:�._._.A."."...."... .-. pa as" .

• • • • _. � • .; 2, � pelo pl'ovimentc da

apelação interposta pela Fa

zenda Pública Estadual, pa
ra responsabilizai' pelo' 'pa
gamento da indenizrtção, imt
camente, o D.E.R.,' facl! à

sila jndependêncià adm�nis

ti'ativa e f'inanceirl1 ;

10-· . tI3. - pe nao p"ovlmen o

dl;L apelação, da crll1cubina,
por não ter capacidape rara

�:e.P- sujei}o da r.elação ju
rídica 'focalizad'a f. não se

nplicar ao caso em referên

cia os dispositivos CO!H'e·r

nentes à obrigatoriedade do,
pagamento' relativo à vf'rba

F

rias puhl.lcaçõee que in- Do Centro Brasileirc de

cluem alguns nü-neros (da Pesquisas ®dúcacionais de

tatistica e Cultura, do Mi

nistério da Ed'll�aç50 e Cul-

.: Voce sabia que•••
.._

_ ......�.---------

.�
,Da' embaixada lia China,

no" Rio de Janeiro, recebeu

a Diretoria de Cultura và-
tura.

"China Ilustrada", uma 'a- que é Diretor to Prof. Aní-
-

. {:. --. Z821-APLA

C OMO CADA_ MS INdMElZAS
\.

ê5TREí..AS DO UNIVERSO polIE rse
UNS GUATIZO OU ClACO PlANE7A!>� .

coMP($TOS COM OS ME5MOSEL t:.= �
'NT05 fiUIM/C05 DA rERlIAJ í /)/1-"1-

IL AÇR,êO/7AR. 6.UE�soMIII/)O.
5EcIA O tJNICO NABtrllDO EM 1tJ/JO
-o (JNIVEIZ50. .

__ o - ....'
Deve-se pôr em relêvo o NA Slk5clA NA'11MZ -:-. �.......

L 1Iilll"o ,.,jf l7'it�l;!AftA. •

•

'

iiprojeto elaborado pelo Prof, ff't3V rl'ff/(;,ln �"vn

�.obel�to Moreira z: :I:raol
6C .INdA!!Ê�__

• :�
C!raçao do a.na. «Jbetismo

_

.
.

�� �Pts:a- ��a:r:, projeto

M"
"

r
' II d' F zelda�:::: :::;.:"��,��::;�;: IIIS enDb ; a

.

a
.

sultados, poderia servir de ftllandeU,a de. FlorlanlPlllsguia a outros projetos.
_

, .

E D I T A L ,N.o ' 7
.

ip,resentação idos trabalhos 'I sio Teixeira e co-Diretor o

iedueatívos, peíncipalmente Prof. Robert J. Havighurst,
no que diz respeito à iea- da

.. Unesco, recebeu a Díre

lizações na Formosa,' lima teria Q Boletim ·N. 5, do' V01.

"História da Literatura Chi II, com artigos sôbre "Aspec
nesa", com traduções em tos Regionais e Culturais de

português de algumas poe- Pernambuco", "Zonas Ecoló

sias e, ainda, ° 'folheto "Um gicas do Estado dp. São Pau

Resumo da Histól'i,a da Chi lo" e "A Escola e o Prcfes

na", até, 1954, data da re� sol' na Opinião dos Par,,".

e-leição do Presidente Chíank

K�i-Check.
'

Recebeu a Bibiioteca da

De ord�m do sr. Inspetor da Alfândega
\
de

Florianópolis, faz-se,público, para conhecimento

dos interessado!>, que às 13 horas' do dia 14 do 'corr�n
'te, serão postas em leilão (1.a praçá) mercadol'las

.estràngeiras de que tratam os processos ns. 3.401,

de 24-7-57 e 4.134, de 5-9-57, apreendidas como

contrabando e abaixo especificadas:
11 litros de uisqué, em garrafas, dM quais 2

marca Ballantine's e 9 marca Smúggler � es

cocês.
�

78 puloveres de lã em ponto de meia ou .ma-
lharia - de fabricação argentina. ,

4'latas de 5 litros cada umâ de óleo comestível,
refinado, das qu.ais 3 marca "DECCICO" e 1

"MONTE LOURO" - de fabr.icação argentina.
2 latas de carne em conserva (Corned ,Beef)
marca "Star Armour" - de fabticaç_ão argen-

