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E,urico
gime democratico;'. Era voltado

ras a cerimOnia e transmíssão I AS PALAVRAS DE NER�U I d .. . lCO, cuja a 1> iaçao, nos seus vernantes tem o dí re ito de es- manente das instituições poli. para estes propositos e com, os

do 'cargd' de Ministro da Justiça

I
RAMOS ,�s. ES agora, sr. mínístro Eu- multiplos setó'ses, incumbe a go- magar oposicionistas nem a opo- 'cas sociais e jur'idicas por a- olhos fixados na Constituição

d I• b d
. ,1ICO ales, formulo os me lh o- \" . -

d" .
' ,

efetua a no sa �o no re o ml- Ao contrário do 'que muitos res votos pela fe licí dade de I
verno promover . srçao po e legitimamente sola. largar o bem-estar do povo de que, naquele posto cuidaria de

nistério que se tornou pequeno I esperavam, o ministro dern ís- '�par a aut;ridade legal do go, -

!
modo que _

cada cidadão· tenha ajudar o presidente da Repu-
d' d

P 'sua ,gestão na certeza de que N t tr eh d d'
para conter o gran e numero e s lonario não fêz propriamente o Brasil terá de se orgulhar do

ou 1'0, e o o seu iscur- verno e o cred�t�, 'moral dos ho- efetivamente por lei aquilo que!
blica na tarefa que o regime

autoridades, senadores, deputa- um discurso lido e meditado, no seu novo ministro: da Justiça',
so diz o novo -m lnistro da Jus. Incur que administram o país. corresponde adequadamente 9 pôs em suas mãos. Terminada a

dos, representantes .da.s elas.ses qual aparecesem maiores 'deta- F
tiça o segru�t�:: "E' hora de ncumbe a uno s e a .outros man·· sua dignidade pessoal. I

solenidade' o novo ministro da

I·
alou' em. seguida o novo mio' I f d I

conservadoras, po íttoos e jor lhes sobre os motivos deterrnl. .

t
proc amar ,com ranqueza e .co ten o suas respectivas, posiçjies, ,

.' Jus,tiça teve de permanecer P9r/
,

' '.

t d
. . ,

.

ms 1'0, que -começou por decla- rt d 1ti' I
.

nalistas. O mnns 1'0 emissiona- nantes da sua saída do gover- . "I ".
ragem qu� "-< as emo.craclas I

u ar 'pe. ao' exata apllcação 'da Manter. a . autoridade legitima mais de uma ,hora .e meia rece-

rio e seu substituto .deixaram o no. _ Disse de improviso. mais', �lCIr que.
� nbq�Ietdo, m�s espe· que se forn�ara�, . s�b .0 .mflux.o Constttuíção

,
e das leis que a e acatar li. vontade popular, le- bendo cumprimentos das pes-

, idenci I h
' ., rançoso, rece Ia as mãos aus, d b d tã d I t d d

gabmete presi encia acompan a- ou menos o seguinte r-c- "Dr I t di ,

. r os�no res I, eaI.s. CrIS os, a ,.1' j cornp e am,
.

e 'm. o. o a torri.ar galmente manifestada, e res· soas que ali tinham ido assistir
. , d F d

-

.

'. eras ignas e experimentadas d
.

bIt I d f
dos dos mlnístros a .azen a, EurICO Sales, Tenho a honra de" de V E ' lt..' tíd reça o o pais .e o ra, co � iva I c� a vez m,als e iciente a rms- peitar'a' dignidade dos admi- à sua posse e felicitá-lo pela.
'M ." Alk

'
. d

'

h ' . .' xa, a a a mves I ura lt d t t I d J t
.

Jose arra mm, a marm a transmitir a V, Exa -o. cargo de d
..

t d',
que resu a a .san ese in e igen- 'sao a us Iça, que procura dar nistradores, é condição insubs- confiança nele depositada pelo

I C' dE' ,

' o mrms 1'0 a Justiça e dos t f d d d
I d "

=��;���o�::=���������:�r=::'��:·C�)�r�.�.�o�s�o�·d�e�M�,�l�·�'���N�_··�t�o�.�·�res; a l�çao'N
nuran e 'UCIO quero me congratular com 'o nho s�bstituir o sr, Senador ._

'
-

Meira e Vitor unes Leal, che- governo da Repuhlica por tê. N D
,

'I 'd id
. -, ereu rcamos, mas apenas suo

fe da casa, CIVI o presi ente lo colocado aqui nesté posto a c dê I t
.

, , '.
'

' e e· o nes e posto a' que deu
da. Republlca.. q�� faz JU,S pelas suas creden- o particular relevo e projeção
Estavam ainda presentes o ciais morais e políticas de f t

.

. ,Illr.& Q L .-

pl'esidente da Câmara de Deputa- Permito-me agora '�m� pa n l'dsudll 01' e e vigorosa perso-

N' d
·

t d' S-UhOMOCo,-dos,' Ulisses Guimarães; o vice. lavra de agradeciménto a' to� o a� a

�{ a :uen1/anto devem

0'''''0 rre
.

or
-

a'
,

.

,

líd:r da m�ioria depJtado At;. dos quantos,' durante os meses tido l'��lclat De�,��cr���coe o PU\'·
�\".

.

.

�
,...l1l·ando Falçao; o c�efe de Poll- e?l que exerci o cargo de

mi�.
Não me animaria sr.' s�nador

cia, ,gener�l Am�u�1 fKruel;. Os- nístro da Justiça, comigo co aceitar dignidade tão árdua � RIO, 7 (V-'-A) - Para subs- daquele pôsto chave da política sr, Cardoso' de Melo Neto, para novo diretor execut.ivo da SUo

valdo Penído, su c. e !l da casa laboraram. Permito-me nesta espinhosa 'se tã b d
. econõmico-fínanceira do país ges-

.

diretor executivo da SUMOC MO,C com referências elogiosas
.

'I d Pre idência da R ábli h f' ,n o sou esse e t itu ir como dirêtcr executivo da J
'

CIVI as. epu�. o�a. �z�r um agradecidos os antemão que podei'la contínua; I I ' tão altamente proveitosa. em substituição ao sr. "Eurico à sua. capacidade t'écnica e de

cai senad�r ,Fe:lmts'o Mduller, 1I- �un�l�narlOs e, 'servidores civis Ita contar, como até agora com
SUMOC, o sr...._Eurico Sales, que NOMEAÇÃO AINDA HOJE Sales.. . , '. visão, como financista de no·

der da ma�ol'la nvo I edna o; sen�. e militares, ate os mais modes. a, ajuda esclarecida, dedica',da e
acaba de assumir a pasta da S, PAULO, '7 - (Asapress)

-1
meada que é com lal'gos servi·

d B d to a a are r t Justiça e dos ""eg'ócios Interio"
'

01' ene, I
,.

d d� Pt,e�l. os que me acompanlíaram, Eis

J
patrioti!!a do senador, jurista e

J.' U.rgente -:- Em conver�a telef? A noineação do sr. J.< J, Card.o. ços já prestados à causa públio

", -den�e em exerClCIO o I�e 01'10 porque .'e� me :permito l'e'1der. corl'elig'ionário cujas vistas es.
l'es,-foi convRl-ado"'o professol' nICa mantida na manha de ,hOJe

I
so de Melo Neto deverá ocorrer ca. Cumpre saUentar que Cardo.

nacl(��al do P�D;, en:'·balxador lhes aqUI, de pubHco, Q ,meu tão permanentemente' voltodo •.,· José Joaquim- Cardoso I!e Melo entre Jânio Qaudros e José Ma- ainda hoje,. Na opol'tun,idade dn so de ,Melo Neto é o' atual 'pre.
F c sc Negrao de L a de-ctíiÍ t

�" Neto nbme bastante conhecido' k
r,an I o

,.

' Im "pre· agra" en, ? para o aperfeiçoAmento' crescen.
110S 'círculos' 'l)6Uticos.:;. ,admi.

rIa AI min, ficou definitiva, ,Palestra entrê Jânio. e Alkimin, .sidente ,do Sindicato dos Bancá·

jeltdo dNO Dlstrllt,o Fdederal: Tan· SaIO. daqui com a certeza d"l fl'te.. do regime de-mocrático 'que
mente acertada a nomeação do o titular da Fazenda aludiu ao rios de ,São Paulo_'

cre o eves a em e outras ai que f t d
. nistl'ativos do 'país, Ex·governa·

.
.

�O mv' - O MM. �T'GO �':R':";' ';':T:'" ::::;�:' �m :.:",
" ;a:.: \iti��;f,j���t��l��' ê'ãiü-"üm'-JírriaAfa

professor aj)osêhtaào de 'Écono-
mia P.olítica da E;aculdade de 'Di
reito {la capita1-. paulista; presi.
dente do Bancil Mercantil de

,São Paulo e pp.esiclente do Sin
dicato dos BahCO"s de São Pau·

lo, o professor ·Cal'doso Melo de

DIRETOR: - R'aBENS DE ÀRRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO Neto com sua- larga experiência
, .

'_ pOlHlca e adl;'inishativa, está

EDIÇÃO DE HOJE: 12 Paglllll� - Cr$ 2,0.0. - FLORIANOPOLIS, 8' DE NOVEMBRO DE 1957 capacitado à realizar à frente
�J-'-�..�""""_••",••""-_-.-••••""",_",.-_._-_._••-_"""�""",,,,,,,,,,,,,••,,�.,,__..Jj.�._.,.._,..._..._,........_.,.......__�-.-.,....._,._.._-.......-..-.r

.' Sinais misteri�sos �os espaços' estrelaresl Não pertencem ao satélite rus�

.. ,so e agitam o nosso planetal ConverSa. r--Inédita

civis e ecleaiás-

-Sempre gostei -decachorro, dãde;trá um arrepio na gente
de gatO', de cavalO! e de outrus ai, idéia do bicho atirado a mais
bichus dumesticados ou selv.a· de mil quilômetros de altu-

,gens, mas nunca me passou ra;' mas apesar do arl'epio, não
pela idéia ing;;;Ssar na Socie� se pode negar aos russos o di.
dade Protetora dos' Animais, reito de usar animais em ex·

,Respeito 'limitO' as' pessoas perIencias' científicas. A So-
compassivas que tO'mam a de· ciedade Protetora dos Animais
fesa dO' burro maltratadO' mas exagera, e a nieu ver, perdeu
não sei porque sémpre' n:e pa- uma excelente ocasião de ficar
receu que havia certa seme.· quieta. A rigor, puderemos ,des·lhança entre essa sociedade e cobrir no feito certos sinais
o Esperanto, a Homeopatia, as �e sadismo se considerarmos o

reformas ortográficas e as as- nome· próprio, 'e o apelido de
sueiações fÚatéíleas Agora ternura que os russus dera� a

cOm a notícia do se�undo sa� mesma cadela que· sacrifica·
télite russo, ';'ejo 'que minhas ramo Para meu gôsto seria di-

r?servas se confirmam. ASo. ficil. comer' 1,lma galinha que
cle�de Protetora dus Animais ,tivessé nume própriO', e seria
dum undo ocidental desde a melhor dar ao bicho imolado
americana' até a fra'ncêsa prO'� nos àltares da Ciência um sím.
testa contra a crueldad� dos bulo algébricO'. Mas é injusto

,russos pur causa dO' �achorro
I

gio dessa' crueldade.' Aqui
do na· ex,periênci�. Na !-ver. atribuir aos tllsSO�. o p'l'ivilé•.

��nl� �IM T��NI�D� EM. IVI1�_ÂO
BRISTOU, Inglaterra, 7 da Bristol Aerop18ne Com- tos mas, por outro lado en

(U. P.) - Um aparelho a pany".�empl·esa. f<ibri<;a�te trou e!1l profund,t cris(j de

jato .•de quatro motores, ti- do aVIa0. Aduzlram os lll-' nervós ao certifi�ar-se da

po "Britania" _. orgulho formantes. que todos os que tragéd�a oeorrida tão per-

da aviação comel�(:ial ingle- se encontrll;v�m a bordo ,do to de SI. .

sa - caiu ao solo em cha- apal:elho slll_lstradc
.

elam )••o �••••
mas hoje aqui <:li.iando efe· te�nI';�s ,em �e�o��utJca; I� Leal· e Patriota
tuava um !vôo de' l,provas., Al",umas .testemunhas do. .,

tendo perecido todas as �os�str'� ,�flrmar�m qu� o RIO) O D.ep. Paulo Freire, cri·
Um Misterioso sinal de 'rádio, 'municações, depois de -dois dias lantes" conversaram com êle em

I
S�hmidt: - os ':yiajantes' espa· quinZe pessoas ,), bOl�do. A Bnt�ma � explo�!U em I?le- ticou exploraçâo política feita

intel'mitente, poderosíssimo "I inteiros de ouvir o' sinal" disse: inglês, mas c'om sotaque alemão, ciais" rlje pediram que se fôsse :lerof,lave,' de gran 'I;: raio de no aI.. , .-gma. mu.��r dlss.e em tôrno do parecer d'e: 'sua au

,em 14,2 megaciclos d!l frequên "Não sabemos simplesmente, o
.

e lhe declar�ram: "Com o tem. e o aparêlho S!) 'elevou no ar, alcance, voava e�n circul?s h�ve.r p"lS�o, 0., av;<lO pr_ecI- toria na Comissão de Seguran·
cia, que não pertence aQ se- que é isto,:."

-

po, você saberá o que estamos sem ruído" com.o um helij!óptero. lpresenta,do-se para atel"rI- ploaI -s;, em dlret:.io ao "o!? ça Naciónal. Afirl';on que �eu

gundo satélite artificial 1;usso, I Não se identificou o sinal es· fazendo". ..

'I
Um ag'ente do F.B,I. foi enviado '3a1' quando ocoueu o aci': como.

..�_Ul!la bola _de fogo, únIco intiiitô fôrâ servir de nla-
está sendo' captado pelas emis· tá positivamente comprovado D

.

d 20.
.

t d
. apressadamente a Kearny .para lente, segundo declarações U.m vli;;apo. flue �,e enco�- ne.ira satis'fatória SllU país.

soras comerciais e govern'imen· I que
o sina!. emana de um objeto ,epols e 21llnu os e_ aml-

investigal' o �aso
'

tI8va "' Janela dfl S Q'uanto a súa opinião'- So"'l;e o

gavel conversaçao _ afn'mou .
.. )restadas por 901't�-vozes .• '.

ét
• '�' ua; reSI- LI

�:�N���::�:���i::::�:n Í1::0::::�: en�������n��b:�S��P:�s, ::� Inter;·Ye4Mn'·-�··a::o*& Iito PRP' '�e S�!IIttID Pau'1'·0' E�n'�l�S{ml:la:i�qfuie:d�a�f:Vaa�t:�I,C�OC'�"':B�r�rt�a� '�Iil�:!:\:�:u::::�;::::�eq�eo�::
rica afirma que, definitivame�., californiano disse- que entron :;'0 • "

te, os sinais. nã.o são en.ritidos interior de um "barco especial"
". '

. nia�' chocou�s() com' a cha- "ll C' H f S'pelo "Sputnik II". Sua' estação e. com'ersou amistósamente com
"

.,.

d d \.,.
. :

ti

monjtora de Washington captou I, quatro hom'ens e duás ll1ulher�s;
.

.

�

.

,'. '..... mme e ullJa: 'casa e campo. ,
.

,

I

"uma espécie de zumbido m:;li� . seus tripu);mtes. ESSI;l califor· " ' �.,_.: �., ."
. �-

: ,.:.".,-, .:"�,� ,

"

,.:,. r-..,'·· ,. �'1 r;:�l��:l�fà�? J:,t�n��6t��= i "0' "E, S· .T A' 'D:Q"ou menos pro,lóngado .,c�,ªg·uid'o, 'de '11 ,11iano, Reinhold 'Sch'midt, de 4S '., b' I '

duas breves 'palpita-ções

-,:anos
de idade, comerciante de São Paulo, 7 ,cU. P.) - 'lo, a qual ser.ii ,_:oTIstitnidà Os el€mentos i l:np�ic[lntes .(;!';'�·.J:��=e{ ferimên-

� ,

Bip." biJl., .'�. cereais em seu' Estado, revelou o O Idiretor nacion';tl 'do PRP. também pelos srs. João Car- no,' pro(;esso oesClphnar ,d� .-'
_-
('_'()�()""O"'O"'(._O""()'_'

O Labor,atório de .Investiga- fato ontem, à noite, ao chegar a comunic0l;l' hoje, pQ.t·"oficio los �airbanks e Leovegil.do d�:eção p�rrepista, em re�- 20 mlllho-es pa'ra o'Mureu de AlI'le'Moções Navais de Washington, por I Kearny, em seu automóvel, com ao sr. Adlb Cas'seb tiua ho- Perell':l Ramos. S:::g.undo lll� nIao reahzada ontem, d€h- ,..J' I" -

outro lado, informa que o sinal CI rosto branco como papel e pe· menagem para a presiden- formou à reportagem o sr. berou, o seg'uinte: o D. R.

'd
.

é um zumbido "intermitente". dindo par, ver urgentemente um cia da comissão 'intervento- Adib Casseb,- ainda hoje de- não recorrerá ,da decisão. do erna - Emen"a do Senador GI·lberto
A Comissão. Federal de Co- sacerdote. Disse que os "tripu- ra do partido em São Pau- 'verá elar entrada no Tr;bu- diretório nacional.: o dlre- U

"'()'_'o�o",o'_'q�o'_'o'_'()'_'o'_'o'_'o",o",o'_'o",(Oilalõ-o_( nal.Regional Ele,itoral-a co- tório. 11l1micipaL!'ão se de-

M
I

h O t d Ed
-

D•
'

..

t
'

I-t
_��Ó�ied{:sóóf���%\J�e�i��M� ���i:ena�let��:n,!���!itaYi:; arln O -no rçamen o. a ,ucaçao

IseOS e sa e 'I es
rio re�iólpl �aul!s�a., ,ela decisão da cO;,nissão �n- �elo sr. Gilberb Marinho, centros. ,de cultura do R!o

.., '

'

,

. a,q�:f��róc��t�:;����:��!= I ��{;l���\���; n� !�:'s�e���i� I �o:n!o���sMi�a,i;tél":�:da�J:: ! !��;nh:��icftDâ��ll,ll�:�g�=
,

.

,

. .' sl<lencla do D.R. de Sa.o Pau-' nuar�o em. �e8sao. perma�en caga0 le! Cultura emenda I flinclado em obras que são

lo. te a-te que ele seja SOlUClO- concedendo ao Museu de, constantemente e x pestas
nado, Arte Moderna do Rio de Ja- 'àqueles que f'e intereSRam

Venus e foi apreciado. por' Uma. das. prim�i�'as••ta�e- ••••••••••••••••••••• n:eiro recurso no· total de r.ela arte que .(l(\tabilizoll

milhares dR pessoas, inclu- Ias do ,mtelve.n!OJ l)eIIepIS- ,PEDRO LOUZADA 20 milhões ,de crl!"eirog na PicasS'b e POl'tin<!l'i.

sive as tôrres 'de observação .ta s,�ra �em dU�l1.da) .tratai· , rubrica respectivll A conservação desse Mu- '

do aeroporto da ba�e aérea e d�.�lcuaç.uo do -d1!"��orlO mu� Procedente de Pôrto Alegre Assim jus-!ifi,con o sena- seu e o seu enriqufcimel.1to,
o comando da Rádiopatru- nIClpa,� e da poslsao do sr. e com destino a Curitiba, está dor carioca a sua €m�nda: rnel'cê de -novas aquisições
lha. ,Godofredo ,�a Sl:va 'Iel�s em nossa capital, 9 ,sr.- Pedro "Trabalhar_pelo desenvOI-1 indispensáveis à sua atuali

Ao ser Idivulgarl2. -a noti- na secr�t:;rIa, ,da Educaçao i .Lou�ada, gerente de Circulação vimento cultural do povo e z'1eão, bem (;umo o estímu

cia pelas rádios, 1',0 periodo ia MU!llclpalIdadc,' No de-
,
da conceituada Revista "Visão", preservar a's suas mais le- to à própria �riaç:io de mo·

de observação, qu.e· durou ,;:,mp�!l_ho :de sL�a" n?vas a-
,
editada em São Paulo.

.

ítimas �'ealizacões deve �er I delos, exige que Ih.e sejam
cêrca dÊ) vinte minutos', .ve� �llbll.19oes, � SI. Adlb

•. Ca�- O ilustre homem de imprensa, dos maIS alevanbdos' prl'n, ,concedidos -reCUl"i'\OS capa

rificou-se intensa cur'osi- �eb Ja man"�e :,S prm:�l- que ontem, de�-nos o prazer de cipios dos govêrnos demo-: 7,ef; de atender a êsses ob-'

dede popular, , � os. conta�t?" . co�; o flu e- soa visita, mantendo ein nossa craticos. E resgua:rdar a al:=..
I j.etivos. Se o artis�a em ge

Milh'ares di:) pe_;;soas diri- cOrlO mU,l1lclpal, ,lfl'aves d.o redação agradáve� palestra; for. te, ,estimulando a criação e ralo é pobre, ne!l:. por' isto
1

giram-se para o ntêrro da s�u pl:esldente, SP, Halo FI- ,mulamo� uma boa estada em faz�n'do re,�surgir )10':0.9 e I 'I �lla-arte deve :ler sacrifi-
,

I b'.·. d tlpaldl. ' ' nossa cldilde. .

""'aIS promlssdTes arb'lh\'" cada
avel1lca 'ena-mal, cn, e •.,•••••,••••••ct••••••••••••••••••••••••••••"

•
.,_. .' 'C,', J' .

LISBOA, 7 (U P) Portugal estará !epresentan- observaram o esb'anho ollJé- G d d t
1-

'

�
'unia das preocupações nol'-

- Assim, a emell'la ora a-

do provàvelmente, na reuniãnl dos países produtores do t�, até agora sem' explica- ran e ·esas ·re com ,um aVia0 e mais do govêrnp. I nresentada visa a permitir
"I O Museu de A,·te Meder- a concessão de rec;;rsos que

café, a ser realizada, no Rio, segundo �eclarou, hoje, çuOo.
-

na, um -dos mais destacados "1)rópda arte reclama".

Andres Uribe, dêlegado do govêrn� colombianO! na Or-
UVIDO EM S. PAULO

provas 15 mortos e vá'rias casas ..o...o._,o....o._,o_o....o_ lHl ......()C!!J!I.too·O_O

ganização Internacional_ do Café. Uribe parte, hoje, pll- a �!� P����id�s�0������� •
-

ra Londres, onde entrará 'em conversações com as au- ontem à tarde, no "Pavilhão danllfl1cadas ..
NOTA DE FAL.ECIMENTO' .

toridades inglêsâs a respeito da produçãli, cafeeira. "Lo- da Hora" Ido Ob[:ervatório .,
.

go que trminarem as
\
c�mversações em Londres, iI'iei a As�ro��!llico e G�\�físico d�

I
A F, P, - procedente, de �?n. Trata·se. de uma das aeronave's

Paris e Bruxelas..Tenho muita pressa: de estar de -volta UI1l,:er,;Idade .ge .,_ao �a.ulo, dres,' informa que um aVlap,· mais mode'rnas qüe existem, equi-
.

As famílias B,'az Liínongi e Biase Farac<!l comuni-
os smals de I adIO. emItldos "Britânnia" havia caído em padas com quatro turbinas \'tur- , A'

-

•

f I' d V
'

a N II' 1" d!' 1 U 'b' I d t"'t t' cam as pessoas a�llgas o a ecnnento e jeente LI-
ova orque, ogo que pOSSlve -:- ec arou ri e. 1>.e.o segu�,?' sa 011 e ar 1- chanlas nás proximidades de bo.hélice) não sabelY:os se o .

Disse que as conversaçoes com ,� dr. Perei;ra Bastos e,m flclal uovletIco. Ownend subúrbio de Bristol. (Iesastre ocorreu com um noco ti mong;', ,dia 5 do corrente, em Manaus, pái do .[31'. Braz
;

Lisbôa "foram cordialíssimas e interessantes,- e coruio Ao contrário do que acon-, Entre' as vítimas figurava o po "321", que fGz o tsete final Lim0.1gi e irmiio ·,ie ,D. Maria Limongi Fa!"aco.

em A' , .-

d D: "n teceu, ontem à tal ele, quan- comt. av, E. H. Saatham um dos ontem, procedendo de Nova 101'- Cül1vidam, outróss,im, , ao's parentes e amiQ'o'l para as

.

que este pals coperara com a, reunlao o ... ";'0 ; .re- do o característico ruído in- pilotos de provas da "Bristol que, ou se com uma das aerona"
�

-

relra Bastos' res'd t d Ju t supe' t 't t f'
.

d t
A missa que mandam' celeJ..,rar dia 10, domin2"o

.......

na Igre-
e o p 1 en e a n a que rVlsa a erml en e OI capta o ·res Aircraft", consh'utora de aerona· ves .que estã{) �endo entregues às � -

produção e exportação do café nas províncias de ultra- vêzes, !ontem apeDajS uma ve, companhias de aero-transporte.. ja ele- São Francisco ás 7 horas' e dia ,11, segunda feira,
mar de Pr.otugal _ Uribe é encarnegadiOi -diEll entregar vê7;, en�re 17,�1 e 1.S,0!>,. .

