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ú,�\;�:SILIA, o) (V.P.) "-:: A futura Capital Brasileira viveu hoje um dia dêgl:ande'e�oção cem. a, realizaçâo aqui da primeir� missão, of, ciada pelo cardeal de São

Paulo,. I?�m Carlos Carmelo.�e V�sconcelos Mota, Calcula-se em quinze mil o rturittro de pessõàS quê acorreram ao plenário Goiano, pois não apenas os c:Jnvida'
a,os OfIC}.a�s chegaram em avioes que- se suce diam a todo 'Instante, como milhar-es de pesso as vieram-em veículos de ioda espécie, do pré prio estado' e de regiões

j,
eircunsvizinhas. Como Br asilia não oferecesse acomodações, toda essa gente teve àe pernoitar .nos próprios automô veis, ônibus e caminhões estacionados em fila
ao longo, dasestradas de acesso. O 'cardeal che gou hoje às dez horas, entregando ao ptesiden' te Kubitschek a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que seguiu dire�
tamente para _o local-já denominado Cruzeiro, onde a' companhia .censtrutora da riova capital fe� armarum enorme tordo, Depois da missa; a 'imageill permane
cerá na residência presidencial, até queseja .construida a catedral de Brasília .. O call1eal entregou ainda ao presidente o hino a Brasília, de autoria do s�u' irmão
comendador Joaquim Carmelo Mota. Esse Hino foi cantado durante a missa pela soéiedadecoral dê BeloHorizonte, q ue sob a regencia do maestro Isaac executou 3

"Missa Breve" de Palestina, Um dos .momen tos c�lminantes das solenidades de hoje foi o�' bJl�ismo daPljmeira criança'nascida emBrá- sília, que se chamará Bra-
siIio, e teve como padrinno .o presidente e�dona Sará Kubi�hek, esta' r:pre=��;.�ósa dosr, �s�a:'Pinhei 1'0-.

"
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ProcuraJ Salv,ação' loí Boato�lõrchill Acusa ·As Nações DDidas
RIO, 3 (V.A.) -

. Uma ria, por exemplo, o Inquérito ros que. o Govêrno vai "de- maioria estaria liquidada -.O.-.<>.-.<>.-.o....o....o....()... 1íIIlIi!ll"_()·__()�()Clllltr,'.....()4H;.()C....(J�()..

campanha derrotista, na� ba, 'judicial em tôrno da Carta s.interessar-se" pelo assunto por deficiência dà coor,dena- � LONDRES; 3 (U,P,) - No primeiro .discurso politico pronun-:
-

�
se da divulgação de boatos Brandi, que, corno se sabe, negando a Câmara a primei- ção do 'sr: Vieirà de ,MeíQ� " ., ' ciado e� �er�? de um an�, sir Wisto� Churchill c.onde�o"'_: hoje �,
e- da difusão de impressões - na fase em que círculcu sub ra licença a. do crime do A um outro, vjCEl Iíder �d�_ ;::, as Nações Unidas, pela atitude que adotaram durante Pi crise de ,
falsas" está .�endo tentada terrâneamente, foi submeti- código secreto a segunda, a agremiação liga�a, ao BIOCp-' Suez, Falando na reunião' anual da liga Promrose, e o velho esta- �
junto às bancadas da maio-; da 'a elementos na época 11'- da Carta Brandi teria sua da MaI'oI'I'a atríbu! se'a im c
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ê, - 'dista disse que a' Grã Bretanha e
' particu armente o parti _

() / '"ria parlamentar, visa-ndo 'a' gados aos serviços secretos tramitaeão supensa ate que pressao de que: o dlS.cUrSO', vad ti h di id d tidâ
,

i\ tl
levar os indecisos e os tímí. da Marinha e da Aeronáuti- o assunto mon.:sse. dó sr, Afonso Á;inos, ontem. ,::::,

-

'conserva or ln am uma IV} � e gra 1 ao para com �Ir_. n 1?- l
dos à convenção de que se:rca.
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Os boatos envolvem

tam'j
proferido calou(- fundo .-��
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.ny' Eden. Ec acrescentou que as pessoas que, tanto neste pa.s f
rão negadas licenças ,para

I
Ao mesmo tempo espalha- : bém dirigentes da ala ve- .oP�o da Maioéa aju'd�nd-o:* ,:cluanto no exterior, atacaram a açâoanglo ,francêsa no outon � i

processar o S1'. car.los La-: se que um dos lideres do' lha do PSD, aos' quais se a' Iíqutdar com ;a' liderança:f 'passado; talvez já agora tenhammotivos para revel' suas opiniões. !
cerda tanto no caso do crí-. PTB avisou seu-s companhei atr-ibui a, opinião de que a do sr. Vieira dé�Melo. ,