'çÃO ESTAl'ISTICA

(Noticiário distribuÍd(, pe

la Diretoria de Cultura -

Secretaria da Educaçã0 e

Cultura) .

trabalhos "Ésttld·os· sôbre a

Alfabetização -clàs Criar.ças

li Muito dificilmen' H
H te se poderá provar H
H amôr ao proximo, H
R exclusivamente com H
H palavras. H
H Junte às suas pa- H
H lavras' de simpatia li
H um pouco de ajuda H
H material,

.

torna.ndo· H
H se sócio do Hospital H
H. Evangélico de FIo' H
H rianópolis. H

Diretoria de, Cultura, t:stan

do à disposição dos in�ercs

sados, no hora ria 'das 9 às
I

12 e das 14 às 17 horas os

no BrasH", "Pesquisas SÔ

bre a Natalidade no Brasil",
"Aspectos Estatísticos da

Vida Cultural Brasileira",

"Sinopse Estatísti,:a do En i-----------

sino Médico", e "Sinopse Es Z' CAMPANHA DE EDU- Z
Z CAlÇA0 FLORESTAL Z

tatística d'o Ens�no SV,pe- -

Z- Promova, pelo reflo- Z

rior"; enviados, <Ü'S dois pri- Z r6stamento, o aproveita' Z

meiros, pelo Conselho Nacio Z mento das terras inade- Z
Joãb Frecerico Hacker

'. ,

� I Z lIuadas à agricultura 011 Z

nal de Estatística, e os tres, Z à pecuária. Z Preparador do Proc�so

I
tina. '

1 barril pequeno tipo quartola conten.do aguar-,
dente - de origem ,ignorada.

.

Alf. de Florian'ópolis, 7 de-outubro de 1957'

Frederico Platt
Preparador do Processo

.
.

-

LAS'
MEJOIlES
ATIlAC
ClONES

-_ - - -

�rlvocatí('ia.
,

'{ s. M: J.
A, J. Rosa -.Promotor

Público" com :exel'cício na

Pr�uradoria Geral do Es

·tado.

----'--�

.,
'

----_ .. _._.-� .._.- ._.

CLUBE DOZE DE AGÔSTO

PROGR.Al\fA' SOCIAL PARA O M'2S DE OUTl]BRO-57
Dia 11 (s'êxt�) - Soirée; com início às

23 horas, cmn a apre_
sentação da magnifi
ca ORQUESTRA DE

ROBERTO INGLES,
o famoso pianistl.'. in
ternaciOIíal.

geIQ ao Lira Tenis
Clube e seus associa

dos, pela' passagem de
seu

.

aniversário de

fundação.
,Dia 27 (domingo) - Tarde danç:1l1te ju

venil, das 15 às 19
horas:

Dia 31 (quinta) - Soirée, coTt} iníc�o às
23 hQ)�as" abrilhanta
da pelo fabulosG rít
mo de NELSON E
suar Orquegtra Tupã,
,com os "eorooJiers"
Melo Hamilton E' Ste
lÍnha Mendes.
Reserva de !pesas na

Sec "etaria d{) Clube, a partir de 15-10-57,
ao preço .de 'Cr$ 200,00 .

NOTA:- Por especial gentileza das
LOJAS ELETRO-TE'CNICAS, a apresen-'
tài;§·o de ROBERTO INGLES será ,'I'eali
zadt, ém um maravilhoso piano "SCHAR
ZMANN".

Reserva de mesas na

Secretaria do Clube,
a partir do ,dia 28-9-

57, aos preços 'de Cr$
-400,00 as de piRta e

Cr$ 300,00 as demais.
Convites e sp eciais
Cr$ 150,00.

, --

-,

Será Permitida a Fre_
. quência do� Sócios
do Lira Tenis Clube

que adquerirem m.esa.

Dià 19 (sábado):":'" Soirée, com início às'
22 horas. em homena- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tfiTRO ALVA'RO DE CARVALHO '�(ORPO t ALMA DO RIO GRANDE" - DIA 26 E 11 DE OUTUBRO - ÁS20 HOR AS
I

APRESENTA·
,

� çÃO DA "INVERNADA ARTlSTICA,r DA UNIÃO GAOCHA J. SIMÕES LOPES NETO, DE PELOTA ,RIO GRANDE DO SUL

Em·Beneficio da Sociedade de. A·m.pa.roJà 'VeI_ice'
FESTIVAL FOLCLO'R-ICÔ GAUCHESCO ,AUTÊNJlCO FANDANGO CRIOULO EM TERRA B A-R R I GA,· V E R D E.