Ao cai,r ,a aeronave ainda ,dani. Quanto ao local do desasbe, ,é às 7 }'oras na Igreja ele Santo Antônio

aos govA ,
•

t dI' - f' 'I conseguIU-se
OUVICOS SInl;tIS fICOU varIas casas; haVIa 15 muito próximo do aél'odromo de A "to.'dos q'U'e .( om".·parecer,em agraodecem shH'er�1r,en-

d' O
ernos europeus ln eressa os as 'conc usoes lnalS somente na freqilência ide

I
pessoas a bordo, que perece: ,Filton, onde está a fábl"ica

a rganização Internacional do Café.
.

40,2 megacíclos. ,.

.--
ral11, . 'consl"tutora, te êO:l"e :;Ito qe pil"da.de ,cristão,

�_
......����---��••�.�.I"�..•�..�-�;�.�••�.�.·�·:·_�·�!��I_�;�:�:h��:I��Ct�m�;�:�a:s�te�qh�uO�::�����:�:�:��!,v�:�:�:�(��;·J"'·pl!l!a!�·F:m�ã�eO:�·!�:�I�o:��::��;::c�;::t:::::·

�. (a,de Ia·s e Ma reeha IS· ) I ru:;zo:? �;!�a �:7:ep�t�cUo�.e �a�: !:���d��: . �:�:e�o:: n::S d:ani�
. ,

'

,
'. I. vez· mais humano, meter o sensibilidade, admitamos as

. � I Zhukov no satélite e
.

dar-lhe cobaias e Os cachorros 'sacri-

.. .

.

G
'.

C
. -

� I u'm' mi�r_ofone para que a slIa ficados nas experiências cien·

:a' . - .

�

us taVOO rçao I auto·crItIca d�sse a volta, ao. tificas reservemos nussas in·

�
. I m!ln�o.• Poderiam amestra-lu dignações para outrus fenôme •

...._••.....,. "'J _-••_ ....,..,,_...a· ·_·.·_·.·_w ·_· ·.·_·_· �_·····_··-_.. 'na leitura de galvanômetrus' nos, Passantlo dn" cadela ao

mesmo, em pleno ucidente, j� satélite que mais me cumoveu.,
da peni,tência e, (Ia humild�de. j e no· manêjo ?e outro� i?stru.' marechal, é justo dizer que

vi u,m comércw- de banha có_m i A notícia que realmente me Pal;a salvar a, pele, o ._russo que mentos, e assim a Ciencla so-
I um valor mais alto se levan·

I d" purco que ri'" I)rod1,lziu um arrepio. da cabe. foi puderuso torna·se abjeto. J viética receberia um·' impulso ta. No ca-so russo, «faríamu.s" que
Il egen a '.

o
. I

que me parece' sádica., SerIa I
ça aos pés foL a aa auto,cl'íti. Dirão 'us adoradores de saté· mais apreciável do que o ma· um valor mais altul se .re,baixa.

mais humanitária alguma de·
I
'ca do maj:echal Zhukov. Sem lites artificial que êle pude

I
gro proveito que podem co· E por isso acho que devíamos

numinacão assim: "a purca in· Precisar. muito esfôrço de ima· ser sincero. Pode. Algum, "os' lhêr das pancadas de um co·, 'lançar a idéia de uma nova

consulá�el" ou entãO' "o leitão I ginação, vi 6 velhO'. marechal milha,res de casos de autu.crí_: raçãO' canino. Com o marechal associação a que desde já me

órfão", etc. 'lItc. diante dO' tal Comitê Central, a tica soviéticas terá sido sin·" dentrO' da bula, teríamos abre- filiO': If Suciedade Protetora

Não. 'Sinc�atP,�)lte, não apre-.- recitar a penitêncial arrancada cero, Mas então o aparato tem
I

viada a cadeia evulutiva que dos Marechais Russos.

ciei O. ucidenfàl' prutesto dá.. pela intimidação. E estremeci, mais êste suplementar defei· i vai do cachorro para o macaco

. Sociedade Protetora dos Anb: .P-ouca coisa haverá no mundo to: o de conspurcar a própria e d� macaco para O' russo. E

mais. Das notídas chegadas da: mais perverso e mais degra-I sinceridade.
.

I a Lua estaria mais próxima
� Rússia. nã!> é Q' çachorro do 4ag.te_ ,40 qUJl �.l'!sll falsificação �

� lIião..houve. ,ll!ll,ª. cr.g.e!4aeJe es·
. �a_rer!:""

Portuga.1 participará. da Reunião dos
.

(

Produtores de Café, no Rio

Pôrto Alegre, 7 (V, A,) lidade vermelho �"\lrte para
_. Ontem à noite, sôbre a um� alaranjado brallco-
cidade de Guaiba, foi assi- azul. . \

,- .na-lado um objeto :uminoso,' D objeto tnovi",-se à al
que se J�ovia em grande ve- i tura aproximada ide vinte
locid�de, passando da tona- gráLÍ�, aba;xo do plar..éta

" .O...O._,O._,O._,O._,O O.....O_ O_O_llo1V

(Do '''Diário de Notícias," de

7 ·J.H7> >. "....."...,..'""""'''''''''��_......

\
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� _.; .Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Novembro .de 1957'
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!
�
=

FLOIÚANÓPOLIs. OLHA PARA O CÉU - Creio I
que não seja por espírito de religiosidade, mas, simplis
mente. .. de mêdo misturada com uma curiosidade que
no momento atinge' os' terrícolas, .

"As coisas não estão muito boas" ,- dizia-me um

amigo, ontem, com vdz meio cava e rouca (tinha saido
da Asiática) .

- Porque não vão bem?
- Sei lá. Isso tudo por aí, i?to é,· por lá" e apon-

tou o Espaço.
- bisco voadores por toda a parte, Já não, é mais.

possível negar sua existência, seja o que for, I
A hipótese .de alucinação coletiva caiu. Os fatos

I

falam mais alto.
Depois, esses SPUTENIQUES todos...' andar _'_ Telefone 2082 '

Até leva cadela dentro. E já ameaçam com um fo- \","nJ1lnIllIlIllIlIlIlIU!"UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_IIIII\_I�UIIIIUlIIUlllltflllIlfIUlllllllnIllIlIUl1Il1l11l11uun�
. guete á lua. .>

\ f,' I'
, ,

Não, as coisas não andam boas mesmo, «'No .
,eDéJCU o,)

,

-

Você não acha?" -

M-::- Bem, meu amigo. Não só acho como até acre- Co'm' a BI'bI·l·a' na' ãedito e de acordo: com aquele crítico do ._Time's de Lon _ [I' ,

'

'

_

_
,

t

dres, atêu e depois converso, dentro' de provas irrecu- SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO·
saveis da sobrevivência e comunicação das almas.]:
quando disse:' "Digo mais do que creio, porque agora
SEI".

-

. ao
Pois é o caso, Você nunca leu o Sermão Profético

do Cristo?
.

Nunca leu também, Apocalypse? Mas, não leu
mesmo?

/

-,
Nunca leu o celebre astrônomo francês Ca\mi1l�

Flammar,ion nas suas obras: - "Antes, em torno e de
pois da morte?" - "O fim do Mundo", Iniciação As
tronômíca, "Pluralidade dos Mundos Habitados", Deus
na Natureza e outros?

- Mas,.aposto que lêu Julio Verner,
- Ah, bem, ésse, sim,
- Para você já serve, Muito' dessa "coisa" como

voc'ê chama, já havia ele previsto.
E o meu amigo: "bem, vamos mudar de assunto?"
- Que quer você? Polítiça? Vida cara? Petróleo

Càndidato?
.__ Coisas cã da terra, amigo.
- Cá da terra?" - Eis a causa de receios. ,.
Precisamos é -olhar para o. Alto! Arrancar os olhos

do pó para fitar o Céú, .(
Olhar as estrelas que brilham e vê-las tais quais

são, - outros tantos mundos cheios de illistérios pa
ra muitos, mas, compreendidos por outros na concep
.ção das palavras de Jesus: - "HA MUITAS MORA
DAS NA CASA DO PAr!.:.

:; ond� há moradas, há v:ida. _'
.
E,. como você s'abe, porque está escrito, - IDeus é

Deus_dos Vivos 'é! nã·o�.-dos mortos".
" Viva você também, amigó,. procurando conhecer'·

a ver<t�de, que '�somente ela' «a Verdade), nQS to.rna
rá livres" - sentenciou o Mestre.

E você· como inumeros outros, necessita libertar
se do mêdo ...

Para o Alto, meu caro.

BRÁS", em São Paulo e Bahia.
CONDIIÇõES:

a) _ Cada ó"gão diário de divulgação (jornais e REP. A.S.LARA. Rua Conselheiro Mafra 160

emis,,�ras)' terão direito a credenciar dois '(2) jornali�- (' IIJA�.�:e:;''-�:·f-:· Telefone 3022 - Cax. P.o�tal 139

tas m0mbros dest", 'S!n:dicat?:, '

.

'

L _ •. ), Enl)er�ço Telegr.áfico .ESTADO
lJ) _ Os.semaJlarlOS (JornalS e reVistas) Lerao di-. Sel'\"� }i'ltJ�al D I R E T O R

PRESID1l:NCIA: Vereador Baldicero Filcmeno I' I' t
.

d' I' d .
. Rubens de' Arruda Ramos

. :'eito

.a' um.
(1) reTl':'esentante, Jorn[\ iS a sm i:!U iza o.

, 'A"'V'150
.

S:!rCRETARIA: Genksio 'Leocádio da Cunhá e Val- e) _ A Delegação será integra;da pelos ,e1ementos G E R E N T E
ter CIllZ

aciP1f' mencionados e toda a ,sua diretoria e ��:-nbr�s do I, (._: '
.

Domingos Fernandes de Aquino
Hora do· Expediante: R t t t F d

-

N I R E Í) A T O R E S
.

Conselho de' eprc'sen an es Jun o a e eraçao aClOna' O kcôrdo Florestal com o '

A Câmara' prestóu homenagem póstuma ,ao Sr. Dr. .

I OS'V8ldo Melo - Flavió Amorim - Braz Silva -
F

,de Jornalistas.
.

.

E ·t d Ide Santa Catari'na"ernando Ferreira de Melo - ProcllI'ad'ol' Gel',"l d·o Es- .

d' s a o Andr' N') Tada/sc Ped Pa 1 Ma h .I Zu J.n li: _ Fica est a belecido pela Diretoria d:!ste Sm i-
I.

'

-...__
. e ,I I) .' o - ro lU o c ."'0 - r -

tad'o - cujo falecimento, ocorr,iclü. na Capital da' Repú- cato que' os membros int,egl;antes. ,lÍI'esta Delegação se por interméd�o �al PoH�ia Machado - ,Corrt;spondente no Rio: PompiUo Santos
blica, reperco-tiu dolorosamente nos mais diferentes se- comprometem a d:vu'lgar suas impressões, poster�ormen- I

Flo.restal, comumca a todas. C O � A B O R AI D O R E S
•tore3 da opinião. pública, onde o extinto gozava de gran- .te sóbl\e a visita em tela, a'través os órgãos em que as pessoas que fazem coo' Prof" BarreIrOs FIlho - Dr. Oswaldo Rodrlgufs Cabral

-de· estima e ami'!;acle, pelo valor da: sua 'inteligência e e�el'��!Yl' suas atividades. ! .mércio Icom pinhe�rinhos 1- Dr. Alcides A�reu - .Pro�. Carlos da Co!ta ,P�eira
elevltdo espírito júblico, . _, . _ , r' REGULAMENTO: t (A"

" ..
d ...T t 1) e ã

- Prof. Othon d Eça _;" MaJor Ildefonso 'Ju:v.enai -
� t" 'd'E't'd

-

�

d
''''.

,
. rvores e.'(aa. qu n

OlP f M l't d O I D M·lt L··t d C··t",ecreano e' ,sao-.nogoverno·uJml::itado·Sr. l-O prazo r,ara..a entrega. deinscricõestermina- _._.,. t"
roo anoelo e rneas- ,I". I.Oll ele a .,8a

I
. B' h d "b'

. _'

. '

. . poclel'ao exercer 3uas a iVi- D R b . C t P f Â 'Se· N t "w ltnn(\l] orn auseél - eSlllcum lU-se a contento nas rá no dia 12 de novembro do corrente ano.
.

,,_

- r, u en , os a - ro. . JX8S e o - -'1 er

funções de Secretário da Justiça, Edticação e Segurança .

2 _ A partida da Delegação será prévi�meIlte anun- dades sem -auto:lzaçao do
I Lange - Dr. Acyr P�t� da Luz - Aci'Çabrál Teh':e -

Pública, sempre !lO p.mnenhA ao cl1mnrimento do df,ver,
.

.

Serviço FlI.orestal, e o corte' Nald.,v Silv�ira - Doralécio Soares -- .Dr. Ji,'e»ntoullI
F

dad::>., I

I'. aZéndo o neçrológico do saudoso coestaduano fa- X ._ As despe�as de transportes e estadia correrão' �d�s 'it'e:l'erida� árvores so- -Rey - Nicolau'Apostolo - Paschoal Apostolo'
lar�m ,os vereadoi'es Gercino Silva (autor da pr�posi- por r'onta da PETR.OBRÁS,

.

mente pGderá ser prlltica-·
. . PU B L J C I D A DE

ção), Dib Cherem (-PSD) e Carmelo Faraco (PDC). AGRADECIMENTO: do quando às r-l'antações I Maria' Celina Silva - Aldo 'Fetnandes - V,irgUio
xxx '. Nesta oportun:dade a' Diretoria deixa -ronsignado ' ., I' Dias - 'Walter Linhares

,�VíSOS PARA COBRAN<}A TRIBUTÁRiA d' i D' t da "PETROBRÁS','
forem destmadas para ta

PA G I N A ç Ã O
. seus agora eCipl,en.os aos ire ores f' t

' ,_

dO vereador Ciu.melo Faraco criticou o Executivo Í)elo convite. ,for-mulado e também ao sr. deputado federal
im e com au Ol'lZaçaO es- Olegario Ortiga, Atnilton �chmidt e ...\lgemiro SUv..eira

.

pel� �r?c.'�sso usad� _

na co�rança �os tribut�s, conside- 'I Leohel'to -Leal que foi ,a figura ,destacad� p�r8 a con-
te Serviço. '" C L I C H :e.R ,I A'

,

r�(:)-� ilegal. D.'u
_ conheclment�, a Casa ,que' P rJ:'()C'l!-. �reti7.açãõ 'deste aeontecimento. Aos infratores roerão apli- Valmor Pereira

radorIa Gera'l da }'r:feitura estav,a enviando.a .'isl?� com .'.
'

EDGAR BONASSIS' cadas a� 'penalic1.�des previs R E P R E S EN T A N T ,E
atraso aos contribumtes para o pagamento dó's impos-'"

'

.

.

.

.
. . Secretárto J

.' tas em lei.' ;Represent8ções A. S. L.-a Ltda.-
tos predial e., territorial, sob -pena de cobrança i'xecutiva,. .,', ..'" RIO:- Rua Senador Dâittas W - 5.0 Andar

.

.Ii'."'" r'espo ta . d . D 'b Ch l'd d 1IIIIIIIlIlIIllIlIlIllilllllllilllluílllllllllJllllllllli,Ullíll1lIllIllUIIII
....IIIUIIIIIlUIIIIIlIIIIIlUUIII1II111IUllUUUII'III·i 'Florianópolis, noverr,bro

Tel. 225924_." s, oveI ea OI 1 er-em - 1 er a =

D' 'E S O D O R
. 1

bancada, �jtuaci6ni.sta - rebateQdo .

as críticliS do ,re- .�
.

-

.

',.' . \ de 1951. S. Paulo Rua Vitória 657 L cunj. 32 - 3.0 .and.
pres'cntante pe<}ecista, considerou-se injustas e' faccio- § �.

-"------ ----

'_ Tel. '336378'
"

sas l'ois a espedL�'ão _
de referidos avisos é uin ato ad- ª V E,M �D· E - ,S E' ;-Serviço Tel�gráfico da UNI,TED PRESS·(U-P)

minÍstrativo perfe�tamente legal:
'.

§ I1istorietas e Curiosidadils da AGENCIA PERIO·
I

' I

I I
,",'

II'
I Uma canôa em perfeito es-

, Como, �o qllere,� fa�er b:ague, o v�readoJ' Carro'elo I�ros e Ins a leoes sanl arlls tado d� conservação com
DISTICA LATINO AMERICANA (A-PLA)

/ _E.araco p'edisse exphcaçoes sobre as ativIdades cio De-5' um motor JONHSON de ,AGENTES E CORRESPONDEN'EEe
�artame!!to Jurídico da ,P,refeitura, rev.elando l:âo

-

conhe-I !ros e instalaões sanHárias' 5 HP. Ver e tratar à rua cEm"Todos os ntuDicipios dê S:A'NlfA CA"I'A1UNA
I;er bem o assunto e ate Julgando-se analfabetJ:.'ado para ;:. ,Rita Maria, R.O 52. '\ A S S I N A 'l' U-R A
melhor opinar, o vereádor Dib' Cherein retirou se da tri- � Dllrlr&1'ulldor Ex'cu�si,o para

.

. �� iiiiiiiiiiiiiii;;'
, ·ANUAL .. , , , .. ; . . .

.

. . . .. CII$ 400,00
buna justificand0 sua atitude no fato 'Ido seu' ('oregà deJ � .

'.

iJ '.IU.'
. " .

5.. '. -�lf"R-;f�T-T·O:'-· N,o avulsO' " : .. :· .. .'L... " ,2;00
rep�'esentaç�o não se enco.ntrar em condições para di,s- � .

'

S A;N ., A ( �' "'A'I.71 ".1. ..
4 NU N C,tPr.S .

cutl� o assunto. .' 5' 'I �. • A . .. A, .

- .o - ·M�4iantf' contrato, de acordo eôin.8,Jiábela em vigor

UE:IIO'E AU'OM.'O'Vl:c[,.·.
� B' �I� 'd' S

.

'

i.UfaiatedoSeculo, A <direção n�o se r.esP<?llsa1>ilizã pelos'� ;n
� -SE . �

_.

�. raSllano e- GUZi ,"X '�x ':�911eeitos e�itido� nos art�s,:assinados,
Vende-se um ,ulomovel marca FORD. 2 pór'" ".0 I: 'Rua �idalRamosr 36"': {'aixi'PostlI:I,- Rua'�adentes! 9 ,y I� A J :A ,I J ;�E.

1937, g5 H,R" 'ma<Jui,na e latari refQrm4d;i,:.4: iJ.r:no�,.tece-
326 T I �f 3 48

','

,

f'
-=

e e- onel
.

OI· "O·1!(,....,..·;f,.A,,..,r.n',A�. "E· n:c1'R- P!:{
.. c.:ÍSa-.se de

.. u. ""' .. l>xperiinen" aA•. vi�J·9.nte· "'aradol''!s 2 nneus novos, b:õ'.t.eria e instal.ação nova, l;elO :: = .t' T'n.l.J'nLuun:LJXJ r;CI ..

u, .... � "
-

. :: I
-

;; .Esbdo, Otimas condi'cões de�trabal.h:o,':Eidge-�sé f.iáneâ e.,idl'ál\::;'�o, l)l'eço .�\'is,t;1. 120,00,0,00 'i:. i
.

FEIÇA.- � ÉN.TR'EGUENO" ,

Tra;�:r R, Santos Saraiva:,N. 316 l fi o'.,rla nó D ..9JJ�.S t �:��oE��'Ágg"CLICHE i�fe�':lI�:�a�,o�:��t:,i�laC��:l�i):\�hZ�����' das 8.à�'9 e-las
,

. . ',,,,.,
.
�

. ."
. . "'

..

'
.

",. -,\ .!
�

•

���.

.

OsvaÍdo Melo

SESSÃO DO DIA 6/11/57 .

SO'CIAlS
Sob nova administração 4'

Serviço organizado em "Prato do

Lia", na ordem que segue: , ,(___

Segunda-feira - "Rabada?"
Terça-feira - "Bacalháu a 'Portu-

zuesa" -

"

o.-<lj;��-\!I-� I 'tI/ �Ib . ._-

. Quarta-feira - "Feijoada comple- I
ta" ,-,1

Quinta-feira -. "Caldo de peixe •

A promoçãoç de Joel Silveira', de repórter a cro
nísta do "Diário de Notícias" .desatendeu ao pru
dente .aviso de Apeles: 'Ne, sutor ultrd crepidam, :,

.

Para as funções de anotar e descrever 10 que
lhe vinha aos olhos, não lhe faltavam habilidades
Tinha, até, ótima visão para o extenso das superfí
cies,' Já para a crônica não lhe sobnam predicados.

E' um palavreador sem estilo, a modo de voZ
au vent ou porongo: nada de originalidade em lte� .

nhum conteúdo; teto sempre muito raze; ausência
de penetração e profundidade.

Ao repórter nãose reparam os defeitos e os Se-
-

nões: da forma, levados à conta do. frenesi profíssío-
nal. ,

.

Ao croni:sta, todavia, não se pesdoam as clneas;: .

que há tempo, quando há saber.eporevítá-las,
.

. Há dois-dias Joel Silveira -deítou crônica sôbre
Nerêu Ramos, Sem acuidade.para análises políticas,
derivou para o trapeirismo dos insultes sovados, pa- .

ra as afirmações escapas à verdade histórica, tudo
em vernáculo de guri fugido. da escola.'

.

Observe-se a "geníadade' do' seguinte tópico:
"Como político, quem' sabe, o quanto êle
vale é o povo de Santa Catarina, que, rio
seu· último pronunciamento através das
urnas, já lhe tránsferlu .da- categoria 'de ti:"

. tular para a de suplente". �
.

O nome-do sr, .Nerêu Ramos, no ultimo pronun
ciamento do povo eatarinerise através das umas, li
seu respeito, podei receber as seguintes- anotações:
1.0 - foi eleito senador, POl1 oito anos,

I vencendo ia
máquina oficial e os processos policiais, fiscais e, eco

nômicos empregados na campanha pelo partido da
"eternal vígilance"; "

.

2,0 - recebeu nesse pleito ã maior 'Soma, de vo-
tos.dados até então ai um político de Santa Catarina;

3.0 - foi ainda eleito deputado federal.
Esse é o "suplente" do Joel Silveira! ..,

Esse, aquele que jo povo "já LHE; transferiu da
categoria" ...

Dei a frase à correção do mea"garoto,
r

qU€t anda
pelo grupo escolar.

, . E êle, de verêda, cortou aquele horroso LHE,
sUQstitttind'o-Q pelo. O da palrmir exigência: gramati-

.

cal. Depói� indagou:
'. .

�

- Esse jornalista é titulàr óu suplente ?
,

-oO�
.

-".'�,
Nerêu Ramos era. interventor- no Estado. ;>.;�:::.:

..

Um dia 'Surge em PàláCio um-jomalistâ c�niQ'"
ca. Vinha "fazer Santa Catarina". .

-

.

Avesso,' como sempre,. por féiÜo in�re�v'ell a

publicidades, o interyentor não ,o atendeu: ,não na-'
via vérba. . 'I

. .,
,

Naqueles tempos o Gabme.te :relava' pelo' erá':'·
rio, .Os-milhões que hoje cons�me com Pfopiis�da,
eram d�stinados às obras' SOCiais que. f"oram, sem:ea';
das pelo·Estado. Joel Silveira, até hQje, nã() perdoou
Nerêu Ramos..

-
'

. ANIVERSARIOS
PLATÃO DE C'}STRO

FA'RIA
A d�ta de hoje registra 0_

natalício do nosso estimado
conterrâneo e amigo sr,

Platão de Castro Fari«, 1;1.1-
to funcionário do SESI-,
nesta 'Capital e pessoa lar

gamento relacionada em

Florlanôpolte, onde conta

ª com um. vasto circulo de
ii .. ;
5 'amigos.

- "
com camar�o .

S i
. "Cosid "

. exta- eIra -- OSI o

Sábado - "M�ôtó"
Domingo - "Galinha à Italiana"
Especialisado em peixe e camarão.

"Serviço a l� carte" ..

'

Praça 15 de Novembro n. �2 - 10

; O �'O Estado" nêste en

seio, leva ao aniversarian te

.seus cumprtmentos e dese

jos de felícidades
FAZEM ANOS HOJE:

.

- srta, Mary T!!ulois de

Andrade; I
- srta.. Ondivildina Cli-Imaco Macuco, filha do sr,

Valdir. da Lnz Macuco';
-:-" sr. Pedro Cerví, resi

dente em Brusqne
- prof.. Candido Salva-

-der R:ôdrigues; I- Jovem Arnaldo Seve-

rin� de' Oliveira fiIho' do

EDITORA "O ESTADO" LTDA.

O·S&adct

.
� �

Eu sou o caminho, a verdade � a vida::"ni1\gu�m vem

Pai senão 'por mim, (João J4:6). Ler ,.y Pedro 5:1-7;

Na Palestina há' uma igreja' cuja, pott� foi construí

da tão baixa que, é necessária curvar-se, par� entrar ne

la, Arsím foi feito para evitar' que os cavaleiros da Ida

de Media entrassem na igreja a cavalo pará perst!guir
-os crrstãos e profanar o lugar-do culto. Todos os que en

tra-n nessa igreja não sõmente terão que' entrar .a pé,
mas 'ainda curvar-re. A porta dessa igreja tornou-se

conhecida corno "Ponta da Humildade".
'

Aquêles cavaleiros tornaram-se símbolo d� arrogân
cia, orgulho, fôrp física e poder, A despeito d;:o posição
ou d'o poder todos os que penetram ,nessa. .

igreja para

encolltrar-s� com Deus, deverão fazê:ll)-ymf<VtÍJlico meio

que Deus fêz conr.iin a todos, isto é, andando � pé, .