( o �� S T A R A' D O P R o G R A M ,A:
1

POESIÀS _
, TROVA S � CANTOS - MUSICAS E DANÇAS: PONTA E TACO - PE�INHO - MAÇA

�tfI(O _, i)UERO MANA - SHOTS - CANA VERDE - POlKA· MAZURCi - HAVANEI'RA - RANCHEI·
I RA � BALAIO - TATU - ANÚ - TIRANAS - RllO E PAU DE FITA. � (15 ARTISTAS)-

RE il�1 S N
- -=-.---:->' ,- -_-- -- -------'-----'_'---_

..

_-'--:----'_'----'
'--"'-- -----_--_ .._-'-�,--, .._,----�----,----------,

ColURa

IM :DE ;.IMO. "PERSPftnvA ",DE . r1ri,nrn�·" ,

,GlBRA.!·· ,_
.•"""

lAceRamos enco-'
.

.. .

, '
' ,

�.
.

'

Emendas de qual-!Já estamos beirand9 o' f�md� 1957: As premlssas:
'

:,

. para 1958, no ferreno internacional, são bôas. Ao me-.

quer 11·po' :
nos, !lo que 'se refere as duas grandes potências rivai?! ',. '!
não há probabilidades de eclosão de' uma guerra. I.,��•••�.•••!!!-. !!!

No caso de uma deflagração as perspectivas- de
-

, -

....

�obrevivência_ são- tão miríf.icas que é mil vêlzes' prefe
'rível toler'ar��se- mutuamente. Todavia, uma guerrinh.a

f

-

110 Meio Oriénte Oti. na. Asi� ainda é possível. Umas re-

voluçõesinhaS': hã' Áin�f}ca Central ou no Sul, idem.
'Servirla)u"'pára- éx.péiência· de 'al'm�s nova� e pa-

ra não enferrujarêm '�as -·velhas. • . Continua no Oeste Cata!',inense, em 'proveitosa
Na nossa paéata -Florianópolis já se-percebem pre- ,e longa excursão, o Deputado José de Miranda Ra-

parativos para as festas de fJm'de ,ano., �.. mos, que desfr;:ildou a bandeira do "cooperativismo
O come'rCl'o' esta' aba'Trotado de mercadô";-as. Ante's I CAMPANHA DE' EDI:CAÇÁO 1

t -t' 1" , , .

'dA f.
.

..,._

I. _'LORESTAL I '

1'1 lCO a , coma ulllca prOVI encia e lÍcaz para su-

estiv:essem àbarrot�dos 'de dihhe.irp os bolsos dos con- I Plantan:lo '-'ucaHpto, den_ I perar as necessidades e falhas da economia da lavou-
sumidores; . .' i

II
tTO de 5 a I anos você terá I ra tritícola.· '

'Ma;>:, tam��m, ,a falt� de' din�elro é remediável. Pa-' I madeira para.. pasta m:câni'Ca, ,

'l'a 'que e que :A,"MODEUARexiste? Ilenha.� carv�o: de L a 15 A Assembl�ia Legislativa ap'rovoú a proposiçã�.. 'I
'

d 'i"r .
. !' I anos ]a se1:'Vlra para: poste e I d'

,

.'

F,a ando, �/_A l�l���LAR : de, flm ,de ano vamos II vigamento e do� 15 aos 20 I O Dep. Olice Çaldas, sugerindo ao Governador o
CItar a chegada',de' um, vasto estoque ,de tapetes, pas-, I anos eJil diante terá diâmetro 'I alargamento da; "Ponte Nerêu Ramos" em Tuba
:s�d�iras e''C'Ó'?�r���as, para_ ê�se'.��tabeleci�ento, Tam-: I sufic!ente para .dor�entes e: ',rão; -C�j0;-CUSto não excederá de, 257 n;n cruzeiros,
,bem em, mob!lr�lOs;, &lcftoes' dlv.mo, estofados probel,' I madeira d.e construçao. ,

recebeu A MODELAR '1;' t'
.

t ' II Se deseJII reflorestar, c.on- I
, . ';,

um va� o s?r �men o,, ,
, I suite a:::tes ° "Acôrdo FIo- IASSlm, '50 mesmo as que nao dlspoe de credito e I res'lil".

'

I
que deí�arão de festej�r o fim de ano num ambiente lide conforto, beleza e' bém estar. ,;

-.m"'-lll"llftl!"-'I....

Aqui estão' notíc,ias, do Rio.
" Terezjnhá Morarigo "Miss Brasil"

>�s:;{t �� tpalas, prontas para .uma viagem a

,EnwJla.
'

eh n tualidade, Sacha's, mu'ito muito True
Lovc

'No apartament�, ct'o Major Engenhei
ro \: sra, Jary Guilherme, êste colunista,
temeu parte em um elegante almoço

-'-: :--

.Reeebido no l\lX.UOS� apartamento do

sr. Francisco Ol irnpío de Oliveira, onde

re.side Misa Brasil, fiz 0- cenvit e em no

me da nossa sociedade para que Terezi

n'h� l\{or:mgo viesse, a Santa Cs.íarína.

Disse-me a mais linda brasileira,' é
,

sem 'éJúVlida meu prazer visitar aua terra,

porem estou de viagem marcada para dia'
.

'idoze visitando o que todos desejam, Eu
ropa, 'Prometó na' minha volta, ser uma

'das primeiras cidades a comparecer.

_ Na próxima coluna comentarei o ele

g�tc almoço oferecido pelo Ú. Francis
:'0 Olímpio de Ol íverra á Miss Universo
GI2.dys Zender e Miss Brasil, '1 erezinha

Morango.

Já, completamente restabelr-cida de
sua enf'ermidn.:e, a SI·:1.. 'General, Gentil
Barbato,

--: .:--

--:.:-- �::--,

E agora noticias da Ilha:No Estudio N. 1, do Hotel Excelsior,
um h�bienté simpatico e agra.lnvel com

mus ícas da orquestra de "Zacarias". Vi,' O dr. Walmor Zorner Garcia, um dos,

"GladVs Zender "Miss Universo" Coube- dez melhores' partidos, contratou casarnen
-

lhe muít., bem o titulo, de a mulher mais to ccrn a graciosa srta. Gertrudes Zigelli
,
linda do Universo. - Aos noivos e dignas familias oS CUmpri

mentes desta coluna.
Sexta-feira (dia 11) elegante e an i

mana scirée nos 'salões do Clube XII de

Agõsto com a Orquestra de Roberto <In
glês:

Ligia Moellmann festejou ]10 dia 30
seu Imiversál'Ío natalicio � A ronita Li-

--: :--

o "Little Clube Bar" é no momento

o ponto :dOll catarinenses. A gostosa,musí
ca do piani�t� "Ribamar" _e .ns melodias, do

cantor "Tito Mad:i" prendem' os visitan

tes f,té �,ltl:l.s hor.as.'
' �

-::-

o casaI- sr. e sra. Pa-dlo Medeiros, 1'e- gia reuniu em sua luxuosa Tesidência

cebo'are no 'aparJ;;:unentü na Av. Atlantida pessoas :'.p-ligas oferecendo um elegante
éstê t'oltmist'u' CQm um elegante jantar. I janü!r americano. O cO'hlnista, eumprimen

_'_� ,:_'_._
I ta �l ani�'ersariante desej-ando os r.1.elhol'es'

','Fa«ha's"é �sémpre .. &lçha's. votos de feliçitações.
. 'Bojte da altá socieda�1e car{(}cu, la

' No último domingo ja!1tava no Ron-

apreciei a ele.gância da· sra.' G_alies e sra 'cho ila llhao Vice-Governad6T e sra. He-,

Mul'.iz Frei
..' -

l'iberto Hulse.
,Na mesma noite a 'delegaça0 .Paulis

tu Tkiversital'ios Sul Brasileiros, envadi-,
ram o simpatico Rancho da Ilha :1uma ale

gria de Rock n'roo].'

--'. �-'-'
....

r �

_ A Boite Íh�ihk, com-']i)jàhna Feri'eira,
recorda me'l'()a-ias :úo pa:S:sado.

-

.