Todos os homens têm a mesma oportunidade de sal

laç:';'') porque Deus enviou Seu Filho ao mundo por

.neio lia simples ex!,eriência comum a todos,- isto, é nas

::eu ll(;ste mundo ('omo uma simples criança.
. I

Soares 'de Oli-sr. Alvaro
veira e de sua eX�·18. -esposa
d. Frederica S. d� Oliveí- ,

ra' I.:.. sra. Sílvia Gaesanferth .

Bernack, espôsa do sr, Da- I

goberto Bernack, residente IIem JoinvilÍe
- menina Aurea-Teresí-

,
nha filha do distinto casal

Sgt.' Argemiro-Atirea Sil- I

veira; ,
,

.

I- sr. Osni Pinco da 'Luz,
farmacêutico. I.

- sra. Mirza Sheur Ra-
, I

m?s, esp�sa do 1J·. Rubens IRamos. -

'o'

...
- Cél. Graci!ii,no Ne

greiros

.

.0 R A ç Ã o.

P.ai, a�re as portas baixas d� JlOSsos_ c,orações, para
'tue a honestidade humilde � o amQjl' modesto nêle� pe
netrem pará receberem <) hóspede benvindo, Clis.f;o, o Se·

nhor, Guia-nos pela oração e o arrependimento à ver

ladeirá porta que é Cris�o.· Em nome dêle. Amém. - sr. Moacir Benvenutti
- dr. Nicolau Severiano

.'\. ,

.

\

PENSAMENTO PARA· O DIA. de Oliveira
�,J('nge- de' Crisfo1naQa: sou'; mas com Cristo em mi.m, \- sr, Patrocín;(' Vieira

'Üg�l''1 fruto hei' de produzir, .��., 'e
_ sr. Sílviú Eduardo Pi-

Maurice A. Mil�� �Tcnnessile) t'l:\já M,attins.
----------------------

3INDICATO 'DOS JORNALISTAS PR()FISSIONAIS DE

SANTA CATARINA�
'.

.

i:
. E D I TAL. ,f -

'.

DELEGAÇÃO PARA VISITA AS INSTALAÇõES DA.

PETROBRÁS
De ordem do l�r.•Presidente estão abertcl':. a·s iÍls

l:riçõP8 pa�a a con,vosição dos, repres.entalltes deste Sin

dicato na V-lSITA OFICIAL as instalações· da "PETRO-

,

Âi�UNCI.9� ,

eM

�'ORNA�S
'�Vi$TA$
lMISSO.RAS

COlO('Al"OS EM QU�.
';lUEJ CIDADl 00 llASIl�

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O un ico ae rol ito croá";:'O1956
, !'

-'
.

,

1s57 . �m�i� ,Ó�!i�l�O ,!!�óIitol!�!I!.J!�,!� ·D�a'!.�t!�!!
BERLIM - N;). assem- mente se O-��fry!1 a sua que- cravou num prado. Uma atenção dos colaboradores do magnésio, do alumínio,

bleia geral da, Sociedade da, o' 6a80 -,;: relatado' pelo lavradeira que nesse mo- do Instituto de Investiga- - do silício, e �o fe'r'ro deter-

Alemã de Químicos, o di- Prof. 'P�neth 'reveste-se do ment., dependurava roupa ção em Mainz. O Instituto minadas variantes de âto-

retor I do 'Instituto Max mais alto interesse. Em re- diante da sua casa, obser- 'obteve o aerólito e inicia- mos e de dstermicados ga-

Planck' em, Maina, Profes- �l'a .os aerólitos "õ chegam vou o fenômeno, Retiraram ram-se imediatamente as ses. Trata-se eviáentemen-,

SOl' Peneth, relatou círcúns- ,às mãos. dos investigadores I
ri �erólito ,q:le �� despeda- análises radloquímícas. te' de quantidades axtrema-

tancíadament., perante nu- relativamente tarde o que, çara em_ varres fragmentos. Os bólides e 0'1 aerólitos mente pequenas que, não

merosos congressistae in- ímpossibílita HS análises de Um químico a quem apre- estão expostos durante mi- obstante, permitem tirar

temacionais sobr€' o único major iínteresse, sentaram os pedaços do lhares 'e milhõea de .anos conclusões sobre (i período

aerólito do ano de 1957. As No dia 11 'de Agosto do aerólito, que pesava cerca aos efeitos das radiações que o aerólito esteve no es-

meteczites que .atingem ano passado, exalament� às de 1 kg, verificou que se cósmicas. Estas operam nos paço interplanetário. 'Apli-

maior' frequência em deter- is horas e 30 .mínutos, na tratava de um achado in- aerólitos transformações cando métodos extremamen-

minados períodos, são atu- aldeia de Breit,;clleid, na teressante, Publicou-se uma múltiplas dos elementos e te complicados, analísaram-

almente muito raras, Como, Alemanha Ocídcutál, caiu notícia no jornal locai que, da estrutura dos mesmos. se os gases que (I aeróltto

o '8�asn prepara-se para' exporiar
E' animador o movimento conjugado do Covêrno e

de entidades privadas em favor da intensfflcação das

exportações. Nos últlmos meses. sobretudo nas últimas

semanas, toram "adotadas medidas concretas nesse sen-

tido. "5 ,,' ,
,

O .('omerciO"_e.xp'órtador br.asileirQ.�,precisava 'real

ménte ne mais, àtitude como exportador,' c(}mo .vendedor.
De modo geral, observava-se no comerciante brasileiro
ou no funcionário do Govêrno c'erto, vício....J.a.___posição
mono{!oilstica. Vendis,mos bem quando éramos os dunos

do [oJ.·(jduto. Não vendiamos, vinham nos comprar. A his-
I

tória econô:mica dó lli:.as,il está cheia dê::l�es exemplos.
Foi-o caso d.o- açú'!ll r, da borracha, Ide certos minerais co
mo o cristal de rOf�ha e o tl'mgstênio. Quando, ,por êsse
ou aquéle motivo, 'surgia,' o cone,orrente estTangero, as

'nossas' eXDorta('�õe) entravam em declínio .até desapa
recerem. Âtualmente, a' concorrência' internaCional faz
se flenLir sôbre a maioí-ia dos nossos" produtos de ex

portaçfoo, a começar pelo café. Como resnltadv, as ex

porta<:ões estagnaram pràticamerite, poi;! há cêrca �e
cinc.n ano� que o total- osciJa em, tôrno de 1,4 Qilhõel:! de

f,lola'r-€b:
CUlpa de, que�n? 08 exportadores em SUdS dificul

dade:' H!corriam ao Govêrno porque, diziam. ()l'a a taxa
de câmbio abaixo da livre que não lhes permitia ter po
der de concorrência, 81éin do que a burocracia oficial
entorpLcia o andarnento dos negócios. Mas a 'verdade é
que ó funldamental era a falta de umg ment'lÜdade de
profl',l'Gão de vendas. Felizmente, com a ameaça ou me

lhor, com a realidade de concortência in!,ernarional sô

b.re o !JOS80, café, o Govêrno' e o comércio pdvado �lltram
fmalmente em entendimentos, práticos. O Govêrno fêz
a,utocrítica e crio:1 um grupo de t:c.abalho para sJmpli-
f�car a burocracia no processo de exportação. A ini
c�a�lva privada está invertendo Tecursos com-c!:I.ixeÍl'os
vlaJn.nt�s promotoff's de'" venda no exteri'{)J�. O Instituto
Braslll'rro do Ca� acaba de formular uma noHtic3 ,de
expol.tação onde está contido um propól1ito' firme' de
I),mphar veudas, procurando em todos os· paisee quem
qUl'l: comprar o grande prodlltó-base do nosso desen�' (SNA) - Líd'�l:es

cris-I' eleições.
Para p""(jvar sua

volvll1wuto. ,

' '

" t- d' 1
�

P
aos ec araram que vários de11ú'.'lCia, o referldo parla-

d lo,,:a; da modificaçã.o na mentalida.de do expcrta-
01' h.l'aslleir,o está 1!0 setor maliufatureil'o, ,que pTorura

crentes no-�Paquistão Oci- ,mental' leu uma carta do

os. mel'.çados externos com desassombro, pagando para dental estão send.0._ p.rejud.i-l �,)istrito d.e . MOl,ltgom,el'Y,xer a �ta_o f�lada J�lperiori�ade !los centrol> tradicionais d d
-

a �XJ:01taç.ao fabr�l. As vezes, surpreendente, essa su- ca?s em seus !1�lt08, CI- em que se· dlzla que naque-
pel'! d d

.

U b ·�t-di,11"1 ai e não existe. Os exemplos são muitos e inte- VJS. m mem 1'0 l'rlS ao a
I
la localidade não fôrl:l, re-'

. rels�:ll! Les. Estamos exoortando tôrnos para Alemanha' A bl" L' I t' d'
la p 'b'l'd d d·

.,. , ssem ela egls a, Iva
, o, gistr:otdó um ,�rente sequer.

U· .. OSSI lia �s
,

e vE}ndas de Jipes J?ara os Estados
, nUlos. Um fabrkünte nacional de automóveis propõe- Paquistão Oddednl disse: 0_ d':!putado, flue também ê
se l?J.'!)duzir tipos só p,ara exportar. Vai ser estudado o que, êle estav_� rééebendo advoga'do, escbr,eceu 'ql,lepro.l�to. Há pouco tempo, vendemos motores de meio
caV/l;O para os Est::vdos Unidos',

' informações, de muitos lu- a. mesma situação estava sé

Nin C.�,�tinu�mos com essa �en_talidade qu� vamos bem. gares, que tem sido nega.do verificando em outros lu-

é og\��lh�:.nde sem a convlcçao d� qUe o seu produto aos cristão!, o registro com-

(Do Diário Carioca) petente para 3.3 próximas
o;:-""!"--��.:.:.::;:.__----_............_:____:_, _ .. '

AVENTUR'AS

VIAJAN1E'- PROPAGANDISTA
�'" ,

'

.

. �
- �

V E N D E D O, R,
L:ibO'I'-�iÓl'io Norte Americano, n?:es�ita admitir

'�fe'ut,i.co ou elemento' com experrencia no ramo,
Fal'n,o> '

�.
"

,

_ ....aJ.ar ,I)eSte Estado... ,

par1 .i -'
d'

. .
,

'ti::, interessad(l;) deverão lr�gll'-se por cal·t�" à Cai-

P stal 2094 Pôrto Alegre, -RIO Grande do 8til, forne-
){8 u " " ' -

.: 'lll'riculo vltne.
cenl,o _l;, �

-

EXPOSIÇ'ÃO DE ARTES DE P�SCA
Continua aberta a exposição de dados sôbre o

escada -nas costas de Santa Catarina, as embar
.
P
ções usadas-e a aparelhagem empregada, os pei-

ca
d' bl

A' - 1
s cap,t\lra os e os ,pro, emas económicos resui-

xe . ld d b
.

f
- A

tantes dessa aüví a, e.' em como In ormaçoes so-

bre as zonas pescat(}rlas. .

A exposição localiza-se, como as ant-erio

res na Casa Santa Catarina, estando
,

aberta, das 14 às 20 horas.
<,

(Noticiário
\ distribuído pela Di

retoria de Cultura - Secreta

ria de Educação e Cultura)

Você

.

Z6'f't

DO

IIU i
minações protest;j:n.�es. ..1 catól!cos:', n.aquele país, ca" por se ter, .JlC'dido 'ana-
A ordem do M,mstro fOI I "de praticar Iivremente sua lisar o aerólito pouco de-

.divulgada após .nn pedido própria religião",
'

pois da sua queda. A maior

do, Embaixador John Moors I Êsse manifesto era as- raridadê dos aerólitos é um

Cabot, dos E3taêõs U.nid9S, si-nado pelo Rev Eduardo I 'problema qu� os 'cie�tístás
ao Ministro da'; Relações Ospina, S.G., vice-presiden- ainda não puderam rl::sol-

Exteriores,
-

o. ,'1'. Carlos te da "Secretaria';, que ver. A maior parte �'os a.e-

Sanz de Santamaria, no tambem esclarech qúe "de rólitos desfazem-E e em gás
qual solicitava que os gru- vários mQdos e ocasiões os quando penetram ,1la atmos-

pos religiosos prctestv,ntes protestantes na ColÔmbia fera em consequêncin do

tivessem, permissão para sofre'ram violência inflingi- calor' desenv01v;do pelo'
trabalhª-r sem embaraços. das' por católicos colombia- atrito.

Naqueles dias f. Secreta..,. nos". Com efeito, de 194,8 a Constituiu-se [,01' isso

ria de 'Defesa da Fé, uma 1957, quarenta e ��,ete

tem-j
uma Comissã·) InternIl,Coio�

organização da Igreja Ca- pIos foram" jnc�I!d!8.dos ou ' nal dé Me.teoritas para ,que
tólica na Colônib�&, dec1a- dinamitados, mais de 200 estas fo�sem analisada" em

l'OU qlle a Igrej� n·conhecia ! e'scolas rechadas, e 75 cren- cooperação. Entre os 2.500

0- "Di�eito dos cl'i&tão� não [I tes evangélicos assaseina- químicos ele todo o mundo
dos. que se reunir.am em Ber-

AINDA ÊSTE MÊS I
�

INAUGURAÇÃO - no sub�solo'fde ,A MODELAR de modas, (Tralano 1) da

.�catI:"'•• A�"
: ,�

, '. ""��',. (a�seryiço do povo)
Uma 'inovação comerciarrevolucioná ria para o

DAS' 'UTILIDADES
ARTIGOS POPUlARES P,OR PREtOS, POPULARíSSIMOS - SALDOS POR PRE-

.

I
,...

'

(OS ABAIXO DE BAIXOS.
•

BARATEAMEN'TO

� I " I S lé R, I O DiA M A R I N H A
COMANDO' DO,,;5.0 :DIIIRII0 NAVAL

'<

DIVISÃO ' PE
- INTENDÊNCIA

" ."�'�, f_ .

. ,

' Chama-se a -atenção dos interessados que', no

Diário Oficial dõ Estado de Santa Catarina do dia
6' dó corrente, 9.cha-se publicado o Edital de Con

çerrência, a realizar.:-'se n:;t', séde' deste Comando, .

ás'15,OO h6ras,:no;�a 20 q-e nõv'embro próximo, pa
ra o f(}rnecimenti> de material éonstante doi dife-

'

rentes grupos, dat'Nomenclàtura Oficial em vigôr na
MariJiha e prést;fção" oe serviços' aos estabelecimen
tos navais sediatl,os"' e).ll Florianópolis e aos navios
da Marinl;J.a de Çhierr,ª- surtos nêste pôrto,

r

dura�te
O l.ó quadrimestrê 'de lj}58 "(l-l-58 a 30-4-58).

'

Comando do 5.0 Dístrito -N9val, Florianópolis
em 7 ae novembrp dé 1957. ' MISSA

CONRADO .JULIO DA CÓSTA

/

)

asaLiberdade B e'
(SNA) - o Ministro do tarnentos e às autoridades

Interior da Colômbia, o sr.! locais no sentido de q�e
José Maria Villareal, in8-; f��se assegurada, :�inpleta
truíu a todos os .geverna- liberdade de reumao e de

dores', dos divel'S(Ii\ Depar-! cu��o para �_ tô.da;;; as .deno-

(SNA) - A Assembléia

CONVITE'
José Moreira Leite,'

Capitão de Corvêta (IM)
Encarregado da Div. Intendência

- V\ a. Amélia C:l.rdoso dR Costa e filhos, cO'l1yidam os

iJarentes e as pessoas amigas, para a missa ,de 7.0 dia
em 3ufí'ágio a sua alma, no tdia,7 do corrent�, as' 8 ho
ras !1i1 Capela de S!io Joao !lO Bairro de Penitonciária.

---------------------------�

'Direito·Civis
VENDE-SE AUTOMÓVEL

Vf'ndé-se um 2utomovel marca FORD, 2 portas ano

1937, 85 H.P., ml:',quina e lataria reformada, 4 amortece
-dor'ls 2 pneus nf,}vôs" bateria e instalação nova, freio
idráJJi;r�o, preço "..,'ista 120.000,00·

'

Tra' �r R. Santos Sltraiva N. 316

/

Depois �a' Revolta

I

continha. As anúlises acu

saram um teor reduzido .de

urânio. Baseando-se nos

resultados obtidos, os "in

vestigadores declararam que
o aerólito deve tf',' sido há

cerca de três bi+iões de
'/_

anos parte d� um asteróide

ãl'refecido.' Este asteróide

deye ter sido fragmentado
há cerca de 50 milhões de

anos.

A investigação cientifíca

espera dos aeroütos res-

postas a muitas pergun-;'
tas referentes à formação
do sistema solar. As análi
ses de rádioquímíca: .ser

vem de "complemento às

observações dos àstrôno

mos. Ê curioso que segun

do/as velhas crônicas os'

nicas os aerólitos e as me-

'teorites eram muito mais
." ,

.

frequentes do qUE' hoje em

dia. O achado da aldeia de

Breitscheíd s ign if icou uma

pequena "sensação cíentífí-

!im, havia elevallo número

de peritos ,de lr'eteoritas.

Foi grande a sua aleg.ri�, !de
receberem uma comunica-

ção sobre um aO'ólito re

rente pois aquele;; que che'
gum as suas mãos depois
de anos já perd�rHm, via de

regra, a sua radio!\ctivida-'

de. 'Os gases isf,t,opoq que

eatão contêm não br.gtam

para análises COD( ludentes.

O aerólii>o de Breitscht!Í-d

merece por isso um 1ugar
de destaque.

Edual"f! Bauer

anual !ios BatistaR H'únga
ros, adiada no ontonõ pró
ximo passa,do de'lido à ,re-

volta naciop:al naquele país,
�-----"'-"'"'P.'�-P"'!�__-'" foi realizada nesta pri

,
I

.

B'
i
mavera na greJa - atIsta

I' ::j:�:m��' ::�,��:a�;I:�:
. bastante avadado, A refe

rida Casa de C.lltos, que
tem c2.pacidade },ara 1.200

pessoa::; havia sido restau

r�do quatro anos depois da
II Guerr[J, M:nndial; com a

"-

/, ,

recente revoluçãl). veio a

ser alvo de parci-ª.L,.dez.trui
ção.

gares.

,
C L I,( H É"S
Pontualidade

no mesmo dia.
'_._--_.__-'--_...:._-------....--:------------

Z�-MUTRETA 7

" �- ., ""',.,

t
\

r I
/'

( J
, '\ I'

, \

�

!j. /1,0L A ._��-�

a."�:;;..�;""'�...�.
.._,..... :'t:�="="==""""'__�

\

Aproxima,damcn te
.

. -", .,'

ele 200 pastôres
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·0 ESTADO" O MAIS MiTIGO DlA�IO DE S; EATARINA-
Florianépolis, Sexta-feira, 8 de Novembro de 1957

���--------�--------------- �------------------�4

•

"A Soberana't-Praça 15' de novembro esquina

}t'Uial "A Soberana" Distrftu do E8ireit� - c....t.

Rua V;tor Meirele., '60,
;,:;;" -*.

�
...;:- f \

4"Ç>NE-:: 2,46l:i.

M O' V. E �.s E M G E R A l

y, ,

-·H OS s mar k
-VISITE N o.s S'AA L-OJA

Rua Deodo'ro, �.o j5 - Tel. 3820 tAR. CL.AfiNO G.

GALLE'M'I

_. APVOGAi>O _.

'. .

.

i
CONCURSO VJL�ÇRJT.URÂRro ,. "" ;:' �

- Freparam-se candidatos p�ra .
O' próximo concurso

de Elócritu,rário do Serviço P�blicf> 1i'ederal.'., 1_< ;' >FI_�r;ané>poli.,
';l'ratar á hr.a D, Jai�e' Câmara, 42.

'
-- -

----- - --�_.
....___,._.-��"...�-------------------

, DEPARTAIVIE:N10, DE _
.SAÚDE PÚBLICA'

Plantões de Farmácias
MES DE NOVEMBRO, . _

2 � sábado (fel'i;t"do) Farmácia Nélson .Rua F_elipe Scht�lldt, 54

3 -- domingo Farmácia Moderna Rua J6.ão Pintõ

.9 --.", sábado" (tardé,� , Farmácia StO Antônio Rua .Felipe Schmidt, 43

10 -- d�mingo .

Farmácia 'StO Antônio Rua Felipe SChmidt, 43

15 -, 6.-feirá (f�riaêo) Farmácia Catarinense

16 - sábado (tarde) I' Farmácia Noturna

Ruá ,Trajano
l1u·a Ttajano

17 -- domingo Farmácia N.oturna TI. na Trajano

2,3, -- êábad.o ',(tarde) Farmáda Vitória Praça 15 de NO'lembro, 27

24-- .dómilÍgo Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro 27

2.5 -; seg4rida::'feira Farmácia Nélson 'Rua Felipe Schmidt, 54

30 -- sábadl) (r,arde) Farmácia Moderna Rua João Pinto,

,O serviço �noturno_ será efetuado pelas f;),rmácias Santo Antônio, Noturna

e Vitória, situadas às rua:; FeElJe Schmi dt, 43, T,rajano 'e Praça 15 de Novem-

bin,27.
O plantão diurno

la farmácia Vitória.
compreendido e:,11'e 12 e 10,OU horas sera efetuado pe-

" ESTREITO
3 �e 17 (domingo) Farmácia I!)diana Rua 24 de Maio, 8�1;i

,10 e 24---{domingo) Farmácia do Cant<' Rua Pedl�o Demoi'o, 1627

O ..§erviço noturno será afetuade pe.ta� ·Farmácias DO CANTO e INDIANA.

A pl'eàEmte tabela ':não pvderá ser alt?l'f'(]a sem prévia aL\torização dêste

DepRrtamento�
.

'

, D:S.P., outubró' de 1957..
Luiz Osvaldo d'Ac'ampora,

\

Inspe,tor de Farmácia.

1'�INDICADOR PR()FISSION'A�lf
Dr. '- -'

-

_. DIt HÉLIO BERUETTA ' ,DR. CON�rr��nxo
'

AYRTON DE OLIVEIRA . M li: D-I C ()' DIMA'rO'S r

.DOENÇ \S bo PULMÃO -- Ortopedia e Traumatologia • MÉDICO 'CIRURGiÃO·
'

, TUBERCULQ-SE' .Ex-Interno por 2 anos do Pav.-·, Doenças d! Dfnh9r�s-;;- Pãrtol

Consulté .' R Felipe Ihão Fernandino Símonsen da'- Operlllçoes - 'Vma !pril�árla.
onsu. 01'10 -

.'
"

' .

_

� Curso de aJ:erféiCORine:Jt"J e

Schmidt, 3� tel. 38�1. . ",anta: Casa deJ Sao Pau!o. longa prática DOS lIospitai. d.

Horário das 14 às 16 ho- (Serviço do Prof, Domingos I)e ' , ,

ras ..;;,
.

" fi.ne) - Estagiario do Centro .le Buenos Aires. .

Residência - Felipe Seh- Ortopedia e Traumatologia e do CONSULTóRIO: Rua 'Felipe

midt, 127.
.

Pronto Socorro do Hospital das Schmldt, nr. 18 (sobradc ). TONI
3612.

Clinicas de São Paulo. HORÁRiO; da. 15 á� 18 110-

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

/-
SERVIÇO FLOREStAL •

DELEG.(.CIA FLORESTAL I

RJ.;GIONAL
.•ACOImO" COM O ESTADO nJl)

, SAN�A CATARINA
,A/V I S O ,

.

A Delegacia Floresta) Reiipna I,
- ' rua Felipe Chmidt D? .sentído de coibir, ao mlixipl(�(Pos- .

_ I

.: ,.tf:t�;\,*.';'é:'" -

. i! ,Y�:{i[?:.:.,,�?�, live�, as qee��adas e derrubadas d,e mato, a.fim. de impl-

I. "

" d,�;;: -"'1'1"'" '. •

- f�ir o,s' dGl.iélSb·os(,s efeítos eeonômlcna e 'ecolÓlicoB que

�� acarretam tais prâticas, torna público e chãíDà a aien�io' ·1
...

�'_.E�!.�" .i :
:

.

O�J
-de todos os 'proprietários de terra�- e lav_uiores em ,e- ,I

J
•

, ) : -mr-!"..

e.
sal, uara a e�ig�ncia do cU�.i,)�im�nt() do Código -FI�res-

'I'
�� antecedêncía, a neeessarra lícenca da. autoridade

-

,
�

, . florestal ,c0Il!petente, conforme dispõe 0- Có<lig_g Flores-:

\.. / , .
� " _ c.�\I!"·� tal em seus at:t�gos 22 e 23, respe<!tiva-;n,en te, estando os

" ftU'U'..-.!
nfratores euieítos 8: penalidades. __ .• ,- .

L

. I UVIOUJ'� TOIJ(J DIlA .

<. RE:FLORES'l;�MENTO .

-

/
(
,.

'

....,. n S. \IAPCJOS Esta:..Repactição, ��ela rêde de vive:2'os florJBtais, em
'''\ � -

-

.ooperaçao, que mantem no Estado, dIspõe de mudas e

M
�\'>

�,.'-t
:ernlm�es de espécies

',f!:>resta�d
a

de.orna!nentação,. para,,- �
ornecímento a98· agricultores em (e:ral,· interessados ne

� i
-

� ., �
eflorestamento -de suas terras, alÍlm de prestar toda

� ��
_, � �, liroceder que••nada ou 'derrubada dl! .mato sem SOlicitar,

't'--- .