Arpége, eórl1 Valdir: G_almçm, sucessos

--

....:

A IRIS LTDA. distribuid,ora exclusiva' do au

'�ento de capital de CALDAS DA IMPERATRIZ
;,C?MÉRCIO E' INDÚSTRIA SIA; comuhica ao público haver cancelado' ao credencial dos - corretores

,

B�e�ito �rlíndo;'Bento e LUíiz"Carlos Di Giorgio,
'qUe «!_eixaram d.é:mérec�r sua confiança e, doravan
te, nao' podem 'iealizar 'qualquer negócio em' seu
nome. COMÉ$GfQ,'REP-RESENTAÇOES IMPOR-,
TAÇAO E EXJlORTi\-,ÇAO "J_ R IS' ,L T 'ti A:;'

,

"

O Dr. Acácio Garíbaldí San Thiago, presiden
te da Executiva Estadual do .PTB, ora no IÜo, re
cebeu do Diretório Nacional provas inequívocas
de apreço e de prestígio pela sua serena, enérgica e

proveitosa liderança dos petebistas catarinerises.

Dverá seguir- para Salvador; onde tomará par
te no Congresso de Delegados, do IAPC, o Sr. Syrth
Nicolélli, Delegado- do IAPC nêste Estado, 'que ora
se encontra no Rio.

///

, O Dr
',Acácio Garibaldi San Thiago, presidentedo PTB neste Estado, e o SenaâàT,Saulo Ramos Dr

T�lm� �ibeiro e Sr. Syrth ;Nicolé-lli; membros' do
.

Díretórío Regional do PTB,"eu�integran-teslod� 'Dele
gação Catarinense à Convenção '<Nacional do Par
tido, foram recebidos pelo Presidente. Juscelino
Kubitschek, no .Paláclo do Cateter Faziam-se, acoin-.
pahhar do Dr. João Goulart, 'Vice-Presi'dente' da'
República.

-

...'
.

iãisH"iiJi-::

O Deputado Braz Joaquim Alves apresentou
um projeto de lei reconhecendo de utilidade pública-a
"Associação de Damas, de Caridade, de Brusque",
No mesmo projeto, a Associação gozará de isenção
tributária para seus bens e atos, fará.jus a uma sub
venção anual no Orçamento -do Estado.

A Convenção Nacional do PTB aplaudiu a co

laboração da Seção Catarinens� do Partido, que en

viou opulentos subsídios para a reforma do Pro
grama /e dos Estatutos. O Vice-Governador Ro
berto Silveira, do Estado do Rio, e o Dep. Fernan-,
do Ferrari se detramaram em louvores aos pete
bistas catarinenses e especialmente a seus atuais di-
rígentes. \

Os Drs. Acácio Garibaldi San ThiagQ__ e Telmo
Ribeiro, .acompanhados pelo Senador Saulo Ramos

, "

mantiveram demorada conferência com o Presiden-
te JK, no Ca.tete.-Nessa oportunidade, os petebis-

.

tas advogaram muitos benefícios para êste Estado
e solucionaram assuntos importantes e das atribui
ções dos órgãos federais nêste Estado.

Foi inaugurada a Maternidade de Angelina,'
com a presença de máis de 150 pessoas. Na ocasião,
falaram o DI?,P' Olice Caldas, grande benfeitor da
Sociedad�, 'e tp sr. rOly Caldas, Gerente do Banco
Catali'ínen�e ez um dos esteios da imporTante entida-
de. f"

'� \;'
. �:

O Deput�do João Colodel vem se batenpo,
na,Assembléia, para conseguir recursos finance�os
e técnicos para a construção do aeroporto de Ca:"
noinhas. N,a tribuna da Assembléia, após exaltar
os esfôrços dQ Prefeito Haroldo ,Ferreira, apresen
tou um requ�rimento, aprovado, diri�indo-se ao

,Ministro Corr-êa de Melo, da Aeronáutica, a..o Dire-,
tor do DAC' e ao Comandante dá 5.a Zona Aérea,
em Pôrto Alegre, solicitando-lhes: I

a) - verbas e recursos técn�cos'
bJ - apôio ao plano do' Prefeito'Haroido,Fer

reira'
e) __: a de�ignação de um técnico'para' ultimar

as providências da-delimüação e confi
guração do aeropo,rto de "Três Barras,
em, .canoinhas".