. . I.rientaç�o técni�1:\ necessãría'',Lembra; aínda, á posslbí-
idade da obtenção de empréstímcs para 'reflorestamento
110 Banco' lo Brasil, com jL:'OS df. 7% e .prazo de 15 anos.

.

Os interesdados em assuntos flOJ.'estais,u para a

__ _

)bten�ão"de maiores esclarecimentos e �equererem auto-
--""T'-r-----..--

..

-.,..�-'-'-.----- 1'!zação de licença para q·ueimada e de�r.ubad�s de mato,
(levem dirigir-se às Agência� Flo-..estais· Municipilis ou

'. diretamente 9. �sta Rep�l'tfç'ã�, situada 0\ 1'\.4 Santo:t

T)umollt nO. 6 em�ll}rian.ópol:i:;. '-'"
.

Telé�,;ne: ;20470 _ : .- éf�Ji� -P();stal� 895. .'

E!n dere"o tel(:gni'fiçO :
,"
·'Ai:dsi1vK .

- :Florianópolis.
5. C. .... ,

...
' ," ....

.;.t
.

(Serviço do Pro!. Godoy Moreira lal. '

,- Médico do Hospital de Cari Residência: AvenIda Rio nr,an-
i dade de FIo-rianópolis,

' , �o,' n. 42.
, , -, -

. At�ndé ch!llll&do,
Dllformidades congênitas e 'ao Telefone:__ , 1296•... ,

quirldas -; Para liaiâ Inruntí l -

...., � .... __

'OsteQmielite - - Traumatismo -

Fr�tlJras. _ � _

Consultas: rela manhã no 'H05

pital de Caridade, das 15 às' 17
30 horas no Consu ltôr!o.

Consultôr!o : Rua Victor Mel

relles n, 26.
Residência: Av. Mauro Jamo

- 166, '.- Tele. 2009. .

-

- A f!ore�ta significa;
fonte industrial; solo fer

til; terreno valoriàado ; pro

teção de mananciais, defê
sa contra a erosão; garan
tia de abastecimento do ma

terial l�nhoso necess4_rio
, ;lO conforto, à economia e à
�obrevivência do Ht)m�.

Ajü'de seu irmão

p o.b r e�. e doente,
apressando, com sua

contribuição genero

sa, a edificação do

Hospital. Evangélico
de Florianópolis

515 BP
11 HP

j .' 35 HP
r-

50 HP
'.__

�4 HP
'GRUPOS GERAU(jRF�S _' "P E N T A"

.Qua_is9ue� tipos pa���:�Ií\i�ga iF1dia!a _-o Completos -;.� C9Il1

�9tor�s DIESEL �'��.�.f\ p!:tioa �elétfiéa ""7'�Ddiator.7
Jlltros.- tanque de oleo � demaIs pertences: acoplados ',dlre

.d�IIlente com flange . elasti�a á Alt�r1)adl)r d� vóltãgein
trifásicQs 220 Volts '-. com excitador - 4 cabos para

��� C··:..:+(..:..!..:�:..:..:..:..:..: t...:..:++:·..:...:..:· +� f
AÇÃO ENTRE AMIGOS

Iigação e qúadro cônl'psl.eto, de c�mtrôle: t�aós coilJ·untos estão
,�,

p.'
+ ,'" t·

.

�i·· /

reslsamos t Comunicar-se � inte-' ãsseiIfaaos sôbre longarHits prontos para ehtra"':em funcior1cl-

:�: +:* ressados que Ü' sOI'teio em' ,

1
.

'.. '"
.' .mento�

��. de. pessôas com prática de corretagem d: seguros ::: que se i:ifam cinc'<)-lotE's de
,. ltEVENDEDO:liES �ÂJ1TQRíZÃDOS PARA O ESTADO DE

'�I .de -vida �aDitalização ou corretagem em geral. : f B" SAN T A C A T A R I N A
.
,. -

_
_..:, .en'eno, 'em arré'u'os, sera .r •. "\..

,u
Paga-se bem .. Dirigir-se. pessoalmente oU por car-: efetuádo p-ela Lo��l'ia Fe-de-

. �

MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias
..�.". ta a TRANSPORTES AÉREOS CATARlNENSE, .�: l'al e não pela E'!tao.ual de

. '. • . ,
.

,�. Edifício, S.ui América, 4° andar, FL0RIANÓ-··· Rua Saldanha Ma"rl'n'-ho' 2 End-er'e"eo telg' . "P' R I 1\1 U S'
..+... .

l1i 30/10/1957, como con�tou' ,.... ,
-- i

� � •. _

.

�

; I· ',ROLIS ,-,...SC.
,_

!. <los bilhetes. I� CX; Postal,..·,37_-��one 3362-:-�FLORIANÓPOLIS
-:�:":":ft:..:..:..:..!++:..�..!..:••:..:..:••:++:..:�:..:..� ,_V-. 'êr#1#lr=_réJf#J�=i§f"@.êªªêêêêê@e:Jê

, :'7'"
----,,----.

--

'tI
-

l A V 'A N D O (.-;O�· S'Â B A� O

Virgem .jE$Jl�ciandade
..,' da (j� WEIIE�: INDUSTRI�l - Join,nle - (ml;ea registrada)

�"..."",,"���'�'
.

éC9n9miza-sQ.� '�mR.� ,e dinheiro

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

"i�'·,'
'

$. Seja a um só tem- $
$ po; altruista e prátí- $
$ CQ., $
$ Auxilie seu próxí- $
$ mo _,e se . benefíeíe $
$ também, inscreven' $
$ do'se 'hoje _ como só- $
$ cio do Hospital $
$ Evangélico de FIo- $
$. rian6polis. $
$$$$-- �$$$$ DR. ANTÓNIO MONIZ

D. ARAGAO
lRUilGIA T:llEUMATOLOGIA

UJ'topedl"
(:r·-,ultóril): João Pinto, 18,
Da:'l 16 às 17 dlàriament•.
Menol ao. Sábado.
Res: BocaiuvB IIi.
Ç>(\nll: - 2.714.

�.-'-

J

t

.1

�QtQ�jd�al;.Pêra,barços d�,J:�c�ê�lJ e :p'�á outrGs hatcos similá�

'res, al�rp de.' �xpleDdido �a mcto� a�xiliar .� ..
barç.<>s . * ..vela.

CÕmpletamerit�'�qli,í.éa�õ, inchisive painel de instrumentos.
. Dlspômos para entrega 'iID,edi�ta, nos seguintes capacidade3:

i'_
,

,

"

gas'obna 80 HP Diesel:" .,

8tJ HP "
_

'-(l1ir,eita'J...esqueTà.�.·

103 'HP tI 'I"
,', ,

li

132 HP_,'''� v tI

"

"

"_ _.

__ "',

.

- _."--,,._-_ .. �'.,--- . - -,_ ,_ .. _ .. �_ .. _--_,'-_. "_'.'_

DR:- JO�* MEDf:r;ws
'VDUlA
.\DlTOGAnO

Gaixr:. Posta] 150 .

Santa Catarina.

DR. LAURO DÃuiiÃ�--
CLlNICA GERAI.

Especialista em Ínoiés·tia. d.
Senhoras e vias urinári8ll.
Cur!, radical' das in!@cçõu
gudas e cronicas, do aperelho
genito-uriDiÁrio em amboa' OI

"ZOI. (

Joenças do aparelho Di&utivo
I do sishma nervcso.

Horário: 101h ás 12 lO 21h 's �,
Consultório: R, Tirajentea_ : 2

� l° A::tdar - Fone: 8246:
. Resi';!ê:lcia: R. Lacerda C�
Unho, 13. (CháclU'a, do IIlllpanÍía'l:m<
- Fone: 3248, ..'
------_.,.-'�-

DR.
.

HENRIQÚE-PRISCO
'PARAISO
MtDICO

.Oteraçõel ...:... Doeuçaa de Se-
1.IIo:t')8 - ClínIca de Adultos.

-

CuraI! de 'EsreciaJizaçao no

Iospit.·..l dOI Servidore8 do lIla-
�.do.. -:..

'
�

.

.....,;...

(Se::-vjço do ,Prof. ·.5(a-ri�n" 1.
A.ndrade).

'�"n.�ultas -=- Pel). n'anhl "O

lospit.ú de C.aridàde.,
.

À tarde das ló.:l!! h, em diRl'
:e no consultório á Rua Nu",·!
·Ia_liado 17 Esq'tina. de Tir�
'antes.' Tel:' 2766.
aesi.'ência -- Rua Pre.id�nt.
'lutirho 44. Tel.: 1120. �

DR. JÚLIO 'DDIN
VIIIRA -r.
M�DICO ::

�SP.{!:CIALISTA EM, OLHO�
ltJVIDOS,. NARIZ E �}.AR(�"T 4.
"RATAMENTO E OPERAÇÕES
lIfrll-Vermelho - Neb'nllzaçio-

Ultu-Som
- ,

1,'eatamento de 1I11tQ..lt" ..."

Ollera(io) ..

,DI')o-retlnlJscopia - ;Ilecelta ri ..
,

"cu los - Modei·n(,_.�lpam<!nto
le Otc-Jllnolafin�ollil[l" (in!rc

no )...;:tado)':,'-
!lori·.:o da! 9 à. \� hOl'af, •

ai 16 à. 18 horas. L;:,
Con�uJtório: - Rua:-�Vitor ••1-.
,les 22 - Fone 26711.

-

,Rea. 7"' Rua 'São Jorr' 10 ,-

'(lU Z4 21.
' .

1

-----"0:---- _

dR. Ji. -t.OBATo
PILHO.i '.

)oençaa do aparelho relll'ratórlo
TURERCULOSII

'UDIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMÓ:ES

CirurJ!,:it tio T'ilrax
Formad!' pela FllculdaJe N,,,·J..
'1\1 de lfl,ediciua. Tisiohl{h.t•.e
'i.i-od·rurgião· do Uoepital "'é-

'; rêu. Ram08
,"HSO, do e�pedaIi7açio<) Dela'
:. �. 1'; 'F;x.in"terito e Ex-."•• i!l
';"10- .1" Ci.ruh(fà' <lo I'r ...f. ligo

Gllimlidiell (Rio).
'n".

. Felipe Schm,Ct. '18 -

li'one 8.801 _ • _ . _

.

I\tendà. 'em h o·ra 'gnRl'·r.arl·.l, ''',:'
k..B· -- P.m_ ,E�t"vel Tunil r.

.. - Fno., t.l9l1>,

. DR. EWALDO 8CHAE:FER
Clínica Médica- -dÉ Adultos'

• CriançaS:-
.

Consultório - Rua Vic

tor: M'eirelles n. 26.
Horário das Consultas _.:...

da" 15 às 18 horas (exceto�'
ào� 3ábaaos).
Residência: Rua Mello e

<\lyi:m,.20 -- Tel. 3865.
,.---'-

-DR. WA"I",MOR ZúMER
GARCIA

lilllomado »ela Fál'uhi;;:;)-tI N:-
101'.1' de 11!l.edidna da Unlvu-"

sldade do Brasil
!lJ-.:-lnterno por eoncu!'!>o da jf n·

ternidade-Escola
'Serviço do Prof. Octávio

drieueB Lima)
i:x-inte_rno do Serviço de Clrar- .::'

da do Hospitai I. A. P. E. T. C.:,,
. do Rio de Jlmeiro
K.édico dr HOBpital de' Ca\'ltlRde
'da Maternidade Dr. Ca'rI"8'

Corrêa
LlOENCAS DE SENHO'US � _

PAKT08 - OFERA��E�
rARTO SEM DOR pelo
método psico..profilático. .

Cops: Rua João Pinto n.

'

ío. dâi 61;00 às 18,0& boras.
Atallde com horas marr,a

das � Telefon.e 80�õ.. ,

Residência;
�'1". Gl'lulir<J' Bittencoun n.

1101.

,,�,

"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O·II.&IS'&DIOO' DU.MW Da s, (;,U'A1m"

��.., ,

----
-

ftj$S PA�ANÁ -SENHORITA, KARIN. JAPP, APRESENTAR-SE-A" EM ELE,GANTE SOIÉE, .NO qU8E DOZE DE AGOSTÔ�·DtA 16

1'0 (ORRENTE, COLABORANDO NA CAMPANHA EM P'R'Ó '·:�I:(·COtUTIRJÇAO DA' SOCIEDA:Df" ,A' CASA DAS MENINA�,
-

PAR· T I C I PATA O
-

AG R A D{e I ttf"'É�jto� , ---��---�l "

..

-'--��,�,-
.. -, :,.:-.,."

1Jfl1ise paeticipa aos parentes e/amigos de seus pais,'

AGRADECT,'fEN'{'O
E'

MISSA,:DE:
7Q

'lJ,'M,
ç

g �'titIO, -I

. Richar:' o nascimentn d '-,

h
LUIZ GON�AGA VALE�"F.: :

-,

d • )f, O O '

er "/l'dI) �{,),2,�.�,'",',fLam,:\} :me
I c •. ,

.

, e seu 11:maOZIll o Espôsa, filhos, irmfios e netos,
' ainda consterna os rnléi U' CI'·- �',"

com a mo�te de

se'H, inQS�l1edV�l" t,
U�Z GONZAGA VA- Jf1# �'.ll .

J_..uiz Albe_rto, ocorr+do no dia 29/10/57, na Maternidade LENTE, vem. por este meio convidar a .todo.s seus pa-
-

,/iJ
rentes e pessoas dI:: suas relações�araca,l\fissa à'e 70 Dia (:JW#' _/a�

Dr. Carlos Corrêa. que €m sufrágio ti.., sua boníssima alma mandarão �e�ar, '�'II: {aI'
___

(lia 7,. quinta-feira, às 7 horas, na Catedral M�lroBoJita� g�' ,

BOA o, P O' -R1 ti N I D A D E na, no altar de Nossa Senhora.

� � _ ,

. A todos que comparecerem .a êste ato de fé cristã,
an ter.ipam seus agrrrdetimentos.

Flo.rianóPo.lis, Sexta-feira; '8 de No.vembro. de 195-7

o mais moderna. lavadeira CiutomÓtica do mundo

: !JS' seguinte'f) reqtrisítos : �
�

:Wa)
- ser. solteiro e reservista;

>

,h). - ter curso ginasial completo;
IÔ _ ser bom datilógrafo;
(Í)' - ter redação própria;
c) ...:-- ler bôa aparência;

.

'11 - alaune superior a .1,65 mts.

mOs candidates inscritos deverão se submeter a es-

,jágio, durante o qual perceberão Cr$ 2.400,00 por m
niês. Sendo aprovados terão ,_ um b�' ordenado.

�I�'Candidatos de outras cidades podem enviar carta,
�om uma fotografia. 'Dirigir-se a Transportes Aé-

'�e�s Catarineeise, Ed,. Sul América, 4.0 andar - U. I

BAI\CO DO BRASIL S/A
CARTEIRA DE COMÉRCIo EXTERIOR

AVISO-
Avisamos, aos interessados que esta AgêJj('ia rece

berá até o dia 16 de novembro corrente, pedidos de li

cença ,ue importaçã« de extrato de quebracho origiiííwio
e procedente do Paraguay, bem como pedidos dê Iicença

I'
de' !mr�rtàçã? para gado em- pé originár.io e r)J'ocede�te
do mesmo'paIS.'

"

",,'

!<'lorianópolis, 5 de novembro de 1957, ".
pelo Banco do Brasil, S. A. - Florianópolis' (s.e:)

Carteira de Comércio Exterior
José de Britto Nogueira Laércio' Usb9-a

1:=:.a;;;�=--='=""'=.I====:::=======:___:_ �G:e::r�e:n�t_"':."__.,...

Aj. de Se{'viçol'.

• A"Um simples 'teque de seus

dedos _BEND:X lava 4 k) de

roupa por apenas 40 centc.vos,

�... "",,,,,,,, ..

,

�

PR·OGRAMA' DO MES

• Seu exclusive proces-so de

lavar. prolonga a vde útil dos
,

ttlcidos - econom'zo uma

fortuna. em roup a,

-.

( PROGRAMA DO ms DENOVEMBRO

• Béndix é confôrto e'

etonomia comprovada em

mais de 3.5)3.000 lares
\

- CHÁ, com início às 17 horas pro-
movido pela ASSOCIAÇ_� O CA-'

TARINENSE DE EN(;ENHEI

ROS.

, ôf!

A G E N C I 'Á.: DE
COBRANÇA

DIA 9 (S}
Ass;.sta a uma demons ..

trafao·sem compro,misso' no mundo -intelro.

J. CARVALHO Adquir:a a sua B.�di-x po�:

.-
DIA 14- (V; Cr$ ,t5a6,�OI' MENSAl'- SOIRÉE com ,início às 22 horas,

'

promovida pela ASSOCIAçÃ.o CA�

Tâ_RINENSE DE 'ODONTOLQ
GIA.

/

/

/

"

Só o Re.-vendedor Autorizado pode-garantir o' perfeita assistência téi:n:ca à sua '8endíx'

PA:R-T I C11P:A{:AO I -C'l,1 C H É 's
- ANASTÁCIO KATCIPIS Vva. FILOMENA SANTOS

1-
NOvM�ESMO DIA

Tem o praezr de partící- -EM"'O ESTADO" �
Tem o prazer ,de pa_rtici- 'par aos seus parentes e

,. '_,__

,I)ar
aos S&lS

par,entes
e pes- pessoas de suas relações o

I 'I'J"Nf�soas de suas relações o' contr�to de ,c�s�rnento de
I

'

'2ontrato de casemente de seu filho
.

-Antôn!o com a

sua filha Olga com o [o- senhorita Olga Katcips.
vem Antônio Santos.

Olga e AntônIo'
Noivos

e

IDA KATCIPIS

DiAR TE'
-e

'1

Precisa-se de viajante com

Fpolis., .31-10·,57 Santos, 31-10-5'1 I prática do ramo de produ-
-.------.

------.--�----

----

'

tos farmacêuticos, a fim de

A G, R� A· D E ( I:Mf E� N. T-O viajar no interior do Esta-
do.
Lugar de futuro, e com

Ac.ioly Vieira e sra., tios, irmãos e primos de ADIR grandes possibilidades.
VIEIH�\., fal�Cida H 2 do corrente, "ainda consternados, Os candidatos poderão,
vêm de público externar seus agradecimentos ta -todos apresentar-se à rua .Ierô- .

quantos os confortaram no duro transe soí'sido, quer nimo Coelho nr. 2 _ 1.0

compai prendo aos funerais ou enviando flôres.: cartões, andar. \

te!eg13r.1RS aos membros da familia.
' Inútil apresentar-se sem

os "requísitos acima.

n

EM
C:�JI"ldam por esse meio aos parentes c pessoaa

de suas relações para .« MISSA que em intenção-à alma
da -saudosa extinta será celebrada no dia 9 0.0 corrente,

. na,C:!te.rlral Metropolitana, no altar do Sagrado Cora

ção r1c' Jesus, às 7 horas.

TERRENO
('�OUEIROS

,

VENPE-SE- UM TERRE,
NO SITUADO 'A R. JO

SE' LUIZ, N� PRAIA D()
MEIO, CONTENDO UMA
CASINHA DE MADEIRA.

TRATAR· PELO TELEFO
NE 3548 COM VERfSSI-

�9.
' -

o

.....

A ntecipam agradecimentos. aos que corn�a tecerem a

es-te Mo de piedade cristã.
,

Ftortanópolls" 4 de novembro de 1957.c

�I.e r e c'e; deesmerado"
•

ser'YI�O , SiNDICATO DOS TRABAL-HAD0R,ES NAS' INDÚSTRIAS
GRÁFléAS

"

São convidados os associados para comparecerem à

Assembléia geral que deverá se. realizar. n� União. B':' R"
Operária, à rua Pedro Soares n. 15, no, p�oxlmo_ dommgo�, H

_. do, corrente" às 15 horas, para tratsl"da cilssoluçao dêste Sm-·

'k; aicato, por vários motivos,

11'1 Florianópolis, 6 de novembro, de 1957.
,

'

m . CELSO GERALDO VIEIRA, preSidente,

'm' �E .N' D:E'�-S:�E",
d

·
' m lhJ:1 casa

-

d,� -material enr- término de censtruç!io na'

a o S r' -oim I n g"o s '

, Praia de' ltaguaçú,
' �

,

I 1nfG:rmações �)elo Telefone 2� •__..__

. V-C'ND i;!�,�r"
'

... l::.. ' :...I. -.I'� �

',1 . .

,I ,CAMP'ANHk 'DE EDUCAÇ,\O I
J '

_ _'1.0RES� .
'I

I Plantan:lo Eucalipto, den� 1
.J trõ de fi a· rl anos' você- terá 1
L mad.eira para, pasta mecânica. 1
I -léÍtlia. e carviló. de 12 a 15 'I
I lin08, \1& 'lIel;'vbá para poste e 1
l,",lg;t�ento e dos 15 'a08 20 J,
I madeIra 'de construção. I
1 'Se' deseja .:eflorestar, ('on· 'I
l -8uflE;ieuje -para "ormentes e I
1 s!Jlte aDie. o ','Acôrd.. FIG' I': hrnctOJf;a�n'd q- -_-di à r i ame n I e, exce-Io

., f ... _.',

\ ENDE:.SE dois (2) lotes de terreno" na'

tr3nde
-

'(l�teament(' COl'sini) em exc!'llente sii:uaçiiv to

pogTvLclJ. e bela' '5são panoramica, Ambas os lote'l têm
de <'!�"ea cerc.a de mil e eeni 1\12. Tratar pelo telefone 2946.

_'

,

"

2
o
z

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

6 Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Novembro de 1957 ·0 ESTA'VO" O MAIS ANTIGO J)IARIO DE- S, CATARINA

_ '_, _.,'."__ _. _ �. \ ..:$. "'''.Gik' ....

Atlético,{ampeão Invicto de Aspiran.te�
L

. Assistida ,or um público regular, anle-onlem, no estádio da ;Pr�ia de Fóra, livemos sensacional noitada futebolí$Jica �m,qu��esti
veram em jôgo os títulos dá profissionais e aspirantes. Na preliminar, enlre os suplen� levou a melhor o Iricolor, I por ,4 a 3,

,sagrando-se campeão invicto de aspiranles. No jôgo principal, disp�lado com muilo ardor pelas duas equipes, n io conseguiu- o

Allélic.o laurear-se campeão de profissionais (Exlra), pois foi d,errolado pelo Tamándaré por 1 a O, ficando o titulo pari ser decidido ,

. pelas 'duas equipes, isto se o alvi-rubro conseguir derrotar o,Guaraní.,
'

"

. m
ê@@ê@�-,·E-=-E-�êeêêê3ê#�333�êê�eê@êêêê�@ê�êêê@�@Eêê@�@ê@êêêê3,
'FUTE:ãOL -TINIS .",., ---

,"
.

-
� HATA�AD . TURfE ci:

A ,ACESC \ e as ele�çõ,es ·na fAC
� IJ E: S -A Ij [J ,

-
é: (Nílton Pereira)

1 candidatu�a do senhor ,Abel
� .' •

._ Capela fOI lançada pelo De-
I: . Vão de vento em popa, as. .

t t d E t d. .
,

.

I
par amen o te .spor cs a

-
- ,

campanhas que v' sam a Sl1-
R di G

'" �

f'_,_
.

,

� . .'
a 10 uarllJa, exceçao eI-

...
'-:. ,'cessa0 presidencial na FAC.

t-' t d t li h•

�'
.

a ao au or es as m asJ. :fi
_ -

' Como admiradores que so- .,

I J
-

, responsave pe a secçao·,CiiI mos, de todos os esportes "B t b I Voieib I

M."""L'ETISH'D.RE" IASDUETI!!, lO'L 'VELA·
so:b a responsabilrdadc da' asgue e o e orei (j. em

"I iii ' .
. Re�ista" que apoia a can-

eclética, estamo:'! deveras
did tr d 1 O· I

••

'

+
" I I a ura o sen.lO!' sva -

satisfeitos por notar o m-

I d M' É
.

t �
,

�.O n. �,...
' 't"-o-C-�a-' tarl·nan'SB' �'B X a J

r e I �::�.;::�:�:·,":::��:�I=�!�:i::�����:�i:·:�f
u U u·· . ::. P:ó�i�:;ei:iê��: :;:> mo.!ie:"e�\o, pare. o Con-

I p
.' I selho 'I'écnico, a "3bel'; pa-

1959, prosjiêrídade, e bas-
'D' t t de bol/

i .
' ra "o epar amen ,� e l'O a

Desde já, seria oportuno tante, para a entidade da
I .

t' C' itãI '.. .-ao ces o, am ao Newton
ventilar, visto não ter sido' Avenida Hercillo LlIZ. Ao- L' d p"" d

:,
d. .

. I. .
lemos . 0'- 1',1 o, r,ara o ,e

ainda debatido e. mesmo, a contrario do qUE: circula

I oleíb I hor Od V'. I ..
vo ei o o sen o. Y a-

fim de evitar dúvidas. Nos
I
nos meios esportlvos da CI-

I d' I'.

.

. . rej a, para o e ele Ismo o
agressivo e frio, sagrando- rães). à frente seu' dinâmico Pre- campeonatos de classe - dade, podemos afirmar aqui, h R N t

.

, 'I . .

. I sen or osa e f) e para o
se campeão estadual, con- O t itular não fOI dos sidente senhor Arnoldo cidade, estadual. nacional que a ACESC, conforme

I' 1 tI ti >

h C", '.' I . (e a e .ismo o sen or alU-
.

juntamente como vice-cam- . mais felizes', (ltmonstrou Peiter, esmerou- �e 'numa e mundial o 'títutar só per- declarações de seu presI-. bí S.

'I

,.
I ouza.

gentilmente cedido para es- peão estadual, Werner estar fora de forma. Mar- orgl:}nização imperável, Me- de o título quando é ven- dente .Jorge Cherem, não
-

se fim, � sob o alto patro- Veiss, jogador que reponta cou 6 vitorias e 2 "denotas rece louvores e aplausos. é ido -por pontos. tle entra' apoia nenhum d-os dois can- É o caso de se pergun-
cínio do Clube Riosulense com recursos combinatórios Weiss-Adauto) . Cometeu No encerramento otereram na competição .do grupo

I
didatos. Nem o senhor OS-. tal': transmissão de pensa

de Xadrez, 'a quem covbe,. atuaram com maestria, con-, ",TOS imperdoavei s para um lauto banquete de 80 ta- (com excepção do mundial)
I
valdo Meira', nem o senhor mento de um para outro

êste ano, por aquiescência firmando sua classe. O prí- iogador de sua categoria : lheres ; tendo as tnnto per- como contedor esp('cial, com I Abel Capela �stão sendo
f
candidato, ou houve acôr

da Federação Ca rarínense ----- tornando-se irr ....conhecível sonalidades influentes das o fim de ser evib'da a dis- apoiados em sua ('amp�inha rio 'entre as partetl? Com a

de Xadrez, prom0ver' sua Notícias da D,a partida decisiva, jogan- Liversas esferas socIais, puta individual, que :seria -veia. entidade que cor,gre- � palavra os senho;"fs candi-
'

organização. (,:0 "lances natur<ds" sem a além dos' concorrentes, en- mais logi-ca; raZD,!) bastante ,ga os cronishs f'sportivos; datos. De nossa parte, fica- t.-
Na !abertul'a da p�-ova AO. A. B: V �

,:evida analis�. Embora con- xadristas e -dire�('fes. forte, para que (I sist{lma de nossa cidade. Portanto,. mos ag4ardando, o momento

compareceram ani:oridad�s ííuístasse 6 viUi,,'ia's; des- Falaram, pela ordem, conhecido de classificli�ãO I qualque.r declaraçã.o qu:' de poder entre;,istar �s do�s
-

locais, membros (];;. Direto- 1°, - Afim de ser deito 8as, em jogo no>:'mal, C'or- ,enalte_cendo o a�pech, sa- dos desempates 'liic' o atm- contrarIe o que aCIma fOI pretendentes a presldcncla
ria, af1eiçoaidos t gr�,·nde ) novo CONSELHO DELI-' l'�to, uma qeveria terminar dio e const:!'utivo,

'

o Dr. ja. Desde qu� não �eja 'lien-
, dito, 'pod'e ,ser tachada de' a fim de sabermos de todos

número de simpatizantes, 3ERl}TIVO dest;;t agn,mia- smpàta�a e -as ,restantes Promotor Púhlico da Co-' cido por �pontps, mantE:.m o
I
falsa. Existem, i.sto sim,' os' seus planos f'llt'O sfjam'

cÕÍitribuindo, asl'Ii.m, 'para .:;ão, a D.irebria está con� vencidas pro-Ior..garam-se marca, Dr. Mariú'Mafra e 'j título.' "

. I simpa1ias pe�soa�!! por es- 'eleitos. E�q-l!antí) isto, vãjqu� o' ato inallgU)'h� álcan- i1ocando' os, assl.l'.;iados de '::8m razão de "e,., devido Dr� João Ribeiro Neto, pre- Isto é materia aceita e t� ou aquele candidato; Na-, se escoan(lo (k� d;�1f;, e spro- �

çasse máximo brilbantismo. todas as catégorias para a :�s- falh·as..A únü,u pa:rtida �idente da "Feder�H:ão Cata-
o

firmada-. I da mais naturáL De' J)as-' ximanrlo-se o dia das dei-

Após as formalid�des ASSEMBLÉA GERAL OR- .

: ogada razoavelmente e dnense de Xadrez.

j
'Á Federação Cnarinense sagem podemos aoui dizer, ç6es.

preLiminares, o ;��'. PrEfei.:.. DINÁRIA mircaj�: para o ;om um bom final, teve por 'Em seguida, coube ao de Xadrez devia tomar a
'
que a candidatura do se- _

---

to Municipal fe;;: o lance dia 8 do corrente i. 6a feira), pmtagonista o reprE:sen- sr. Demétrio' Sches.d' p,roce- d'elibevà�ão .de e;tabeJecer I �hór Osvaldo Meira, foi
.
( L I C H É ,1

simbolico, dando início . à' às 20 horas, eIp l',a GúllVO- tante de Joaçaba, der a entrega, ,íft; belísb'imo ,êste pri�ci_pi'�
,

�as fULl1raS
'

lançada e está ser,do levada

série de pútidas ({ésse cam-/ c.ação, e, caso nãc, ,haja ,nú- .. Os demais enti:�ram com prêmio conquistad�, ao nO-I pugnas, fazendo .. c' constar '.a frente -por-um grupo de

peonato, no 'lua1 participa! mero legal, às 21 ];ol'ai:i, ·em n{;ita' combnti�irlade, apre-: \'0 Ca_mpeão Estadual.
,

nos 's�us: RegularnrlltOl3' con,: � e�portistas de há.muito:mi
vamo 9. concorrent�s, inclu-_ z.a e 'Hltima COIl-VC'cação. ' sentando largos conheci- E,. desta maneiá:., fechou- juntamente .�om os demais litando no setor dEl basque-

si\7e_o títylar ,d::> �ano an- �o.:_ �stando mal(�ado �i.mentos teóricos J:-as aber- se com' chave dr; ouro' i ,�m uso. i teb'ol e voleibol de nossa

.EM.rro ES1'ADO" ...
terior. Havia Emt,lsias!110 e uara o dia 9, (Babado), o turas. Ribeiro ",-:mpre é mais importante Festa do Aí fica a sâgeztão. I capital e Estado, Quanto à -.
expectativa e,m i:orno do início do Campeo!1ato Cita- '�onsiderado como enxadris- xadrez catarinens:;.

Programa organizado pelodesfecho. 'De 28 de selem- dino promovido pela FE- ta meticuloso d xxx':!, quan o
JOQUEI CLUBF. SANTADERAÇ.!O CATARINENSE quer, opera milagJ'es. Rus- ,O 'proximo, - V Campeo-" .

CATARINA para li 27a reuDE FUTEBóL DE SALÃO, :30vsky, amador de largos nato; será efetuado na ci-
11aG extra-oficia! d� do-

,com a partida entre a "A. A. l'ecursos e adve1'3árir. de dade de Joinville cabendo
BARRIGA'

' mingo, 10 de nlJ\embJ:o. fc.rt l VERDE" x "BO� respeito, com comtantes ti- . sua d-ireção ao clube de,·xa-
l0 'Páreo - O"ro B'alã,CAIUVA ,E. é.", o Dir�tor l�adas humoristi�,as ale�'rou

- - ---=--- ---

d.a SECÇA-O 11E }.�UTE"Bo-L Vence.ram OS
�

E�celsa, �ilvane'l(:a e Bjco
- em., muito à turrna. Tevc a-

DE SALÃO con,ida todos �__
Preto:,

,

,aúchos '. �,f:J PI�:f,P�:�;i
Os gauchos fOl'am o::; ven- 30' Páreo :_ f\d,:-siv�, Bo� ter informações a seu 'i:'es- .- É que Bequinho foi pado

:3edol'es do Campel)llato Bra- Ia de Ouro, Elegâ!lcia, Gui- peito. --"É um menino como incapacitado para o
ao resultado seguinte: ras, a:fim de ton�"I:em par- "-

�.-
.

t f
.

l'd
S. PAULO, 7 (,t. A.) - sileiro de Sbarpi�, disliuta- �hotina e Gran Dnque, ')om; não joga, não {uma, turfe, suspeitall1lc-se de

lO' Adauto Nobregü e na .re erH a partI a. 'b d d"
'

A!lUn(!ia-se {'orno certa a do sa a o Ij ommgo no .xxx não bebe e não nllxa lava- que se fratava rh, um "tu-
'Florianópolis - 6 pontos 30' - A SECÇÃ O está '

-'
.

- vinda a esta Cap;tal, no Rio. Marcaram os sulinos, A revista "Vilh Turfis- 'os" _ foi a resofJsta. berculÓso". O epis;'dio' (jcor..
'20' W�ner Veiss ,- Rio liromovendo 11m, GRANDE '

'nês em cur80, d� Archie: que são agora bi-tampeões. tica" do' lno,' em seu n.o Depois de duas rcngas reu qúand'o Bequinho sub-
-dó Sul - 6 ponlr'R

,. TORNEIO INTF:HNO DE .

, J' Moore, campeão'. lnunpial Os, catarinenses tomaram 1.390 tráz a s�gltinte re-' tentativas para tl'�zê.;;lG ao meteu-se a exame" mtdico"

3'0 Demétr'io Sebeà.d··�' ,QUARTErOS, co:n -a par- ' , " .' I " . .

, dos meio-pesados Ao que parte na disputa, 'com ape- por.tagem a res,peito e Rio, o. Sr. Orlanco Lopes no Jóquei Clube BraslIei--,.""Titular 56 - 6 pontos ticipação de. todos os as- I !
�. b

"

I 'f'
. .

se revela, já esta: ia assel1- nas: "res ,ai.'COS, c aSSI 1- MANOEL BEZERRA DA Ribeiro sentiu qut' o garo- .ro.
40' Fredy Guimarães - 'sociados praticantes dG JO-' I

d 'It' I
.

I
tada a data de 20 para uma can o-se em U Irr.O ugar. SILVA o popularissimo to jamais abFtnilonaria as A chapa radiográfica !j.-

J'oinville - 5% pnntos go dos Nove Páus I "

. luta, entre o campeão e o O �atista gaucho Gastão "Bequinho". lides pernambucanas. l'as- cusou u'ma manch3 no pu 1-
40' � Achando-se em fa I I

.

-

I bra'sileiro Luís I'lácio, de- Altanayeh S!lgrou-'se cam-I ,;_ Bequinho !.asceli em sado alguns dia3, já �lqui mão. O diagnó"Uco foi
se fmal as obras de çe,ns- , .-. I - . -

d"d I t
.

_ .

"

.: tentor do tItuló brasI'.eu·o. peao m ·IVI na 1;Ie1a .t:rceI-110_11_37 em Recife. Em na Cidade de Sã0 Seba�tião drástico.
trucao dos GabInetes Sam- " .

'

. �. � �. I da categor'ia, quar.-:lo Ai'chie
t
ra vez consecutIva." 1952 com a idade de 15 do Rio de. Janei)'c, o tur.:

tanos da Sel;çao' 'de, Bola0;' ,.' 't -_ ..' 'Teria b d
bem como, a:s Sa!�s.ci.o AI-! Moore receb�l'la, ,a �l"ulo I D

. , anG.'l, montou oF:eialn';ente fista Orlando Lopi:s Ribei- que a �m o!::_9r a

•

'f d d §" t
. I,de lu_vas; a nnportancla de eopsey sera em·, pela primei,ra vez. O treina- 1'0' foi informado que Be- pro�issão para CUl'ar-<.e de

moxan a o e a ",fCl"e arla, 5' ·,·'d' '1 '.

R'
'

d' I'
,-

.

h -t' um 'mal que não tinha"D,' t
. ., ft"" l'b- mI, o.ares.' .('lHa g-ran e , I· dor de animal viu-se em qUlD a es aTlil a sua pro-

a Ire ona Ja ,";:' a e a 0- �
: . '.' presarlo. :, ,expectativa n,os c�rculos .

' ,

�
! apuros para dar cutrlpri- cura. Orlando Lopes Ribeiro

Rio do Súl - 1% pontos rando um pr::Jgrama para a
"

.

.

y

-.'
, •�

.. � ,',. esportIvos ·P9IS ,concreh- FORTLAND 6 (United mento ao peso ('.ldgido no Uma vez na G!Í.vea p�ssou fi�ou como louco. NEio se
,

9° Heinz Belgel' - RIO

11I1auguraçao,
que.'era festI- 1"" t' "I' .

, .

zada a uta se"a' " .. a a prI Pt) O
- T a Cllrsa·!' a E's"ola de AI'.!'en- conformando C".·.!·,1 o laudo,

'
,

.

- ,,, -. ess - ex-campeao I pl'o�l'ama.· eve li ue arl'an- � ..

do Sul - O póntos ' va. '.
.

,
,

.. méira ve,z ql�e um, cam- de' pêso pesado Jw'k Demp-I J'al' muito� churr.bo p,ara dizes, sendo apru"ado com ��!:!ico do Jóqur; Cíu.b�,,

Como nas vezes que_an- 50 - Por inot�y_c' de ,fôr-
',I - peão mundiàl lu1al'á. -- e

I sey afirmou -que ,"eu gr'upo contrabal.ançar .r� pese do distipção por Oswal�t) Ul- h:;atou de levar::J gal'olo a
tece:l'eram, tambem nêste, a ,ça maior, aéh�.!_1)-s€, sus- -

'b'.
' -

.

� I .

d' '", nao . se eXI lra, 'ap�.nas -I iriv,erterá "gr,.nd(,. soma. em menino. Mas me�mo a<;sim, lôa e Geraldo Costa. vários espedalis:as, To-
decisão deu-se na SE>s'sao pensas as ithnda 'es \.lo

. .

1,. ;'

I
' "'. . em nngue n.ac10 n:.L .' dinheiro" para "l\Judar nos com tôda a quantidade, de Por capricho (lo destino, dos exames p()�teriores _

fina. I. E, a maio!' surp!"eza, Departamento de: H.�ec,r��o e 1_
'.

,

gastos os emprcfj{!rius de peso mort9 o animai ga- a primeira vitóri'l de Be- davam negativo. �em um
isto é, a revela.çao do cer- .J?iversões, razão .. porque, 'II I h, S-I! n O no ao n'l'dades nequcna" Demp nhou. Com essa �7itóri�, Be- ,quinho em' pistas c_ario'cas só tisiologista ccncordava
tam.e foi o jogo, ír.anquilo .,: não estão� S,�l,ldo ;:'ea�izada's '.' ',' .'

v, ....... � ,
-

_ _ I SéY disse, também, que' a quinho tomou embalagem e foi a égua Pinta Linda, de com- o parecer do Jóquei.
e seguro, do rep: €se.ntante as re!>,l1l0es dall��antel3 se-, '�, '\ naulo -

�, .... . _

' , .

Enquanto isso Bequinho
joinvilense, _:_ Frt::dy Giji- manais, promovHas pelo. . �;_" . Jl�V-� ol'gan�zaçaQ talvez ad- fez-se famoso em Perl!&m- propriedade do "turf:man"

.'
. 'I Z·· h '!lb' ,..1

seI' ce m- Inl'''tl'e dlretam",,,te pe- b�co. Animal I SOl, o seu' Orlando L.opes Ribeiro, ho- r_ecolhia-se aCl1bl'unhado.".marães. Calmo Das situa-, referido Departamento. \ Izm o ac" a ue

-, ''''', '.
vd , 'i

ções dificeis, soube criar (Noticiario fornecid(, pe- d�do a,o São Paulo pelo quenos club�s.de boxe, ��ra guante era vitória certa. je afastado das COlridàf. em Mas a onda voltou a sor-"

'. sé.ri.os embar.aço::;· _a,O!! "m
..

e- ,110, Departame.nt? .

de Pro- B,�n,.�ú, por �m�r,é.. stim�, até I daI,' o,�o�t�mld.ade 2, puglhs- Numa bela tarde, o Sr. face dos setlS mú!t,:,Pnldoes afa- rir. Orlando Lop,>s R ihf'iro

-f 1 t, d tn s novos 'Ol'lan"'''o' T�o-p'es Rl11' e' l'I'o,,-ne-
, ..

zel,'es," em Ba'h""'"ú , está:' desabafou-se'... .

-"'--
Iho

...,res colocados, ('onse' um- paganda e HIstol'la). :
l1l nu c a el.1pOt fi- a.

_

\" .

,

U 'LI ' .. 1);;

IV C a m p B
I

.

Demétrio Schead I do 0)40 lugar em destaque
I pela diferença de % ponto.

Conforme fôra progra- I O vencedor Adauto No

mado, realizou-se em Rio brega, jovem estudante de

do Sul a disputa do IV engenharia, com 'Seu jogo

II
meiro levantou o campeo- penas uma derrota (Demé- drez local.

7:

nato invicto, co.n 4 víto- trio), mas os empates o

Campeonato . Catarinense,
individual, de Xadrez, na

'sede do Clube Concórdia,

i-ias e 4 empates; o segun
do, com 5 vitórias, 2 em

pates e 1 derrota (Guima-

prejudicaram.
�

A Dlretoria do Clube Rio

sulense de Xadrez, tendo

NO MESMO'OIA

ria, tiveram lJ,ssistênc.ia- de
súsada acompanh':.nd'o com

TURF.E. mercia!.

Um detalhe.. porém, men-

ção, classificados OS
.

de
.

sempates pel,� siSTema 80n

nen�org-Berger, chegou-se

os atlétas x
- Guala'l'.ete,
e GnF..dal.

:stabelecido no lamo co-

'bl'Q à 6 de outnbro, as 8

rodadas; em seq-:incia r1iá":'

intenso interessp. e Jorcen-
�

� ti.
do por seus canélidatos.

No término da éompeti-

�ociante no Rio e apaixe'na
lo ·turfista, foi óté o pra
lo de Madalená. Viu Be-

:::ionado pero jo'rn;).;ist:1 Cel-

para Archie Moore
Luizão

quínho ,coí-rer e 1'0'" êle em"

polgou. Mosh-ou-:;:e, int(:;r�s
lado em

.

trazer o gal'ôto

so Castro, despert!'\ a b.ten-

.

c.ão, do lei.tol' e rJOr t',; só, 't_,T
se.rviri� . ,de assimto para
uma outra granr'!t: rep,:'rta
gem:

comparecerem ao Estadio
,

.

Santa Catarina, ilS 14 ho-

;>ara a Gávea. Tratou de ób,..

,

50 Dr. João Ribeiro -

Florianópolis � '4% pCl1tos
60 Dr. Miguel RussovskY,

\
-- �oaçaba � 4�; pon�os

. :70' Oséar Rikli - Rio do

Sul - 2 pontos
80' .Eugênio Krueger'-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



(,A R T A Z E S
SÃO JOSE'

DO' DIA
IMPERIAL

........-!. 'SH�RT ESPECIAL, EM TECHNICOLOR,
i

FOC Au�ANDO TODA ,!>l1li
MAGIA DA TERRA E�DA GENTE PORTUGUESA. APRESENTAÇAG
SENSACIONAL DA FAMOSA FADISTA

"
,

A M A" L I A R .o D R I G U E S :r��, ��

li' DA ORQUESTRA DE GEORGE-MELt\CHRI�O"�:'�-'ji!$ ,', ' __'�":-".awm,.m-rrfml""'.I.iilWlrtl!4 aza.r\ -�,

SÃO JOSE' r À PARTIR DrDOMINGO;
O MAIS OUSADO E EXTRAO�DINA'
RIO FILME AMERICANO DOS ÚLTI ...
MOS 'ANOS, EM ,C I NEM A S C 0-
PE e TE,CHNICOLOR.,
"['MA' E SIMPATIArr

�,.__ Florianópolís., ,Sexta-feira, 8 de Novembro�-------------------------------------------��----'�-------- ---��---------------------------------. -

I,
·0 ESTADO" O MAIS A.TIOO D1A.1O DE S. CATARIl\,

N t-
- ·

d"" c·
_

,

o leias e " o.r·,
A-8a�,�, j.'�, .oa1'tlC4�t,I

')"' _

COIMBRA - lEJG - George Melacrino e sua or- em PortugaL.. seus póstercs. ,

I com Agues Mo'orri,ead Ho- L. Jaccks nara ti Cl'.own I :'blon�e">J�:né�'�,(ans�ield,EST6RI� � .NAZ,ARÉ I questra, que
"

atuam como, 'Pai'a sua �dmeir� VjS�t�, E,n.fim, ª urna �t-licia' ês-l pe Lange e t�m gt'<':nde 'elen- Productions. oferece ainda uma verdadeira-xinfoníu de_

Nenhum musical em ,Te-l num sonho qu: começa ,�o ,um cavalhel_r�.,. :�n,t(lDl� ��filme com. a :mag:m, a; co de astros de 2l)th. Cen- o desempenho de Mary As .. : curvas (e que c'Hrvas!. .• ),chnicolor foi tão magnifi-' momento em que o aVIa0 dos Santos um �IOS maio- êôr e a música lusitana,
tury Fox.' É o grande car- tor, af'astadat há tanto tem- tendo ao seu

'C Iado Tom'camente filmado como essa \ deixa a �anhã nevoenta a' res toureiros de Portugal, .Técnicam�nte é uma das
taz do Cine 's. :Tl �,é pãra a po de nossas têlas. Seus Ewell, Edmond, O'Brien,pequena obra-prima, deli- caminho da terra onde o

�

-pois, pois! ,'-, - '� p�lfO:ulia(#mais perfeitas que próxima semana. velhos admiradores hão-de Julie ,L?l!do�p.,e um grande,cios�ente romântica, como sol é um diseude ouro num '�,D-e'Lisboa', éf:.'dl aj-çlán..; �Já:'1;� ���sentpu' no mundo.
�'SEGR:il:DOS DE ALCOVA" certamente querer apre- "score" de atraçõea musí-um convite amável a 'pas- céu sempre azul. O, apere- çar o, Est�rfC, É' o ,e.sP€ct�- '-Se� ;er ·proDriall.!�te um
"O Bilhete de Alojamen- ciar esta sua nova criação, cais_do� ViUll'do (!Jr�qlaI1te d�sal', um "Abril -rn Portu- lho passa pela Ilha da,l\Ia- j formará em :tl'l,is�a: vai pe-, "Short", mas urr:, peqt:e�o I to", "Rivierá Express", "A "'AMOR, PRE�TWIO DE Broadway;" ta).!" como Raygal" em companhia de Ja- deira, cruzando I) CElU de � ios jardins de Cassiil� pe- filme de, alta q�u1.-,'dade ele

I Cama da Pompadour" e "O MORTE" foi divig ido por An thony e Sua.; Orquestra,ckie Lane, Antôni» dos San- abril e aí está Portugal a las colhias de' Sersf'ina, eu- foi feIto em Cínomascope- Divórcio", são cs títulos, Gerd Oswald, tendo sido ,Barry Gordon, �:lf:,ts Dcmitos, o Corpo de Baile de süa espera, com 'Lisboa e o fim é o caminho de ,LLEboJl-. Technicolor de modo a
dos .dívertddos "skestches" rodado em locais" do estado :lO, The Platsers, Little RiFernando Gil e apresen- dor, que no caso se trans- p Parque Edwarr,o ;-Sé't:mo, t!:ansmiUr ,fielmente todo o
de "Segrêdos de Alvoca" de "Arizona, pr inr-ipalmente chard, Gene ;�VJr(�,ent, Thetando ' Amália -Rodriguez Rio Tejó a darE:ll,":lh€' 'as onde o rei inglês plan�Oll."a enc,ante ��}!sple!ldor mara-
(Secreta d'Alcove) , hila- numa mina de cobre talvez 'I'ríniers, Eddfe.' Fontaíne,cantando '''Coimbra'', músí- boas-vindas. A TOl'r>3 de prImeira árvore, f.;IT! uma de, vilHosd' !oe' um :-,Abril em
riante (; maliciosa comédia a maior do mundo. É o The Chuckles," *�bbeY -Lin ..oca de Raul. FeTI iie; "Can- Belém mostra-lhe o rumo a suas visitas. ' � 2 .estátua ' Portüg!lJ" \- ',' '" protagonizada -pl,r ""M'arti-' grande c�rtaz qne o Cine coln, Johnny G!e'n:1 ( Eddíeção do Mar", música de segui:. � o visitante vê, pe::' f� M�i'��_:s-�� .p�n;b!'ll::�ll,� I, �6je .pj. Cin� Sãó José

-t n e 'Carol, Víttorf» de Sica, Ritz vai ,arresen�r.J.', domín- 60ch]'��,.'�9��.'_,o/.!lllPareCemFer'rer Trinirlade e letra de la pr-imeira vez, a P��ç,l. do i'econstítuiu, Llsb(!lJ depois

I
A 'VERDADE f-iôBRE Françoise Arntiul. Dawn go. em nú�eros alueinant(_s de

.

B 't os Cavalo Preto. O aVIa0 se- '1-'
"

. .
,- - ,

"

o"k' 11'" t lO

Fredenco n o, com,
.

_

.