(Cont. da 12.& pág.) 1.63-57 que 'declara de utí-(':!a. bancada possedtsta .- IJdálde pública a Soeiedadefalou sôbre a realização do Beneficiente dos 1'raba;haILo Salão de Artes Plástí- dores de Santa C�tarina, _cus a realizar-se brevemen- sediada n� �id;�de Je J�aj2í.te na -cjdade de Lages, com A proposIçao e de autoriaa exibição de trabalhos rea- dos deputajd03 'Bahia' Bitt>nlizadcs por- artistas amado- court. .(PSD) e Fl'ancic:cores daquela cidade. Na opur ,C&,Uzlanl (UIf)N),'

tun idade o orador renovou V.oto çongratulat6r.itiapêlo que fizera à MeRa a "A requer�mentc' do depu--f'im de que o PoJeI' Legis- ta�o pesse'chsta Paulo PreísIatívo emprestasse 'Sua co- foí �i'provado' pelo _plenári�.laboração àquele conellave 'um -v�to de cong!"atulação: artísti�o, .

com a doação de ��s Dlreto>res 'do' ';'fornn-lum premio.' 1 Vo'z cProgressista" queA, seguir, ainda abordan- aca,ba ?e. ,sul}gil' na' cldad'eIdo o assunto, o deputado de
..C�IClUma. Discutindo opessedista deu conhecimento- r�qlle;l1nento favQl:'ilvelmen_à Casa de que o Diretor da te, alem do,seu atít,or falouEscola Normal tem colocado 9 I?e:r>utado Colla'ço de OH-dificuldades pará' a: céloeà- velra. . '.

.

ção dos quadros no si!lã'l ,JG01!g\:eflS(h!Je 'PlTefeitosdaquele estabelechnento es, Cata.rinéns�scolar, asseverando' que o Por Pi'9pos�a do deputa,dogesto do citado DireiOli cau- pessedlsta "Mlgu�l 'Dame, foisava surpresa e .;eria até a,p�()vado, 'pela: unanimidodreconveuiente que,) mesmo, da. C,a�a, uma men�:t.gem teant'es de ocupár tão eleva!la legraflCa, em a:-qual j Po-'funç'ão, fôs'se . internado der Legislati..vo congr�tllla-
numa Casa de S8,ude. se com o Prefeito Osmar

, O líder - que, "ó se diz Clfl'!hà __,." Presidente.da ,As
,o govêrno; quftndo' Ó govêr- s?c�a�ão Catarinen-Se. de Mu-
110 vence nas votações ,- lllCI1HOt - péIa 'i"('alizaç,ãoconsiderou agressiva a ex- do� pre.sente;COfigte.so de Pre
pressão do oradol'; pois 110 feItos Catarinenses.
seu entender. o D'iretor da 0- l'eq.uerinwnto· do derm
Escola Normal de Lagefl é ,�ado Miguel 'Q.aux está "a
formado em Ij.dvocacia Nà tado no,S seguintes têrmorl:
_opinião do' sr. La,�l't Ramos Il}stalando-se hoje, nesta
Vieira o advogado, está i3"n- '�apItal, e eo�gresso dos pre
to de qualquer perturbação ,feitos ,catarmenses, requei
menfal, pelo simples fato de ,1'0' Vos�a Excelência se -dlg
ser um causídico. F�' por lS- �qe.c_de �ubmeter à a,preda"
,�o que o govêrno vive f','liC1.- -çãõ d?s� meus ilusb'es paresnhando nó pll;mário. o �hvlar-se ao P,re'lidellte dá
Comissão PaÍ"lame'ltar Ex- Asso'C.ia.qãa CataT,Ínense d.ec <

tema
'

Municipios a seguinte .m�n-
ktend'end-o ao requerido .sage� JeJ,egráfica:

.

pe].o aeputado Estiva'let Pi- " :Als,seÍnbtéia Legi!slativa
res o plenário anrOVOll fi (S'antiJ: ·ea:tàrina vg aprovan''''
eOlliposiçáõ de umâ Comis- do ;:piopost-a Deputado Mi:
são Parlamentar Externa �uel D<U1x vg cumpriTnellta
com o objétivo· de acompa� mtermédio Vossênciã ilus
ilhar, junto à_ Imprensa Ofi, tres. p'l'Ii!!ei_!os catarinenses
cial"do Estil,do, 'os trabal'hos ,enseJo cong;resso ora 'se reá';'
de impressão dos avuho":; liza nesta capital vg fOl'l!ll1-
rIa Pro'posta Ort;amentária -lando votos pleno 'êxito im�'
para o exercício de 1958. porbl11te' conclave 'pt
Posteriormente,. a Mesa, e'll- Sala das Seasõei!, 9 d� ou
tão dirigi-da na pessoa dt) :ub.ro -de 1957.