,o,' d� terremot"O da 1755. A, .lESSE JAMES .Addams, Jeanne MOl'eau, r ,.. ,n 1'0 . "v"" a pe 1--guitarristas Sani.�s lV!<'-l'eI- 5'tle a passa pelo hlstonco
I Pl:aça dos Re;;taa radQr-t!l ;.a I ' ", '\ -, Bernard BEer e Richard UM FILME UE MJJ, SUR- culd em G�'���,Scop_e da

,

"C' h I 'astelo de São Jo"g·e. C<,me-, ' , ,,' ,_,o "

Ele !;ntie ás labllredae de
I' PRESAS "S :\BES O QUE )Oth C t �. b

ra e Dommgcs �.:trmarm a. "

<,,' -," • I pl'?,'ça; D,,om ',PedI';) -',ornarto., ' -: '-i' I :'," •

_, c;.

c' ',," • Todd, que a Franc;a: Filmes :, ""
_

"
, r en ury ,1' LX. :,;0 aA .direção

mellOS:COUI SOéRdeVI:M'2 Ea NavT·eOntuDr�E dT�E-uR-fN�aO�l'S'll �lL�'t�i:";:::b'.��� �::_!� I �:I��;: 6U�:E' :�I�:F'�vf�'j/JuaEl!S�;SaE� i �::!::;:. R�;:V:��'OJ�;é. no' V �O'�U�:O'�!;'am.' v,' �r::���,::;of�:n!:" �:.��:;MAGNIFI i está Alf:ham:-t, o )J:>Ir-ro cUJa zes� ,Q, IV,

I gosta dê comédi!l.? V. gosta Era Ela", qcle elil "SABES
,

I '

J1fMES?" (The J') ue Story I ú d' I? V t d QU
/

-

HE'GADOS PARA' I fundacão roc1lOsa sa1,ou-', -'" AMOR, PREL rDIO DE e mUSIca - ,gos a e O E QUERO", cOllfÍ1:maDE, VERAO ( " '\'0 do t"erremoLo. Suas ruas of Jesse,!ame�)� a ve.t;'dade
i MORTE "rock'n roll"? V, gosh. de mais uma vez Duas qualí-. "o"bl'e o homem ('ue ousou A U 't d A t" I

o I ? Q a''- "

t d d d ]' 1 U
---

A M O D E L A R estre!tas e sua a"qUltetura '�. J l�'o " �, •

-

'"

"

fi Dl e r I3Ci! an_çara ,ouras. u 1quer gos o se- ; a, es 'e rea,lZlJC 01'.. mtípica mourisca, " também" sel te1nej:ano r ti a toda, domingo, I·um novo fll-me" tá sa-tisfeito em "SABES O filme da 20th. CE-ntui'Y Fox,N te estação apresentaram as grandes in-, um som diferents: é o Fa- 1 uma n?ção! ROBERT WAG-
I "AMOR, PRELúDIO DE,' QUE QUERO" �Tbe Girl çuja estréia es'tft sendo a-

a presen '

"f' n'

I R (J J' ,--) JEF I '

,dú-strias confeccionistas nacionai� uma magm Ica v�= do; a caí1ção ,triste e fiel, de NE
,

esse am(:-. e

,- MORTE" (A KIss Before, Can t Hflp, It) � .)r de vere- nunciada par!!: o' dia 1;) de-
•

riedade de tecidos, padrões e quahd�des. Cada qual es
Lisboa, na músiea que vem

I FREY HUNTER (Frank DYing), em que Robert mos como e�-trêh:, explosiva novembro.merou-'se para a' competição comerCIal de venda e para
i da r.lma, Um piar, ° ,elevado,

i JaE1esI' Isão ,os protagonis- Wagner surge nl) principala manu!enção ,�affamosaa"s��':�� �::�t��cal, Wellen;'1,
I

Afonso Henrique, o pl':mei-
I

tas,AEC,sta obra 0:- :ortes papel masculino, ao ladoASSIm as Ja am
" -' '

, I '
-

sob a 'l'l'eca(' de
1 I

Ch t L SaUe lançaram novoS padroes e novoS, 1'0 rei de POl'tug(d COL(em-, emoçoep "

":, de dua� encanta, or,as, es-
es er e, a,

t b' A lVIo- : - I .T' h 1 Rav em Cl'1ema- J I" d
t cidos próprios para o verão; Portanto, arp em. '

'pia a cidade o_ue i?le tomou 1,lC o flS .
, !, 1 '

trelinhas, oan!lf' � 00 -deelar distribuidora dessas confecções, e�tá na posse Ade d�s 'mussuImanos e leg0u a � Scope & Colo�' DeLuxe, ward e Virgínia Leith.
_ ,

,que foi çriado do mai!i perfeito em qualIdade bom gos-_ I _-_, -- .._--�_-_;__-----� __ o ------

O filme é em Cillema- CLUBE R. R. 15 DE NOVEMBRO'to e corte.
d 1 ( O N V I T E Scope e colorido De Luxe, A�SEMBLÉIA GERALAlém do magnifico sortimento de ternos e' ny_ on, "

reunindo-com grande' hll'- !lI' ordem no �!'. Pre�idente ,con_voC,o ,03 S1'S,' as-
II'nho rayon e tecidos leves de lã, para 1;lomens e ,?rum- MISSA

,.

l' ,--.' . 6
,

1 t d sortlmen-
COSTA bI'II'dade um temn, r'olna'ntl' _ so::,"':\(,5 para, a reUnIão arca l,zar-se no pro'lwno dIa 1

beu ainda A Mode ar um es upen-�. CONRADO JULIO DA "
cas, rece
l' 't d' raia cami- -

t' , ,. '. I t _

do cc,rrente domiríg'o às 9 horas da manhãto de pMetos esporte, ca ças, coq.Jun os e? "

< •

,co e utna rama ,;,o,IcIa, �, I ,ORDEM DO DIA_
'

,
'

,

sas shro'rts, etc, etc.
'1' 'd' �',,'�.' A'[lle']I'af C,ql'dos� da, Costa 'e filho.s" c,�11vfdaomdo.s do envolt'" "m �uspc:,llse , ' '

'"

Mod v i.t •

v

� .'. •

•

'I' 'I; Eleição do Conselho Deliberativo e Diretorir.,

'

Vale a pena visitar o .10 .andar d: A : ar, 01\ e, ')t'\l'crd f,S e' as pesao'as amigas, para a nussa de 7., la
Além dos prlllcIpatS, o fIl- , José Coo-lll5 Carneiro

'se' acha instalada a bem sortida secçao de, artlg�oS Pf�ra, le'n1 '--jJ'l'aOgl'o' a SlJa alma, no Idia 7 do corrept<l, as 8 ho- I
""Ih d de maIS lUO ,L -Ll'

• • o •

,me, produzido p;r ,Robert Secretário Geral _;.

homens e meninos para esco a OI que "

I" '.-, Cflpeb éle S:i:o João Eo]3air�o d-e Pemtonrlana.
--:;�--;�� _

exÍste pará a� atual eStação.
. -:..._-- c - _'----�� :� --' -'

tiNE S.. JOSE:, HOJE:
�

CINnlO JO$E'.
' ·

CIHE RJTl. pOMIH60:
. IGR4NDIOSQ "FESTIVAL DE COMPLEMENTO:

{� MAE' ;:,��,'��,� ,1 - "MARAVI]JIAS DE MAm!!'AN"C�������J?�)
IV

2 � "CHOFÉR AT� riÊ��2D'AGUA"�dé�:���� _ .. ::'>:1!',

'�, ,",
,

'.. 'tI'"
'nho colorido - MAGOO) ,

GOO)•• # "ftreI.(IfO"�,>,, "

3 - "SOBRINHOS SEM, BRIO" (desenho-colorido - MA

,_A�'LQ -I' '4,- "NOTICIA'RIO lYlAGOO" (desenho colori.çw)
,_� �I - 5":'_ "MAGOO VkIi'A'PRAIA'; ,(desenho colorido)»fAM-�A� ·

"
,

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

ClUBE
15 '

R.
DE

E (U1 T U R A L
N OV E M_B,R O

DIA 15 DE NOVEMBRO,
EM GRANDE ,ESTRÉIA:

6j� "QUANDO MAGOO VOOU" (desenho coI.)
•

"�e��� C."_EMÂScOpe· (_º�; DE LU}{E4tY.!�L1
,

JS WA'G-N" E RI
; -

JEFFREY
-

VíRGINIA
-

JOANNE
I

t.n.t.ROBEnL" _ J. LHUNTER'LEITH'WOQDWARD

,I

A's 3 - 8 hs,
Festival de ,compl�J;llen.to em

,Cinemascope.TecbnicOlor
MARAVILH AS DE
MANHAT'I'AN

Short Especiais - Cinema
Scope'- Technicolol' í

5 DESENHOS COI,ORI-
DOS '

A's - '8 :lS,CinemaScope - TerhriicoIor CAMINHO SEM VOLTAShort Especial - Cinema-
"CinemaScO,lj'''C AI M I N H O S SEM ·VOLTA

,
...

ABRIL EM PORTUGAL Ce��u;:a ",ate 14 anos.

CinemaScope _ Technicolor ' I lO'! i' ;.,.< R I O,
_A película mai:; perfeita Ijá apresentadá aI) mundo! 1) - PERSEGUINDO

Censura até 5 ...'mos. I CRIMINOSOS \
RANCOR I T Z

I
2) - RAIO R '

A's 5 - 8h:1. 3) - IMPÉR�O "SUBMA-A BOCA DO DIABO RINO - 5° e 6 Eps,
Censura até 10 tinos: 'Cénsul'u até 14 ano�.

A's --- 8 hi-'.
A VILA DA ESPERANrÇA
Censura até 14 anos,

ROXY

JOHN KERR - e DEBQRAH KERR
num poético momento dQ" ihl}�.

\

ESPETACULAR FILME RUSSO- NARRANDO TO

UM FABULOSO-"SHO:W" CIRCENSE!'" ' " ,> -.

",í!Í'
' ," "

""_�-'

A's - 8 hs,
,

PROCURADO POR HOMI
CíDIO

Censura até 13 anos.

G'LORIA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



8
- _. ._- :"\-. ,·0 ESTA'DO", O MA·IS ANTIGO DlA.RIOpl S. CATABIN'AFlôrian6polis, Sexta-feira, 8 de-Nliivembro de 1957

o Serviço de Informação
�grícola do Ministérir: da

Agricultura acaba de enviar
a Biblioteca da Diretoria de

Cultura todas as suas pu

blicações; que se 'não en

contram atualmente, esgo

taetas, e são as seguintes :

w- 1- Fossa Séptica (Pi'o
jetó e Instrução ;::aa o a'gri
cultor construir sem mes

tre) - Olavo de ·Araujo e

Silva.·
\. -

2- Entomologia Agríco-
la Sul- - Brasileíea -,An

dl'ej. Berteles S.A:: .

3 'E'9'olução do Ministério

d« Agricultura -- Newton

BiH.eza S. I.A•.

4- O Homem c a Fauna

no Brasil - Eurico Srntos

t
I

.16- Or-ientação ,Biblio

gráfia -para a Professora

Rural - Xavier Placer,
17-- Exôdo e Fixação -

Souza Barros.
18-- Analisando o Seri

zueiro dados sõbre a situa:..
;ão econômica d,: P.el'nam-
buco.'

I

'

19-- Garimpos da Bahia
- Herberto Sales.

5- O, Babsçú - Alfheu'

Din·i� Gonçalves - SJ.A ..

6-- Planejamento do Tra

balho em Extenção-Ãgrícola
- WiUy J: 'I'immer,
7- Â socieda-\Jl" N�cio:..

naU de 'Agricultura -- L.

Màrques P·óliano.�
� São Paulo (Calendá

rio Agrícola do BrasH) __:.

S.l.A�õ ... _
,

9-''- O Eucalípto na_ Fa

bri'cação' do Pape:) - Ho

,rácio Peres de Ms,tos.
10- Pesquisas do Padrã'o

de-· V�da no BraRil - José

OHpio Gou}art.
11- RMáÇãu Ofici'al pa":'

ra o CIl�be Agrícola ,:�:. Xa-
.,

vier Placer.'
12- Fazeilda�/ de :Gado

P�tana) Mato Gr.ossense -
Virgílio Corrêia Filho.

13- Fazendas de Cacau

na Bahia .,- Clóvis Cddei-_
ra.

14- O Serigal c o Seri-'
gueiro - Arthur Azar Fei'

-

reira Reis.

15- Tradições Popula
res da 'Pecuária Nordfistina

,

- Luiz Câmar!'_ Chscudo.

l'Hcí Cabral de Lal'or.

.27- Pareceres Adminis

tr!',tivos - Jair Tavor.

,
�8- Expurg,o"(de Produ

tos Ag-rícolà'l em péqvenas
qt::>,ntidades) MOllcyr de AI

buq1.!erque Leão.

29- Doenç?- ele Newclls
the --, Jorg.� Vaitsman -

Isaac Moussatché,.
30- Agrict! Itura

� vol. I - João

Geral

de Deus'
.-

CllCOraO le Iscritô'rári 1:' d,l OlSP
Apcstilas ol'ganizadas no Rio' de Janefro' pelo prof,

Alb!!rto Cúrcio contendo todos os tipos de testes -e- ques
tGes ·)bj�tivas, adotddos �elo DASP. Procure r.oj-e mes

mo na, Rua Felipe Schm�dt, 14 - Livraria Record es-

qllina com a �ua Trajâno'
'

NOTA: Acompanha o trabalho' tôdas as que�tões
do ú\Umo conéurso de Escriturário ao SPF.

, D'ltfmas �_ Preço_. Cr$ 50,00
,

"i.r''''�''��D:.C.�-T'olf,I,( I P A ç A- Or _:-.....��':i�\ .'•.
' 01_

-.-.� 1>Ji.' iNGELO FONSECA
e

SENHORA
Pnti'Cip41.m al)�, parentes e pessoas de suas rela

�. :) nascimento de ,seu filho Carlos Henrique, ocor

'�i:do'nt) ,dia 30 .dO';;Ol:l:ente nâMaternidade Carlo� Corrêa.'
_.....-------.--------_._-----,

" 'm.�.� 1& E C�U L T U R�!l
15� D�f� NOVEM,BR'O'

CLUBE R. R. 15 DE NOVEMBRO
A�SEMBLÉIA GERAL

De ordem elo �r. Pl;esidente _convoco 03 srs.' I),S

sO".fj,Jos para a reunião a realizar-se no próximo dia 10

do conente doming'O às 9 horas da manhã
•

ORDEM DO DIA

,l) Eleição do Conselho Deliberativ,o e Díl'etorir.,

José· Carlos Carneiro -

Secretário Geral

',"--,-,"""""""'i-Uí-,.-Co-mercial
�o Estreito' na rua 24 de Maio 748, .'llugas-e-se um

, prédio, contendo'. um B�rr e sorveteria, um restaurante�
uma t"hu-rrascariar uma moradia, um dormitório com

oito (I"artos e um depósito para mercadorias, tudo pron

to a funcionar mo�iliário e ácessor-ios tuno (le primeira.
.

- .� ._-----

.

CONCURSO DO DASP
,

C. 358 - ESCRITURARIO DO SPF

Inscptç�s' PForrogadaS; até 30 de No.vembro.
Atendb;ri�Jil.t.o. na 'Escola Industrial de Florian6-
poli�� à :rua •.AIJriiratlte Alvim n. 19, 'das 9 às'
12b��s. '. ," ,_

'

C."3.�- ENGENHEIRO�DO ,MM
Ré

"

M:@o',da.. Frova",Escl'ita dia 13 de ;novem

?,';:às :s: ,horas, na: ES,cola- .Industriàl .' áe
ópolis.

' '

');{,; �

•

(Ca/- 46- O Pl!Í'lfe�f:Í - Her- Agr. do Norte - SIA.. "11-7 O .tomate .vala mais·'
Bra- man Kberekoer - SIA.: 54- Cultura d,) Sisai -' do, que parece.

47- Cultura ado Trigo Antônio R. de Moura Serra
I

12� Como guardar ovos
I

39- 'Distrito Federal (Ca - João Cândido Feri eira - Sílvio Ferreira da Sil- durante seis meses.

Iendárlo Agrícola do Bra- Fílho - SIA..
-

. va, I 13- Como . pr-eF�rar es:'
sil) - SIA. 48- Cultura dó Tomatei- 55- Notas sôbre a Cole- trume composto. ,

40- Paraná (Calendário 1'0 no Brasil - Shísutc Jo- ta e Beneficiamento do Lá-

Agrfcola.do Brasi.) _:_ SIA. ' sé Muraima - SIA.. tex de Ser'ingueira - SIA.. D� Comissão Mista Bra-,
41- Rio Grande do Sul I 49j_ .Analtse Prática de !OLHETOS DnJERSOS aií-Bstedqs Unidos, para

(Calendário Agrícola do Bra ,./Manteiga e Mairgarina _:_ 1- .No mato não! na Desenvolvimento Econômé-

si!) -:SIA.' J. de SâEarp - SIA.. 'casinha" co recebeu a mesma Biblio-

teea, Os seguintes volumes:

1- Projetos (Transpor
tes) 14 volumes.

2__; Estudos Diversos.

3- Relatório Geral - 2'

Hum-I' 38_:_ Minas Gerais

,'lendári�' Agrícola \do
das Plan- si!) - SIA.

20- Regulamento da Ins- sa Lopes 42.:_ Aspectos da Avicul- 50-.- À Támareíra - Pi-
.

reçâo -Industrial }.). Sar itâ- . 34- Silvicultürc Moder- tum em Santa Catarh.a - mente! Gomes.

-ía de Produtos �C;e Origem na -,-,Woffgã-ng 'Herzog. D.E.n'.. 5l� Comentâ-íos sôbre

\nimal - S.LA.. 35- Mei.o's d�, Cultura e, "
4�- G�i�ção. d\� Caprinos Topografia Ag,rír.cla -- Ju

, 21- Pequeno D'ioionâr!o Microb'iolQgla ':'_:.A!der Ame- -_:_ Honorato <1; }<'r�itf;s -,'liãO Barroso R�",o,•.

�nglês - POl'tuguê� de Ana- -ícano da Costa. SIA ..-::_, 52- Preparo do Compos-
tGnii'a, Esoognósin Ffsiolo- 37_,:,··lndicador de ('llde-' 44- Gultura-d;-) Fumo - to - Alfredo Augusto Bor-
I '

g ía, Zootécnica (: 'tecI) 010- �eço's- e orga:lJ,zaçào do Mi- Gados Barbosa _,_ eSIA.. .ges ..

�ia dos Produtos Animais -iietér-ió da, Agrfcultura - 45- Culf����e Benen'- 53.:.- A .. Cultura da Serin-

, Raul Br iquet Junior. Alfredo" .Moreira. ciumento da JütH .z, SIA ..

·

gaeiea na Amazô'tJ.ia - Inst. Requeijão.
2Q-

.

Como organizar a

-Bíhlíoteca: do Clube Agrí-

[ola
- Xavier Placar.

.

-

23-' Problemas da Agr í-

cultura Brasi.le, ira - Rui
M _1.' A

.:
h Kil H'

'.

1""
----ti'

'.
alllH,lOd ga'mst t e I

-,
a, mUltos IvtfJS.�q,U(l re- o au 01' eva H SUf, história

�VIiIler Paiva. '

.

(
lers, de James . Hemming, gistram' a luta, dó,;)'homem através do g·erviçu, ainpla-

24- TuteLt e I'ireção do '

'

I
' '"

P,!�liclJldo por� Longmans, ,'contra as. do�n'Ças. O que 'mente variados, da Organi-
Cródito '",-,,- Waltel: Peixoto. I" ,

- .' -, �( " ".'., < I, .f�eyn arid Co: Ltda., S_':'-7, faz o livro de H('mmin�' so- zação-Mundial da SaÚ,d.e ...
. 25�:'e1'endices �+olÓ"gi- "'-" 'I '

_�;'g' -; à" itia.:;ú GmitÚa' _ --C�i!!ord Street, L.mdllll -W. bressair dós -:1emEÍs é o vi- Gra.nde quantidáde de fOi-
<

• • - lI, ,é_ Longmnns, Greenand gOl' _do seu estilo. a seUfla- tografias aumenta o valor
R�'úr ih�quet Jun:ol'. -� "'. "._, ,

," Co_. Inc., 5_5 !:'_p...�,?<,Iih,;,.' ...:-4venue, ção de coragem e otimismo da óbra, que por,�ui muita
26� Clubes Agrícolas -' -

�.'
�

'�o.ya Iorqú�.'�:a�C;o: que transmit{' aos leitores, atração para os jovens de
J. Pinto Lima Dl.hr '..::::... GUa . '">irh",: f'

'JS$ 3,50 - 1Ds�';'. e também a maneira como 'men'taHdade I!ip.ntífica em
:;!r:·

qualquer época dt-i vida es-

t1e Oliveira Dias -

berto Carneiro,

31- Cultura

tas dtricas - H. Harold

Hume.· .

32- Aspectos �'2. Gremo
terapia na Europa e-no Bra
si! - Antônio de Oiivei-'
ta, Fabrino.
33- A'gua., Mij)erais do,

Brastl - Prof. Renato Sou-.

7- A Banana, se presta
para muita coisa.

8- Terra cansada,
9-=- Tirar leite tem ciên

cia.

10- Lindaura vai fazer

manteiga.

2- Proteja SUli Terra .

3- O.Polvilho na Fazen-,
da,
4- Um por todos, todos

10'1' um.'

Noticiáeio distribuln do pe

Eu :Dipetoria ete Cultura S.

F:._ C.

tomos.

s..::- A Peste dos Porcos
- Sér!e Educação Popular.
6- Líndaura vai fazer

q Dr. Acácio Gáribaldi San Thiag�, Pr-ésidente
.

Em linguagem ..(lespTEten-
da Seção Catarinenseido PTB, envio.u aes Diretc)....., siosa, à obra �('3C'reve a

'res Municipais uma circular, datada de prÍmeiro do O'uerra que aouela €ntidade
corrente, tratando. das providências a serem obsel1-

<>

t' t d
-

,

d d
'

. -

d h
,es.a ra'Tan 0, em frentes

va a as na orgamzaçao as c apas para o Sérra"". 'e ,

do, Câmara Federal, Assembléia Legislativa te 'câ� I que
se espathaill fielo nnlll-

maras dos Ver�adores, para o pr6ximo. pleito de do. inteiro, côntra -&S enf·er-
3 d-e outubro de 1958. .m�dades � a pobr'-eza, para
. Na Circular Preparatória, o ilp.stre' dirigente, qtre a saúde' e 'o 'padrã(l de
máximo dos petebistas. nêste Estado, Dr. GaribaJ
di. San Thiago, destacam-se estas recomendaç&es: .

a) - temos a satisfação de informàr ao'pre
zado e ilustre companheiro que, dentro em breve
o Partido promoverá a'. convocação da Convençã�
Regional para o fim especial de escolher seus can
didatos aos seguintes postds eletivos: 1) Senador,
2) Deputados Fedlerais, 3) beputados Estadv.ais
que serão disputados no pleito de 3 de outúbro ,d�
195'8;

.

Tuí!(los, a pequena obrl'1 le-

b) - solicitamos, pois, encarecidamente, das
Comissões Executivas Municipais, as seg't1:Íliltei
providências, que devem ser tomadas ÊM CARA....

TER URGENTE, e com o cuidado necessário' ..

c} '- observar quais os companheiros qu� pl'.e-'
.

enchem qualidades para se candidatarem .(qualida
des morais, sociais, políticas e intelectuais}; ,

d) � fazer prévia seleção, a fim de 'serem evi-
tadas, -principalmente, candidaturas de -el�men:tos'
duvidosos, de caráter inconstante e suscetiveis de.
claudical'em na fidelidade partidárfj.;
,

e)'- O Partido deve apresentar a'_chapaiC�·
pleta para,Deputados Estaduais, isto é, em m1me�.
1'0 de 53 candidatos, pelo que devem ser' evitaG:fsi
ao .máximo, candidaturas de um único nbme po�
vários municípios, cada Município deve· ter ° seu

candidato, para que fortaleçamos ao ,máximo. a nos
sa legenda.

.f) -nenhum entendimento cpm outros pal:ti.
'dos dev�. ��r êoncretizado sem prévia' audiênci� da
EXE . .' REGIONAL.

O Instituto de APosentadorifj. e' Pensões do.s
.

B,ancários, cuja delegacia 'em
.

Florianópolis está a

cargo do ilustre delegaao�· RiD.-aldo �endhausen,
acaba de', obter, no,-D,JNPS· �·í.1,)epartamento Nacie-·
nal de Previdência,.:�§'<?ciah., :A"jompl�entação \

de
100 mÍlhões de crUzeIros; Jpài:â.'''a(ender· a verba de
empr-éstim(js requeridas pel:qi bahcáriãs.-de Santa,Ca
tarina. A modelar entidade previdenciária co.rres

ponde, assim.!' 'às' ',exigências e aos direitos de
seus segurado.s.:

z

,.:r-"..:-.

. Aniversaria, .Ji'ble,; o Dr. Rafael ,Cruz Lima,
ilustre Presidenté-�,da..��o.mpanhia Nacional de· Se
guro Agrícola e' destacado membro do. -PTg-�cata.:.
rinense. O ilustre €i

,-

pro1ao homém públicQ,' advo�
gado·e jornalista;. �c�,:��7 atualmente, no- Riô,. on
de seus amigos �, ç_o:rp.-pªpheiros prepararam4he
expressivas demoIlstràções' de aprêço. Este 'notici�
rio., que nenhum fáv.or .faz em noticiar o aconteci
mento, consigna a satisfação dos catarinenses em
observar que o dr. Cruz Lima firmlQu seu co.nceito.
nas altas esféras. da �ablica administração. :

O Deputado Manoel BOertocini, que vem se des
tacando na· Bancada do PTB, na Assembléia Legis
lativa, ápresent� um importante,.. p,rojet&- de' lei.
O dig�o e zelo.so padament�r objetiva�dar. a Or
leães um ginásio, ql!e provisoriamente,' fumrionará
no edifício 'dó Grupo Escolar "Co.sta Carneiro".

f. _�mlD1al conse�,
QIIKiís da, vaidade;
As aspiraçõe,s f con�ide- exclu&ivismos so',!lais. -

dais, na quaLêle l,ogra ca- rações de ordem tconôrriica Tod�v'ia, as '/ltimas d'a
<la vez �ais (lxli.l)·'.. -O

li-,.têm tido um lugar tãó des': mobilidade socialllas l'ela-
Vt:) está repleto d� infor- tacado na sociedade arc.eri- ções de prestígio não estão
mações e chei-o de ilustrj1- c�a que' até reeentemente circunscritas à>l ,relíquia.s
ções e, fotógl'afilts. _

Acl-o-o
)los inclinámos 'l sub-esti- ,altamente patolór:icas d'as

mais fascinante que um 1'0- mar a importâneh de outros d�cadentes dinastifls do Sul
,mance ... Não o p(:,tcam.,_. o�J·etl·vos. nem aos moI.�scos que se

.Christ�án 'HeFald. A procura !de p.restígio apegam às familia·s do "Ma-
ilocia1 é um bom exemplo. yUower": As 'situações de

Quando examinmr.os a qu�s 'respeito são gl;andernepte
tão, vemos que 03 nos'sos es- compativeis; e a esca,Jada

"

jornais - muito.. ,raro n&. pri 'o'rços por ating1r ou con-, social é um exercício l1aciq-
meira página, inf-elizmen- sentar determine,dns ehrac- nal. Müitós aletaa ,àa compe
te _' - e Os leitoi'es fic'am terísticas de pr:::stígÍ<J so- tição pelo pr�stígio pagam

:magin'anido o que será � o cial nós têm cUf;tndõ um um alto 'Preço em saúd'e

qu-e estará fazenóo ês!:!t' ór- !)reço muito elevado em per- mental. 'Por S11a lez, juntam

colar secundária
_

e {le am

bos os sexos. - Satu,rday
Review� Nova Iorque.
Nenhum'voluml.'!· com{lará

vel a êste apareceu jamttis
no campo que c0bre. E' a

história forte, atraente, vi
va, simples e h·u.nana da
luta do homem pe10 domínio'

.

idas i€fennJd'3.pes- pestilen-

De tempos a ,tempos o no

me da Ollgan,(zaçàc Mundi
al da. Saú.d� a:pareee nos

gão drus Nações Uüidas. Pa
ra Q e,s-Clarecipúmto deRsas
dÚ\l'idas r�comend{), ,êSS0 'li
\'1'0 si,tníples e

�

C·lU·to; escrito
: por um" �ducãdol.' britânico.

vida dos povos ·p�;8sam ser

melhorados ónda �ão maus.

.

O Sl·. Hemming<€uriquece
a his tória

-

que '11(;8 conta

com uma gr:ú.luP quantida
de de 'dados surpreenden
'tes ... ' Sem a!Rrde e sem

va ao' 'l'eitor 'uma mensa-

gem 'que i ll'"s'pI r:>: ., -dá espe

�aIlça. E�, a . .éspée;c de ser

'liço ·que '0 l;!()lnem pofle T,res

çar a si 'p!óP-ri@ .� aos seus'
�emeJ.<h�;"qu:m(o não es":
tá empen-.ha:do numa guer

ra. - Rõ'aneke, V,:,.' Times.

,: O';",h(j)meJre� nasceu pára
�onqR-ista:r - o tempo e o

espaço, scms inimigos ho-

ruem' e animais, ,M' incerte
zas da natureza (: os ata

ques 'ass.assinos das doen

�as. Aqui está a hist6'1'ia

1i!ompleta e fascinante de-
como o hon1em v2:�ceu a'in
fecção e o cod�gio

'rente após outl'a, apena's ''numa bHse globa.l, Seu

IHI:a ve.r o iniJr.ig.� .su:gir I ide,al.ismo �. 8uas sugestões
mais adIante, nUlJ". Sltl(i mes .

pratIcas dece,rto irão ser':'
I

'

p,era�o. .. Des:ti'�ado, pri- í vir. de i�spirllçã,) para qu,:_
mordlahínente a Juventude, mUitos Joven,,; de ambos os, ,

é um livro que atraü'á o Isexos albracem. 'a ,carreira
- : .

.

interês-se 'de' qua:-le tôda a da medicina ou IH, dos ou�

gente. - The Mnntgor.lery tros serviços que (··uid&m da

(Ala) Advertiser. r saú4e pública e
- saiam

O livro do sr. �emming é pelas estradas do mundo pa
moderno como o rila de ama-

I ra ajudar o p•.'oximo. _:_

nhã, ao·tratar o a6sunto das C'hicago SundHY TrÚH.i!",e.
�nilermidades' h t; ma nas I . .'

,
'

�urbações' _e enfermidades rudeza à asce�ção e à que

menta·is.
- da de 'in.divíduo8 e grupos

A. vida ámericHna tem si- ,no sistema do rtl�peit� so-

jo 'muito ,móvel,. ,d�sdl? os ciaI.
..

)rimeiros tempos. O méri- Numa sociedade como a

do individual tendeu, 1>01'- nossa" i\,a qüal a renda em

tanto, a tonar-s� a medida -dinheiro é distribuida em
.

"

lo valor de u!?1 homeril, mais por,ções de g!'adnado tfima

'lue a sua ascendência. Mas. nho" a_ d��anda pfIl' PI esti

privilég!6s de cm,tas e ca- �io�õnía formas' várias: lu
tegorias seelais que se en- ,ta e:rfl,,!arniçada'. pura chteI' _

trincheiraram na no�sa men 'odorQ'xespeito que l\Dl::! no-

. :talid'ade "r,lão c€idem �em' 'yà sittia;Çã�"ete riqueza tor-
,

. J _

luta- a essa nova. concepção, tna n>oss,t'Vef; 1U�nlf:ativr. de
.

.

. I -
- '. __

� é sabido que o� men,brôs economiiar. bastante respei-
de grúpo� sodais fm declí- ,to' par� compenmr limita

nio estão s�Ij€i�o" a teJl sões ções· ecónômicas; téntativa

psíquicas de gravidadfl, de desiobrir meio,;; de. E,tin-
A p�quena moderna de-. gir' ppnt,os de prestígi�i para

monstraçãó que � perd8 do 'pas'sai à diantéirn de com

respeito, ou prestigio social petid'oies qu'e 'pm:;;ueli:� mais
- \ .-<-'.

frequêntemente dá ellsêjo à ou meno:,! a .memu:: ren�la.
l .

wIução pa.tológicas. PO'i'tan� AquHes que .. ('TIveredam
to, nãe;> é surpreei:<Jent.: qUe por êsses caminhos frequên
hom�ns e mul!lere2 insistam temenie� se_ vêem 'obrigados
com excitação hif'téri.u?-, ou· a s_eg.u.f::los, até'. o fim, onde

esta o 11lelh'01',
•

_,

Alivia,· as;, cóÜêas: �téi��i
, -

,

.

,o. /_.
Pela a��e .�� . co�p�nenL�� AI1'àlge-

'aln& - ·'Bél�on..- � Í>làC!dia � Hiuna:
mrUs. a 'Pi.I1XÔ.sEÕA'l'INA. alMa pron

tamente ás coÚ;cU' utennas: Co�&.te' as
lf1'eaular14ad�: das !UiiÇ6tS' perlOdfc,as

das s,�tioras_.
'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'!o t:g'UDO" o IIAI! AJI'ÚGO DU.JUO DI S. CATAml\'
• ,�_ ,�

� FÍOrianópoÜs�

Edital de citação COM: o

rcraz«t_�e trinta (30) dias
\

O doutor Man.x-I Barbo

sa ide .Lacerda, j'Aiz de di-
._,

l�ito da 4.a, Vara .- Feitos

da Fnzendà Púb'Ica da co

marca de F'loriancpolis, Ca,

pital d� Eqt�do (l'e: Santa

Catarina, na. forma da lei,
etc.
FAZ SNÉER aos, que o

presente edital de' citação
com o' prazo de rr.nta dias,
virem ou ,dêle co-ihecimen
to tiverem que . por parte

Ide Nelson Concerino Tris

tão, na ação de usucapião,
em que requereu perante
êste Juizo, lhe {'li dirigida
a petição do teor seguinte:
Exmo. sr. Juiz de. direito �o; Requer, out-rossim, de
da 4,a Vara. Nels on Con- pois de feita a ja.,tifilàção,
c�lino Tristão; braslleiro, .:l, 'citação pessoa! [dos merí

casado, operário. domirilia-, c�onados confrontantes,
'do e residente 'no distritó residentes nas v.zinhan ças

d
. ,

1 b I fls., em que foi ':1 e.que] ente'de Ribeirão da Ilha, nesta o imove cm, romo (! re- - ,

, N 1 C I" '1,. t-
Capital e comarca, por seu presentante i(}Oi' Ministé,rio .

e son oncenno rIS UO, a

df bai p'u'I'bII·.cÜ' e o D,"I'nI'nI'(" da fI,m de que produza os seus
assistente, jtll iciárto a ar-

.

d t União e por ed.tal do 30
d vidas e legars ,('feitos E�-

�o..;�ss.Ina o, vem, peran e
, "

L �

v. excia., expor e requerer dias, os iriteress.idos iucer- peça�se .mandado de cita-

o seguinte: 1.0 - Há mais I tos, todos para acompanhar ção aos e'onfiil'anteà ao imó- ,>,
de vinte (20) ar:os, por si JS têrrnos da presente ação

vel ew ,q,�.esti.,d, b;em como
'.

' ,�

e seus antecessores. possue .le usucapião, depois dr" ter- ao diretor .do ��r:..!ç� do Pa- t'
S I· t .nirracão dos pI'aZ05 dos edi- trimônío da União e ao dou-

o up ican e como: seu, na ,.

sede do distrito de Ribeirão "ais, na conformidads do,' ltor 4:0.· Promotor Pl1Ib�ic9, I

risposto no art . .J.5� de Có- na, qualidade de répresen-'
tante da FazeI).da do Estado

da Ilha, nesta CfJJltal, sem

qualql1�l' interrupçã; e sem

Público, para todos queren

do, contesta.rem n pedido no

lig-o de Pro:::esso. Civil, por
e da 0'�gão do i\finGtériol1eio da qual pêwrá seI' re

�onhecido e declp-i.'fldó o do

oínio do Suplica'üe sôbre o

qualquer oposiçãc. um ter-

reno com as seR'uintes me

tragens e confrontaçpes:
'Frente na Estrad 1 Pública,

Sexta--feira, 8 de Novembro de 19-5{
.

'.

9
___ 4- -�----

cisco Garcia, que lhe trans '

• '4"fi Ifer-iram por venua, perfaz I' ,{' .' ;' .:� .

:;!:, :��:; :'(::,:�:ndO I
I ,I ,.", ';,

� :r@: '

mansa e pacificamênte, com
'

� '.' ,ii<.

r ;,/:' ;:. .

ânimo d� dono, durante to': jusfif icantes, �ile. com;'à!r��� ;.a: f)�'i'! �:-:

�:p;;c�nt�e.����l�:���. t;í�l� '�:��;ai�doe�e!��n(��I:��:���, .I��·,I":
�::-,

;";;-<""<-.�e"':"'·"'"�s--c--o--I""--haformal daí pretence Iegítí-
Emílio Correia, ,tl'.asileiro,'

,

mar a sua posse, nos têr- viúvo, operário; 2) Oscar
.. Gustavo da SilVI! bras ileimos do art. 550 do Código
Civil.ç Para dito fim requer 1'0, viúvo, operário ambos

d deaignação do dia, hora
residentes e domici liados no

1
f

, distrito de 'Rib"{l'ão dac ugar para a jrz tificação'
exigida pelo art. 455 do. CÓ-

Ilha. Em a dita pe tíçãt foi

digo de Processo Civil. na profsrrdo o seguin te despa-.
, cho: A: désigrrs f) 51'.' cscri-

'

qual dev�rão ser inquiridas
'.tS testemunhas do ror abaí-

vão dia e hora para justifi-

xo, que comparecerão inde- cação' cientes as partes e o

, dr. Promotor Pllblico Flo-_pendenteu:ten!6I de 'intima- ,

rlanópolís, 20-3-5'l., (Assi-
nado) ManoeL B�rbos'l d�
Lace:nda.�'']'enJerÍça:. Vis-tos,
etc: Julgo por sentenca a

justificaçãQ
.

c.;nsta�lt� dé

,.lUldido terreno, f1cando ci- prazo da lei. Outrossim,' 'ci
tem-se por: edital ccm o

cnde mede vinte e dois .,., "ados, ainda, pan: no pra-

(22m); fu'ndfls, nas verten- �o legl'll, apresentarem con-, p'razo de trblta '(30) 'dias,
tes do 'morro onde !l1e:de ;(:1stação e para �tguitém a os interessadosjr1('ertof->, éi-

. ,

,igualmente vinte' e d(,)is �ausa até final, sentença, tação essa qúe ,d€:verá ser

(22m) ; Leste COC':1 terras �e 30b as penas da lei. Dá-se à, feita de conformid'ade com

João Idalino da �ilva, on- )resente o valor -de Cr$ ..
o artigo 455' pai'ágrafe' LO.

de mede duzanlos 'metros' :!.100,00 para o i!m d.e·'de:" do, CÓdigo de PlGCeSSO Ci

(200m) "; oeste ;,(,� idita� cerminação da -alc;ada' Pro- vil. Custas afinui .P. R. L

de Aterino' Conedçã{) Mo- ;està-se provM' c alegada Florianópolis, 20' oe agôs
reirá, também CI)� .,duzen- "om os deppime_r:to-s:� pesso': to de 1957. (Assir, ado) Ma-

tos metros (200m),' perfa- ds:- dos interessªdos, tfs,te- noeI Barbosa d� Lacerda,
, �

d
'

t t 1 d
.

nunhas, vistoria �: juntada juiz de direito da 4.3:' Vara. �; ,

zen o a area o a , -e ,.,.. • ,', ""',' "

4.4DO,00m2 (quat,·( mif.e 1e [documentos_ D. e A .. es- E "'pára qué: c'hélf"úf"''atl co- . ."

quatroc�n'tos mef���'
>'

qu�-, ,a. p': deferim'ehto. Flflria- nheCiniEmt'o' de. t��·os man�'"
.,

'�! ..
�

drarl{)s). 2.0. ,- Q;;e a posse .iÓpolis, 14 de m:::rço dr. ..
dou expedir o pl'c!!erite edi-

. d� Supliçante, :le 'mais de 1957.' (Assinado) Francis- tal de citação Ct'l-m o pra- MAGAZINE, HOEPCKE
dez an�s, somada a doJc ;0 de Assis assísi'f-üte Judi- zo de trínta (30.) -ªias que

, '.

I CARLOS HOEPCKE S/A
herdeiros de Cândido F,ran- �iário. Rol de tedemUIlhas será. ;afixaodo, no lllgar !d'e , Santa CotariN
---------�----�------------,-----------------------��-- ----�----�--------- ---------------------------------�--� _' �

i G:�a��St;ce�:·�sta !��� V E N ( E U 6' A I L l-A R' D
a a�rovaçao da Asse�bleIa er" da historia da Republica

I
NaCIOnal para a chefIa do Francêsa. O resultado oH-
24.0 gabinete francês dE! cial' da votação foi de a37

I' após-gerra. O jove�no-
i sufrágios a favor de Gaíl

" mista �be a confirmação lard e 173, contra.

1 dos deputados. pa�a oc��ar I A. ,crise poli�c?-adrninis
-; o cargo <is; prImeIrO mnns-

i
tratIva da naçao durou 36

, tro no dia em que completa - dias sendo a maior até agora
38 ân(,>s de idade. Fica sendo' após-guerra. O anterior fô

,

assim o mais moço "premi-
I
ra estabelecido em 1953 de-

", .

......
� :�" ,:.

.

,:':; '''>l, '

;..•

'.'_.'

)'
-

I
de agôsto do, ano' de mil no- . . ..

,

costume e publicado na ..

t ' t "�'I
cerda, JUIZ de 'Direit., da

,
-

'

. _ vmntos e, cínquen a e'se e., '"
,

forma da lei. Darll) e ps ssa- ,

. , .

- '. 4'.a 'Zara, Confér. com o

I Eu, VInICIUS Gonzaga, es-_
dõ nesta cidade ,d� F'Icria- . _ b"· (A'·

.

original. O escrivão : Víní-'.

.] CrIVa0 'o su sere,'", ssma-

nópolis aos 23 dias do mês d L
cius Gonzàga,

cio) Manoel Barbosa (! a-

I

pela e.tiqueta:

",':

..... -..

'; r '

,;...,_�".';
"

:;��-,1��;·
i"

su� ,nova roupa anat8lria
. ,

para o homem moderno!

Jmp&ricir
�,

- ,

• � confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus. tecidos e �viamentol
de alta qualidad,� e pré�encoJhjdós.

.ãe

• Voc� se .entirá bem, pois o' ':orte IMPERIAl.
EXTRA é 100% anatÔmico, muito mais conford:yà
� muito mais _�letante.

�

• Sua 'nova roupa - ,IMPERIAL
proRnnha para vece vestir. N io
Dem" dêmorada� provas.

há longas espcru,

EXTRA ,ea
"
"

Gorofltido' por
,

'ÉCIDOS�E· A_RTEFATOS FISCHER S/A
Rua Prates, 374 - São Paulo

35 anos es;;ecioliiodo nc. ramo do vesluório

..

Disrr:buidor exclusivo. ..'
"

i
-_':.:� .:!

.�-.. .

pois da queda do gabinete
de René May;ept que foi,;,su':'
cedido por Josehp Laniel.
Gaillard pertence ao Partido'
Radical . ��cialWta, que já
deu ao pais um grande nú
mero de chefes de governo.
O principal problema a ser

·enfrentado pelo novo pri
meiro ministro, que ocupou
a pasta da Fazenda no gabi
nete recentemente derrota
do de Maurice Bourges ma
noury, será o de por em

ordem os assuntos 'financéi-
1'08 da França. ;"s arcas do
Tesouro Nacional estão'pra-

'

, I Tt'rr, sido int'3l"pretado erroneamente, de parte de ticamente raspadas e Gail-
[

nosg�\,; lJescadores (:: pessoas residentes'no lito.ral,.a ques,- lard dec1aróu em seu dis
.
tão <1:1 p'opriedad3 de material que venha dar às práias, curSo de hgje perante a As-
ou de earga �xistente fi bordo de navio enca!hado. ou sembléia que era imperativo

I lH!.ufrag,'tdo. ," solicitar novo� adiantarnen:.,
No intuito de esclarece-los naquele sentido, vamos tos ao Banco da Fiança para

�

.ral',(;:c�ver o que diz o Regulamento para as Capita-' fazer, frente aos permanen
llias dos Portos: tes compromissos de' paga-

.�lt. DO _' Nhguem pode arrécad�r mel'cn,Çorias ou
me,ntós.'

"

'

,'Embora 'não -tenha feito; ,.,e
objetos no mar ou nas praias, est'8,ndo ' ,

• ",

mehçãà �'em sua' iOr;'.ião ',·,fi,pl'l:':sentc o Capitão ou mestre da 'embar- - "'5

este particular, crêni os eú':.' ,,'csçi'o naufragada ou quem nuns vezes tendidos que o novo "pre-'f!�(I' sem que êste tenha cO!lhECimento mier" será obrigado, tarn-
do. "eu destino.

A , • bém, a pedir Ulll emprésti-
j1rL Dl _ TOi\a aqtrele que salvar navIO, fragmen- mo 'aos Estados Unidos e à

to Oll cH'rga abandonada em alte) mar ou Alemanha a fim, de poder
. na cesta, ou �char fragmento de navio

I
aliviéJ.r a: premente escassetz

.

ou de carga, é ohrigad� a comunica.r à de �.diyi�as éstrang�iréJ.s no,
�

,

Ca'pitania ,para as ,devidas pr�vidênci�s país.; lW�if�st?U <o j?V!'Hjt C
'e t·neaminhamento "do, assunt;, ao. Jmz chefe"de gç,verno ·que pró':'�",
co:npetente. cUTará efe!uar grandes cor-

É do conhecimento geral, que no dia 17 para 18 o tes n�s gastos públicos si-,

mel'cante "Lili" encu1hou na llha Galé, tend,o, ,.ido 2,ban- multaneamente ,com o lall
dOI'.�,do por ,;ua tr'J,ulação. Não t"éni�1.9 naufragado, o na- çamento de novos imPQstos
ViD f')i saqu'eado por pessoas residentes no litoral, o que tendentes à ,revigorar as

COl1T!'atia fl'õntah�lf:nte a lei. ' d:b�itadas. fina�ças da na;-
;\ Capit:'mia QOS Portos de' Floria»ópolis testa a1'- ,çao. \'

rec'1t]ando o mate'rial que foi retirado do' "Li.Ii" e e;:;pera
,- -,- ---

con�m' com a' qOOIJcração de todos que tem daquele ma- ,

terhl (:m seu podeI no senti\do de sua entrega, uu comu
nicaç'ã0 de que o tUm sob sua guarda.

Aronselhamos tamb�m aos mestres, QU patrõ€'�
embnl'cações <ilue (inando intimado por navios de guerra

par"'..!ll- imediàtãmcnte ::mas embarcações, pois se

fizerrm correrão v riSC:l de serem postos a piqne,
POR ORDEM:
.. DARI,' 1,"�(ó,tCCIA: DE '"MORAES

,aviso aos ,Pescadores
I I

5'0 DN.

"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·0 ESTA'DO" O MAIS ANTIGO DUBlO DE S. CATARINA
"

.

..Florianópolls, Sexta-feira, 8 de Novembro de 1957
--��-------------- - ';1-

.

( O N V A I R, às. 'quinta� e domingos: � (URITI"A - S10 ,PAULO - RIO, - PÕRlO ALEGRE·
l'

•

( O N S O'· R ( I O 'T A ( - ( R U Z E IR, O'
:;",.,,,,,",.,;;:::_--�

..,--,.-

-':--�-'--�-'--'-'�"-'------ Informações 'e reservas de ,passagens pelos telefones 31 &0 e 2,111
., ••, � .. .. .. .. • .. ,..

'

,..

'

-

•• �
r .. : , ••

"

-
'

•• ,.
-

;,__;._•.;.••••, +._ _ � ,.

r..� " ++: .,. '+'f -+
· �.................••+ " +:+ � .-•••• , ......,.' \�' � .' •......".... ..._••+ �t. -f.-.•

,

[illl _I 57'm l\l!�,�"'���\-iiR'i 'I I' I
-

F
- ,

1m' .z
"

S�rviço Florestal ·lr'#Ir#lr#lr#Jêr#lr'#1r#Jr#Jêr#l@r#lê
.:
I , Pedimos aos nOS90S dístintos leitores o obsê- �f'

nossa Redação, a fim de completarmos.zquanto an-
r

'

tes, O nosso cadastro social. '

Nome .: : ..

I

iii Rua
'

.

/

r""BrfE'VEM'Eiti·E'''�'·1
i ,INAUGURAÇÃO NO SUB-SOLO DE j
! A, M-O D E.L A R ;
! ,TRAJANO 7, - da sensacional I

! "GBUTINDA'�-l
.l_lpara vend'a (exclusivàmenle à, vista)l'
I de ARTIGOS ,POPULARES ' i
I Vale, a pena guardar' o�,-din�eiro e I
I espera� .

,

;"
'

,I -

I Será algo reYolú;ci�llário� •. ,- �I, 1
-'III' ',IUIIIIIUIIIIIIIUlUIIIUIIIUIIIIIlIIWIIIU' rW..qIIIJlrnrmnnlllmm,"lI�unr�n\líilílln�íIJ.'��lIJriIUFllfli' <,

-..

,

ar F�lllSm 1 illllll.11I _1111 I

'AI Pr{AC'�
'FRANÇA '& CIA, LTDA�, próprietário c�a "CON

FEITARIA COLOMBO" Matriz, à rua Gonçalves Dias

n.? 3:':. a 36 -:- Filial à Avenida N, S, de Copacabana n.?

884 a 890, bem como da Secção Industrial sita às ruas

da Gambôa, n.o 111 e Livramento n.? 174 a 184, em vir

tude das notícias .circulante s, comunica à Praça om geral,
aos meios' comerciais e bancários, que iiàda tem a vêr

com a. S. A.' FA'BRICA COLOMBO sita à rua Joaquim
/' Palh�res ,n.o. 567.

,

E"darece ai�da que não há qualquer liga<:ão social

enÚ:e a' "CONFErI'ARIA CQLOMBO" e a, S.A, FA'BRI

CA COLOMBO.

I
"., /

� � ....... 0.....".'......�.. \�., fOHtJ.._ .aLI c:.ru 1'."",-�

'��_
-

UUGIIAIl'" PROSU..... t'AIIAN.l -

-.,: �"<;. -.!-._....

tUlbatendo a careslia
"

Cc.laborando � 'I campanha de valorização da nossa
,

mo-eda, você deve rrocurar valorizar o seu dinheiro, fa·
z-endo flconomia, mal' suprindo as suas necessidades

Ajuàe, pois, o Café Primor a... ajudaí'-lhe nessa "alo

,rizacilo, fazendo o seu lanche, o seu aperitivo uu toman

do o':ltu refrigerante po,r menos dinheiro, sem prejuizo da

ótima qualidade dCf; prod/utos que lhe oferecemos. por

verda,dér;t p�chincba.
Vejamós algum; pre<;os do Café Primor.