'

deputado C�u'uso- M'ac Do· "Miguel Daux
n-ald, nomeou uma comissão p. A U T A - 9-10-57
de líderes" das .iiferente;:; 'Projeto de Lei N. 58 -57
correntes polític.as com as- - Conc'ede auxíli'.}, à P�'e
senton!l; Casa, tendo, pOléro, feitura Munici.pal.'de CI'..'�a
por uma qQestão .de ordem r:'or, ,de,stinado à eOl1clus-i,ío
regimeni�d, o deputado Le- àa pista de pouso, do a�'_ro
uoir Vargas Ferreira apela porto daquela c-i.dade.
do à Mesa a fim de que seu Projeto :'de Lei N., 13C-5? _

nome ,fôsse substituido pelo � Aut01;iza álx!rtul'a d�� cre

do auto'r do requerimenil:o dito' .especial 'parl;l atent'ie,r
� ,deputrud'o E-stivalet Pi- os pl'ejuiz'Os deeorrantes das

res. Foi Um lapso da Pre'!i- .últimas -cheias de; rio ItR-

dência, logo solucionado. jaí. '

Na Qrdem .do faia' Projeto .de Lei N. 137-57
A Casa não vo�ou, por

- Eleva· O limite bas" de
fálta Jle, quorum, <J pro.ieLo ,contribuição para o Mónre
_ Ide origem governamen- pio d'os "Funcionário's Públi
tal - que concede vaj'lt�- c-os de,Sapta Catarina.
gens e toma outras prOV1- Projeto ·de· Lei N. 197-A
dências aos funcionários de 56 - Concede auxílio /lO

Tesouro do Estado, P.ostOfl Jlospital de Caridade e Ma
de Arrecadacão e Gabinete bl'1ií�: "Nossa Senhüra
da Secretaria' aa Fazenda. A do Perpétuc?�..@�;..d':l.-eJ..,.-,----
oposição. - através_ do líd'er da de de Gaspar.
pessedista Estivalet 'Pires
- darÍt'.seu 'pronunciamen
to oficial na sessão, de ho-'
je sôbre o assunto.
Sociedade Beneficlente dos
Trabalhaôores de'Santa

.-

Catàrin�
Aprovado em primeira dis

cussão o Projéto de Lei. N.

,
Líderes sindicais dêste Estado vem mantendo

'entendimentos com 08 dir,igentes do.. PTB para,
através do Departamento de Orientação Social e

Sindical; constituirem uma "FRENTE SINDICAL
PETEBISTA".

Projeto de' Lei N. 8�-!)5
- Autoriza. a contribuit';ão
de etl!ifício éscolar no dis·
trilo de Valões, 110 munici
;pio de iPôrto União.
'Prazo a coutar de ]O-lO-57
,Termina em 14-10-57
Or'dêmo do dia de 1510-57

O Dep. Francisco Machado de Souza conse

.

- gu�u q!1� a_ Ass�,mbléia aprovasse J.1m telegrama pa:"
ra a Bailçàda Catarinense, na Câmara Feder,aI,
para, que SÇlJçt' �l:>nsiderado' livre à navegação, entre·

o Brasil e Pãraguar, no pôrto de São. Francisco do
, Su,'1. ',; ':- i

,) ,

, Os anais da: Assembléia Leg1slatjyá registram
os �sforços 'dó iipstre parlamentar ,petebista, Depu-

- tado Franóisco' Machado de Souza, em várias oca

siões; no ient-itio tcle tornar o pôrto de São Francisco
do' Sul o_ epl�_torjda produçã'o de extensa zona, que
inClui:-0. raraguat.

"

O Dep. Olice Caldas v,oltou a falar na Assem
, bléia- Legislativa,- focalizando aspectos do Sul do
EstadG, especialniente do interêsse dos trabalhado-

, ,

res da - Estrada Tereza Cristina. í
-
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livr lnd 'pendente e Autônoma
:BARCELONA,9 (U. P.) - 'A Rússia, segundo corre n ,S m�os informados. teria direito de reclamar a posse da Lua, de aéôrdo com o Díreíto.Inter-t

nacionalvigente, se conseguisse atingir a mesma com um projé til - ou mesmo levar para_. lá um aparelho com tripulantes.
..__

'Essa advertência fDi feita, por ocasião do Oitrvo Congresso Astronáutico Internacional.irecéntemente realizado em Barcelona, pelo advogado norte-
americano Andrew Hslley, considerado um) dos poucos especia listas em "DIREITO DO ESPAÇO".

,

'
.

Para evitar em futuro não muito distante, conflitos, Halley s.ugeriu que' a Lua Iôsse declarada .desdc já "ZONA LIVR E, INDEP�NDENTE E AUTÓ-
.

NOMA".

�otidaS�taía�õDtém�w'j �_
Loca is ....t.ª�H,��,��.,u,?��'en,!!.�.�!��!f2�,.:' dr R.I :::::�!���:i:�:��'::;:�

Municipais, e contando ainda. cretário, dr, Dib Cherem prece- cisco do Sul, continuou na trí- Homerich, proferiu incisivo, po- nicipios tomado no empenho dos
eom grande assistência lníeíe I 'eu' leít d nom do P buna, agradecendo a oportunída-

I rém importante discurso, abor-,
I ICI �. I

( a I ura os es 08 re-
I interesses dos Municípios do:

se ontem, às 15 horas, no Clube feitos presentes, dando .em se- �e que se lhe oferecia, para abor ..
I
dando mais a situaçãQ polít'ica d� Estado.

12 de Agôsto,' a primeira Reunião I guida à palavra ao dr.'Walmor dar conjuntamente os assu�tos reunião,' para que não abordas
Extraordinária de Prefeitos do I de Oliveira, p,re�eito de Laguna, que digam respeito aos interesses

I
sem qualquer medid,a que viesse

Estado de Santa C.atarina. I
que teceu considerações em tôr- .da municipalidade do interior. I dar carater pelitfea partidária.

.

"

INSTALAÇÁO no da Importncía do conclave. O OUTROS ORADORES Encerrou o dr. Osmãr Cunha, fa-

ARGEL, 9 (U.P.) Tres na-

OUTRAS REUNIõES

.cionalistas 'argelinos foram exe·

eutados; hoje, pela gu ilhotina

montada no pátio da prisão civil

de Argel. Os três haviam sido
VENCERAM OS

CATARINENSE,S
Em prosseguimento aos II Jo

gos Universitários Sul Brasilei

ros, jogaram ontem Oatarínenses
e Paranaenses, tendo .saído com

os louros da vttõrta" os Catari
nenses após brilhante "per{or
manee".

condenados à morte' e� março

último, acusados de ataques com

armas de ,Jogo e lânllamento de

, Continuará' hoje a reunião dos -bombas que

Prefeitos; qu�' terão a cobertura pessoas.

jornalística de,' O ESTADO, com

vitimaram diversas,

�:O:--

OSLO, 9 (U.P.)' - O general
alemão Ràns Speldel, comandante
das tro�a8 /de terra da9rganiza-

PROGRAMA PARA HOJE_ ção dõ---Atlintieo: Norte, não eon-

_
seguiu desembarcar no' aeroporto-

As 9 horas - "Trabalho das de Fornebu,_para l.I�a visl,ta of��
comfssões ; 10,30 horas _ Confe- eial � capital norlleguesa. ,E' que

I
rência do dr.. Roldão Consonl, uma multidão de noruegueses

sôb.re a Faculdade de Medicina;' furios08, releJllbrando a oeuPllÇã-o -

13,00 horas - almôço oferecido 'naz\sta, se comprimia em tor'n�
aos Prefeitos e demais convida- do. aeroporto para linchar o ge

dos, pelo Prefeito da Capital. - neral. Consta mesmo que um are-

o seu serviço fotográfico que ora

, publicamos.

ra, não constitue perigo para a

segurança dos Estados Unido�.
MOSCOU, 9 (U.P.) ..... A rádio

Moscou' informou que o satélite

Soviético está, ganhando veloéí.
dada e que "Co,atinuará Dando

Voltas Em Torno da Terra Por
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