,

APERITIVOS
:Ca�inha branca .

Amarelinha ... , .......•..............

r�'�daninha ....•...................... '

Pi-Ki , .

'1\'Iartini .. .-... .., ,
.

'V<!rmutes 'diver.. :-- .

Conhaques divla. \ , .....•..........

vúnhaque Caste,lo , .' , .. "

Conhaque de ffiàçã : " .. , .

SALGADINHOS

3,00
4,00
4,0IJ
5,00
5.00

5,00
5,00
·5,00
6,0(1

Almôdega .., "........ 2 00

('l,'oquete , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �,oO

EJopada _; .. , ,..... 3,00
Cachorro que!lie '. . . 500

ChlJrrasquinho ; ":. , '. , 6,00
Baurú -. ,

'

" .. ; . .. 10,00
Sand. americano .. , , .. ,

' 15,00
'- Salld. presunto, , . .. .. . . 7,00

,S;;!,nd mortadela , , "... 5(00
Media éom leite :' , , . . . 2,00
Pão c,om manteiga, � ,.... 3,OU
Sanduiche paté ,..... 4,00
Copo'de leite ., --:-.-: : ' .-... 4,00
f::achorro quente : , ,....... 5,00
TGüdy '

'

' ': 6,00
Sanduiche queijo , , .. , ', '6,00
Vitaminas : .. , . . . . . . . . . . . 700

�'�l'vejas de 9,00, 13,00, 19,00 e 22,00 (extra). Refri-
géran�e-s de 5,00, 6,00 7,00 e 8,00 'a garrala. CAFÉ do

mvJs puro que se �erve em Santa Catarina, por apenas

Cr$ 1,00 a' xícara!
.

, ",F�go o que é bom e barato: Vinhos, licores, whiskiés,
.

ctf:n�J?*aJlj' bombons, chocoIãtes, doces" etc.·
l

e"

''Fi;'Ç:à do Café Primor o seu ponto predileto.
A'lnbiente puramente familiar..

:', ...,' Café Priín'or .Ltda. - Rua Felipe Schmidt: 60

,,�_;,;,eFlorinnópolis. 6 horas de
��_\:�hã r meia

I

VEND-E-SE
Uma canôa em perfeito es

tado de conservação;com
um motor JONHSON _

de
5 HP. Ver /e tratar à rua
'Rita Maria, n.o 52:

BRITTO
O

"

- -

"BRASILlAi,
Incubadora elétrica
para 2.400 ovos

"SÃO PAULO"
Chocadeira a q\lerosene
COf!l viragem mecânica

"SÃO PAUlO'�
Criadeira para 100 pintos

':.RASILIA"
Bateria metálica para'

C'.resclmento

Est-ado Ide Sanf.á 'C�üu:ina,
por Intermédio � d�l ,Poilicia
F'loretal," comjíníca a iodas
'as', pessoas �q\le' ±âzem co

mérciç ic�lli ' piÍlhe�rinhos
(A'rvores dê �ata!), que não

poderão exêr'cer ;;qás ativi
dades' sem'aútórlazacão do

, ,.
"

.

Serviço F'lorestal, e o corte

:::�s l'efé!'id�� "âMores so

mente poderao ser'pratica
d�,s ql�a��,o >�s_ Vlantaçõ,'

Iforem . d��tii1a.das para tal

Ifim
e com autortzação des-

te' Serviç'o.,
'

Aos Infratores serão apli

�Itadas às penalidades previa
,I tas em lei,

,

'Floriariópolis, ilOvembro
de 1957.

REP. A.S.LARA.
NA RNAOO' OA'�AS 40· 5.· ANO.

,

1110 De JANEIRO" o. �. ,�
.11••----------,III r

',-

, 'HOSPITAL DE (ARIDÁ-DE
da

)

AVISO /

O Âcôrdo Ftoreátal-com o

---�'-'_'_........

;

Ai�UN,CI,OS
EM

JORNAIS
ReVISTAS"

� .

EMISSORAS
COlOCAI"OS EM QUAL.
'�UEI OOAOt 00 llAsa

•
-

/

IgM.\NDADE DO SENHOR JESUS DOS·.{Jl\SSOS

Mãe '

,., ., ".\ ,., .

/

Pai , , .' .. ,.,. ',' .

O movimento de assistência aos indigentes _du�ante
(Js me.;es de julhJ a setembro do corrente ano, foi o se

guin �€: Consult-as 55.:15; Opé,�ações, 455; ��órI11u!as,
1099i; ExãmestBabal'::ttorio; 1313,; Rai,o X: 420; Ondas

Alfaiate do Seculo Ç\:rt':y' 291 R$s' Infra- Vermelhó: 351; : U1tn. Violeta,
X X 16; (::Jrrente Elétrica, 14; Metabolismo RasaI 25; Ele-

Rua Tiradentes, 9' troca.diogra'ma, 45: Broncoscopia, 11;- Tuhag�iU 'duode

�������'�����,._ nal 2; Ra!dioteta;;hi; 396.; Ionisaçóes, 29; .'T"ernlôforo· de

PONTUALIDADE E PER� Bier, 7, Oxigenotül�apia, :H; Anest�sia pelos gases, 87;

FEICÃ _ ENTREGU:E� NO EI�t:',,-Coagulação :16; �isturi elé.t�i�o, 39; 'Tl:ansf?SãO
MESMO DIA OS CLICHE- de Sangue, 26; Ir:.calaçoes c/pemcIlma, 79; CuratIvos".

DE "O ESTADO"
.

�46-2; e Injeções, 19.487.
'-

,
'

18 ., -

,

- "BRASILIA"
Bateria metálica pua

'l.OOO.pintos

"IRASllIA"
BateMa ·Metálica. Modelo
SUPERpara &00 pintos

"GRANJINHA PAULISfA" ,

(ria 50 '"RIIS per mu 111 �UlnI
Ispa�o I clm Pllluln. (opUal

"sÃO PAULO"
Campânula elétrica com

tennoStato' lIIeRO

G 'E R M ANOS' E I N SI AI'

Data 90 naschnento
: � ..
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Obtenha Frango�
Aos três mêses-

Us.ndo o Material

.Avícola . Adequado
• INCUBJtUOIlAS elétriças tipo loa-·

, bine para 1.050, 2.'100, 3,600, 5.400 e

9.500 oVal.
.

• CHOCADEIRAS com Viragem mecã,..
nica para 100, 200, 3pO, 400 e 600 ovos.

• BATERIAS metálicas "Inicial" para
100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 e 1.000
pintos, até 1 mes.

.

'. BATERIAS, metálicas "crescimento·
para 120 aves até 3, mesesl

• CRIADEIRAS semi metálicas para
50 e 100 pintos.

• /lGRANJINHA PAOLlSTA� - Inte
ressante novidade para a ctiaçAo ca

seira de frangos para, consumo.

• CÁMPÂNULAS .a cawão, com regu-
lador para 500 e 1.000 pintos;

.

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

• CAMPÂNULAS elétricas.· pa-ra 100,
200, 300, 500 e 1.000 pintos.

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

• CLASSIFICA.I)ORES para ovos. S�pa
ra os tipos. especial, A. B. C. e D.

Consulte·nos sem compromisso,
...estamos às suas ordens
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MINISTÉRio DA 'AEROl"ÜUTICA -

.

QUINTA ZONA AÉREA
DESTACAMENTO DE 'BASE AÉREA DE

FLORIANóPOLIS
-

.'

A V :1 S-O

FONE,3451
,RUA CONSELHEIRO MAFRA, 47

.

.

-r. -,

'-;; .��....,
.

O Comandante do Destacamento, de -Base , Aérea de

Plovianôpolis, avisa .acs interessados,' que e,st�o abertas,
à partir da presente data, até o dia 14 de .noverebro pró:'
xímo vindouro, as inscrições para Incorporação de Vo.' .

lunr-irros Especiais (Sargentos V. É), nas Sub-Espccia
[idades de Rádio Telegrafista de Terra, Meteorolpgista
e Controlador de VÔ.o. Os ínterêssados deverão di!'h�ir
�,e 8 esta Unidade, para melhores esclarecimentos.

Fiorlanôpolis, em 22 de outubro de 1957.
.

Murilo Guimarães Marques
. Ca)) ..Av. - Resp. pelo Comando,

,
.

-,

�'SERVIÇO M I L I T A R·
Informações.U'teis

,

. l

-{"iL a necessárta ant�cedência, visando o conheci-
mel1 ':'.l de datas a todos os interessados infol'1H;;.mos que
l Seleção e,Jmpeção de Saúde para' os . conv(;('ados ' da
�la�"c de 1939/ c i:as aaterioi'e� ainda ém dcb!to com o

'ser, :';0 Milit�r; �erá reali�ada no 14:0. B. C., entre' 11'
de- Novem�ro e ,lÓ de. dezemb�o do cotrente 8110, para
os jO�'",rjs resid,entes em Florianópolis, S. José � Bignaçu.

( Nota N. 9 Ida 16.a C. R M.).
.

---

Per motivo de viagem, 3 estantes, poltronas 1 ar

má1"io de cozinha E: 1 fogão a gás. Vêr c tratar na Rua
Predidfllte Coutinho - 46.

VIAJANTE
P!�( dsa-se de um expel'imentado viajante para este

Esbdo. Otimas cO!ldições de trabalho. Exige-se fiança e

teferflltlas. Tratar com o sr. Azevedo, das 8 à:: 9 t.: das
14 à", 15 horas, rua Felipe Schmidt, 45.

EDITAL
INSTITUTO DE APOSENTADORIA- E PENSóES DOS

, BANCÁRIOS

D:EPARTAMENTO DE INVERSOES
CARTEIRA IlVIOBILIÁRIA

Ref.: AB:ERTURA DE INSCRIIÇõES

!'--;i forma estnbelecida no i,tem 3.1 das Instruções
baixadas pel�o Ato nO 545157, �e 1.10�57; torno público
lOS ;nteressados ,que as inscrições' para obten,'iio do di
,'eit(, �na�ciam��to Imobiliário pe,lo PIano "'B;' serão
lbertas no dIa 26 de outubro ,de 1957, encerrando->:e em

25 de nov'embro de 1957;"não' sendo considerada V,ara
-ilfei'o de classificação a ordem de InscriÇ'ão.

2, Comunico serem as seguintes as modalidades de

Opera.,}�o permiti,das para a referida Inscrição:
(lf.sse IV. -- Construção de casa em terreno de

rropriedade' do segurado;
CaEse V. --:- Aquisição de casa ou a:p8.rtam�nto

construido;
('l��sse VI. "7' Aquisição de casa ou apartamento em

construção;
,

t:12 sse IX .
.:._ Encampação de dívida hi:potec ária

contraída para obtenção, conse,rv8ção
(.ou reforma de casa -de pl'Gprhdade
do ,segura,io;

t !a��e X. - Conaervação, ámpliação ou refc,rma
de casa ou a,partamento de proprieda
de do segurado, não financiado pêlo
Instituto. '

-

3. Os' interessa'dos, antes de sê inscreverem devem
tomPB,l'N;Cr à RePa.-t:Úção local do Instituto, à �veDlaa
Heri;jli0 Luz, nO 66, de 12 às 18 hoi.·as, para tom�rem co

nhe�lmmto do inteiro teor das 'Instruções, ã'éi?,l;1it ref-e

'ripa", "listo r.DIV,O as mesmas, serão rigorosam�nf.é" ob;€r-
vadas.1 J/ '��'.� ,;:

Em,2-3 id_E1 Outubro de 1957.-:
,

Enos Sadolk de· Sá Motta
. Presid!lnte

Reinaldo Wertdhausen
Delegado

, '�-,
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�Regulame�to
.

oficial aditado pela cónfederacão sul-americana
�;;;::::;;;��:;:�;f�;,""'��"'�-=i�" -- --....�" n,�. I (Contmuação) clararã, l1UlO, fi(�ando ou "bochim" 'e colocado em cordo com o 'll'tigü

A G R A D E ( I M E N T O I ntiÍ'a::o contra 'a (pbeceira não aquele em �Qgo;
_ '

condições regulamentares é
I

Art. 6.0 ó_ Carla

rbit desanareci !
da "cancha", o ti_1'c S·3 de-, d -·,uma vez &tü("do o' absolutamente proibido mu-' se jogue a -boeha, os pas- vê-lo em nenhum sentido,

("'onsterna_dos com o su ito esaparecimento de sua
-_._-- da-lo de Iugare » juiz p'ro-

'
sos deverão jniej�r-se com Par; jogar a "ponto" e

re-l�osa espôsa (' mãe Oswaldina Garcia Le!Y'Os 'Eles- )MíNIST,ÉRIO DA' A"ERON.N"tJ,.TICK :"" -

f'l''__
,

Ad " bl
' 'd' '- di, f' •

t
. .

t
'

d d'
'

o P. de Lemos c 1 inos vem:
' e pu ico, externar o QUINTA ZONA' A$REJ.A .

o, "

ce era a,marcaçao, ,e a- um pe e irmemen 'e apoia- obriga 01'10 ar ,OIS passos

»'ncero e etej'no reconheclm7nto:, ao boro e amigo DESTACAMENTO DE BASE
<

:A�REk�.o.EJ.!;:·. ,.)
---,--

'

,
•

'

ou saltos com OS quais não

�'IiCO Dr. Ne� MU;'1d, pela dedicação e pelo esfôrço ,F-LORlAN;óPOLÍS'''i •

"',,o ":."",,,,' « , CIu:b' 'e, 6��,',',',ld,e-,. Ja',',',oel·,,".I' .. se poderá passar, porem,'.
'rendido no santido da sua salvação, assistindo-a O Comandante do Destacamento' d'e�Basé Aérea de

, tU' pisar a linha demnrcatoriaefll(J'''- seus últim0s, minutos, de vida, Expressam tam- Plovumópolis, avisa aos Interessados, que ,e,'S-,\ãó:'?<â-bel'f,as, '

'.

-�
,

.. , dos 4,20 metros das cabe-

m, nesta oportun1dade, o se� profundo agvadeeimen , 'à partir da presente dat.i até o dia 14�de nôvembro pró- PROGRAMA DE NOVEMBRO
. à IImã Direto]',:, da Maternidade Carmela Dutra, pe- ximo vindouro, as inser-ções. para lii:c'ól'Po!Cação de Vo- Pia 15: Tarde dançante .ínfantil, com Inie ío as 15 ceiras, não podendo avan-,

,'f(j:ma cristã e humana com que compreendau e ateu- hm;''11';OS Especiais (Sai gen tos V. É): uas:"Suh-Esprcia. .horas çar o outro pé; o arrime

eu 11(1 pedido que lhe foi forrnulado ; . ao bondoso n',é'di-' li drules de Rádio Telegrafista de-Terra, Met,eorologista Dia 21: �ing.) organizado pelo Departamento Fe- "pcntar" violento se faz

_ Di'. Nobrega, D'reto!', do S-1-MDÚ, pelo empréstimo de é Coc,tloiadol' de Vôo. Os interessados deverão dil'�gir- min ino. até com 3 passos 'ou salt1)s'
o'

aparelho dê oxigênio ; e, enfim, a, todos que procura- se a esta Unidade, para melhores es.clarecÍmentos. '

Dia 30: Grande "soirêe" abrilhantada p.or PACO e
e a bocha d-eve Í( car a ca-,

am confertá-los com ,sua presença, com oferta de f'lo-
� Froiianópolis, em 22 de outubro de 195,7. sua orquestra de dança. beceí t;' -

f,

, ecelra con rarIi\, SI nl'.@ ez,

S· ou por outros meios. : .' Murflo Guimarães Marques-t,",: Cartões para. o Bingo e mêsas para, a "srírêe' com '

e .

S'l
'

"" . jogo em sua traietoria e de
, Estreito, 7 d� 110vembí'o de 1957. Ca). Av, - Resp. pelo Oomando. o SI'. Lídio t \ia, _-y,c, Estreito.

_-----......--�- acordo c.om a cspecif ica-

ção do antigo 40.0 Para "bo

char" pode-se dar até três

passos ou des1i!'-amentos
J

antes do lançamen to da "bo-

cha". As infraçõrs deste

ar-tigo são puníõss com a

retirada (da bocha de jôgo,
anulando-se todo, .os efei

tos que a mesma: norventu
ra, tenha produz ido.
Art. 7.0 -'O jogador que

lançar" o "b�him" deverá

apontar prlmêiro, exceto

nos casos previstos no item

"a" do artigo 5.0 ,e, no ca-
I .J

so em que tenha dado os

passos pará .ef'etuar 8. Jc
"gada, poderá VO\:flT pàP,� a

linha de saída si antes não

8.°. do na linha de saida, não

vez que poderudo levantá-to ou mo-

,» ,

..

�o ANQS DE REMINGTON NO BRASIL

,)
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É com justifícàda satisfacão que a Remington
.� ,

.

_

Rdnà..J�ntrega ao Brasil a' primeira 1çíbrica
. '

.... nacional de máquinas de escrevéi. '-sítuáda-em
. ", .. ;;

peodóro, Distrito Federal. '

Abrangendo uma área de 75 000 �etros quadro-
,.í'

..

_

.'

dos, a <lÍova fábrica, modernamente equipado,

ocupa mais de I 200 empregados especia-
�'. "\

.

,-

,

.

,liztrd�� e ':té� ��pséidade de producão superior
. . " "

,-
,

/'

''\

a 30 mil, máquinas de escrevér<por 'ano; ,

('"

Dessa-lérma, a Reming(on Rdnd coroa, de forma
"

K
'

�ltam��te benéfica para os 'ihterêsses do

Brgsil,:'r:! primêira fo�e 'de suas' atividades, que
.' . I,:,. p

_: ._

,;(I

tqve se�s pri,mórdios em nosso paJs "

'

�n119P7, cõm a inaugurocão da, Casa ?ratt...

, '�s�es,'50 anos hoje cedem, lugar a uma ·fase
- ..

, _; .. ';,.�' ":"

r ,

t.'e modemo pa�q�e indl!strial.
situado Da A"eDida das Band,e;wõ,-

D. r.,Duma área de 7S()OO,,�!>tIOS

quachados. Ó'cupa n:ci� de 1200

empregados e.speciaii;.:adcs. t c
lábriea da Remio"lC?_o Rend.

Dai e.'40 saindo az púmejlQ!;
;

$ máClUJDa. ,de .seievel brasil�ífas,

aindg mois efetiva para o nosso engrandecimen-
7·" , .

-

. •

'.

to ecom')mico. Cooperando sem-cessar para que o

I :J3ias,�i Si'!' ofirme .cada vez mais, cibmo -\,1ma poderosa
.!, �

1 � ... -, ,. .

nação' i.ndustrial. ?' RemingtQ�:-Rand contia _estar
rêtribui�do as intermináveis mc;mifestacões
de c��fianc;:a que�lhe tributà � póvo brasileiro.

'. "

/

/
��nll""��,'"r�"',.,L

Cn.s-a. . PM.;#_ .�. ,-
.. CAI�A POSTAL, I02!>" - RIO DE/JANEIRO

Filiais em S, Paulo. YÔrio A-leqre, Belo Holizoríte. Recife. Cutitiba, Salvador, Juiz

_�e FO,I�� PIII��. Florianopolis, 'Blume-nau. Nitéi:ói, Três Rios, Petrópolis. Joaçaba
AGE:NCIAS NAS PRINCIPAIS -CIDADES DO PAíS

'
..

• • � ......... "'f ...." '·0

tiver jogado a 'SlUI "bocha",
Art. 8.0 _ A posição das

"bochas" deverá ser mar

cada no chão corro giz e na

sua parte de for.!. tomando

como r"e!erencia o "bochím".
A marca para as "bochas"

lisas consiste numa Iinha
reta, terminando é�m outra

pequena, em an6',Jio! reto;
as risc&das' sé rnRl'Cam tam ..

f,

bem com uma
< linha reta,

finalizanido, entt'etHnto, com
,dois angulo!,!, um de (ada

la-d,o, formando c1!'lis al:gu

l.os retos.. O "bochim" s�"
marcará com �Pl'a flech�.

)

As. "bochas" ou, "bochim"

,que .se ·�!].ç,ont-rem apo'iados '

nas cabeeei;a��:
-

se
�mã'i�m-' -

na frente das meSHS.-

Art. 9.° � DesdI! ii. '8.�ida;
é pro1.bido ,ao

<

jog-::! �a �'bo ... '

clÍa;',:QU o '''bó�him··� _i{�far;:
�e nas latera.is, ou- e·�). q:ual-:
quer outro _oJ:ij�ti"l), 'mekmo ..

'

que sejam as calças 01* pé;?:-,
quar,td�, a' juizo'_dc; j.uiz ;8-'
te detetjnin�' q1te- exrste
.apoio, ademais, lúíc se po
derá apoiar a "bocha" no:

:;hão. A's infraçõ�:; a este

lrtigo, -serão ,punidas ,<'.om
:l desdassificaçi'Í!J da "bo

':h-a" jogada e' a.nulado� os

3eus efeitos .

AI't. 10.0 _;, Si tO jogar-
se' a primeira "t ocha" a

r I')onto. esta for allul!ldr. por

llr;la punição, devt,rá jegar
:::n:ão o adversário"

'

Art. 11.0 - ACj dar os

,passos regu'lamf'n-tare8, o

jogador não poderá ter mais
do que uma "bo,�há" nas

I
mãos. A infràção s'erá pu

, nida com a �nul::J.!;;ã(j d� "b.o
cha" jogada.
Art, 12,0 _ Será consi

derada como não jogadp, to

,qa "bocha" que cair das

iJtãos do jogadol'.,_, ao fazer

este os passos l. pgulamen-

i
ta,res.

��

(li C,H ! S,
".:-
',�

".-::,

f

,POJlIUAtlDADE

.( L ,',e H ÉS, -

-

'Pontualidade·
. '

.
'

no mesmo djá.·
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,

omens de Amanhã:
xeles sórd-idas dos

-

presidios
"

as -

/

. .

gue a quantia de cinco cru- I policiais. .. A pêso de ou
. zeiros, passando depois de 1'0, começam a forma-r uma
mão em mão, sendo que I' "cultura" cheia d? veneno,
muitos 'alugam duas ou mais' que degrada ainda .mais a

histórias, efetuando o pa-' infeliz criatura jogada 'ao

,gamento .«diantarJ(l;
.

mais revoltante deseasso. E'
Com o lucro arferídc, o comum a formação de gru

dono da revista adquire ou- pos, narrando entusiasma
tras mais Importantes, cujo . dos, as façanhas dos "he-
aluguel é mais caro, por roís", tendo como ouvinte
história, surgindo às vezes, um pequeno "auditório",
concessões quando o fre- constituido pelos que não
guês é certo e correto e podem alugar ou não sa
não estrague a revista. quan bem' ler.
do são obrigados ao paga- O ROUBO E' A SOLUÇÃO
mento de uma multa, estí- Mu�tos chegam ao fim do
pulada de acôrdo com o va- dia com um "deficit" alar-
101' da parte atingida, não mante, decorrente do jôgo,
raro terminando em briga, do' fumo, da bebida ou do
sôcos �e a interferência dos aluguel das miseráveis revís

tas de quadrinhc s; N:
circunstância, não hesl
em assaltar uma PESSoa
nos tfltenta ao que se
.em seu tôrno, procurado
isso equilibrar a rf-ceita
diária evitando uma s
em casa ou coisa pior
prestação de contas ao'
trão. Os mais velhos i'
zem os Inexperieutea ao
cio do jôgo, tínrando o
nheirinho ganho no dia
zendo uma' espécie de ; ,

vestimento no seu eomére
na busca de maiores lu�
Torna-se, assim, o vendAffii
dor do Torra-Ilnho uma p�ticu'lá da sociedade qUf;'i
desintegra. .

..

deprimentes, perderam o
reito de' serem deputad
Convém acrescentar qu

oposição perdeu tudo e
derá continuar a per
menos a vergonha. que
sobra o suficiente' para o

recer, a \êste govêrno
não governa, assinando
peís protocolares, sem.
reito de coibir "os abu
que se Verificou na sua a
ministração. porque é
homem prêso às exigêne]
de grupo econômico com a
sento no Banco Inco,
UM- MILH.â.O DE CR

ZEIROS A VERBA Q
LHE SERA' DESTINAD
E' O BAS_TAN'I'E PA
QUE SE POSSA D�IN.O GOV:mRNO QUE NO

GOVIDRNA
CORTA.RAM A-LUZ

Tão. logo o líd.ir da- opo..c
cição assumiu a tribuna. da
Casa, faltou a luz, prejudí...
cando a Irradiação dos Ü'a.
balhos. .

MANOBRA qiie possibi
lito.u ao govêrno que fôs
sem escondidas do. conheci.
mento público, na oportunl
dade, as ·barbaridades que
realçam a Proposta .Orca-
rnentária para 1913�

•

Foi o deputado Lenoir
Vargafs Ferreira deixar a

,tribna e a luz velo; .o depu
tado Caruso Mac Donald,
que se encontrava na Presi
dência dos trabalhos, lamen
tou· o acontecido. alegando
ter-sído da ELFFA. Afinal,
a ELFFA também
govêrno? .1.
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