'�()....()....()....()�()-()�()- _o....()�()...o....()......()...()�()�O�
me dta revelaçãdo dfe c�digo's j ANO .XLIV '"- O MAIS ANTIGO ,DIARIO DE S�NTA �ATARINA.- ,�.�� 13 O 4 ti' Reatores . Nucleares' '�L*'ra-',,' ';�j[pf)rt8ção
quan o no caso .a amigara-

i '-LONDRE, 3' (U.P.) -:- O o_bter'� de lidar d<f:tJ.,ue o .r�or., A Grã-Bretanha es'tá
,1, C-=' i-ta Brandi I " I' -
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", '. � Reiná .Unido. acaba de am-
I
urânio, enriquecido'.\ usad� em condiçõefiAe fQJ.Zn;ecer ,o,

o ,_cal'at�r da- campanha pliar se� programa de ener, ,em reatores de outrÓ� 'ÚP?S, eombüstfvel p'ii�� --�'ú�i��u�r
evidencia-se pela coordena ' . I ',,'

giâ nuclear, que prevê agora Além disso, esse tipo de reatores nuC'leares exporta-
'

tmfa despesa de 900'milhões I, central de energia atômica do�, e os países que utlizam
de libràs.' Apesar: do aléan- 1 possui um alto g;rau dé se-

'

o urânio ntatural têm a pos-
I'

,ce desse programa as fir�' gurança, e as firma's de se- aibilidad,e de se tornarem
Maioria. ' "I" .
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. _. RUCEiNS ,}E .\-': l�A"IOS - OE RENTE: - DOMINGOS F. D� AQ(JlM) - 'm�s britânicas estão aptas, guros britânicas estão pre- auto-suficientes no que diz
DIz-se, por exemplo, que - '.-
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' . I Ediç,ão de hoje: .-;_ 8 págs. _ Cr$ 2,00 _- l<'LORIA,NÓPOLIS, 4 DE MAIO, DE .1957

- p.le em dIa a oferecer rea-I· ,para
as pala segura- o tan- respeIto a forneCImento de
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tores de energla nuclear

pa.
- LQ no paIS quanto no exte-, combust�vel.

�eOpC�I�'I�:: ;a::e:��:st�h�-lO(,UDaram, 'O. P�lacio Sequrslram Os F�:Paxá r� exp�rtação, e o�terc01�- rH"O'Q'UE NA D�\;'U'SS'A-O D-E (H�nnElo a fazer com que a Maioria! LONDRES, 3 :(U;P.). - O �'!as ce�itenas de _chefe_s bel' franc�sa e sel:prostro�; à.,trato,8 para_ .�ss� f��,. Gra: \..' U ','
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. ças a experlenCla .la adqlp
recuasse do propósito de con .

- lllCo 1 os o ex- eres em assumIram a maneIra, orlen:;\ia, pé· mdo I'
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'.' ..' 'STRASBURGO, ::' (U.P.) _ Os delegados tUl'Iéo e greg'o ti.
't' t Th
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d� A d't" rIda no desenvolVImento da, ..' ,
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ceder_as licenças, dadas,as In o amI ", aOI, ou- InICIa Iva e eXIgIr que o' per ao., cre 1 a_va:se ql:le;,.,. "

' veram 'hOJe VIOlento choqll.��'lla assembléia ,consultiva i.4
graves implicaçõLes que te- tl'�l�a \ ,poderoso' - paxá de súltão fosile destronado. Os I, \', � i mdustrla

_

de energIa nuc�e- cons.elho da EUl'opa" ao discutirem a questã'J de Chjpl'e.

i lJital'rakeclí,- foram seques- fral!ceses, que

eiitão-gover_,�,esta
f�rma tan� s_e hu'!m- "ai' na ��a-�reta�.}t,a, ,as fIr- O i'ep�('�e!liante grego �cu:ou 'os turcQS de pro�etarem a
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lhou q't'íe c'Onsegu1ra garan- mas bnta111eaS se acham em destrUlçao de-todas as IgreJas e das fortunas cl'lstans ,rntíil ' , ra os, €ln em, e seu enor- navam arrocos, aUXl Iaram -
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_,' til' futúro politico .-las filhos. _Inelhor'posição do) que', ,ais SiClll. paiS, em r�pre�al,��)_ cas� <:_h;�!b-!��id�."a Gr'>";,, .-

- 1 me. � SUJlt�l.OS� Pal.aclo fOI ,I o -ilulta9 e seus ,partidaI ,!Qs, .., '_ ' ,,�,- ,� \ '
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LONDRES', � Co.:p:) :_ Ó �Mo���.;.�.p<íii:dn!j}'r.r;j' (\.a;!'i��s:,,;e; fri!êr�:'?:\�I�)841��'o"Ôio �" IW'(,§J..,,,,9.i-'lib'_J'nico�t���qt:>e�.��sc�'1�,",�o-", :,��êo�endaÇõe��'da"Organiza.ção do AtclântiCó Norte e das
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_' I tIO, lVIoley Ben �rafa, .1-1 em Ma�rakech, :�om 78�an.os. mel'cüi,l do mu.ndo comple- "NaçÕ'es Unidas•
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,_'-'�-,:--,-�. p'rÍmeiro, an{) de_funcion_,a:., ',0 IOS08: reconq,lls OU 0'1 U' O eeu

gl a os
, os frá\lceses se VIram obrI- , • ......__. ......�..........,...,....__ - -� " ,A' ,

ta experimentando uma má- mente v!!lhps ressentimentos
. 'd� , t -', t' O' L', U X H Ó T E t ': _mento com 'Pleno eXlto, e o

qua'ria, ve"-./. \
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,.' • , • - I ga os ares auraI no ron,o I'
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,.., 't, modelo de reator britâni-co L ,
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quma eletnca para regls- entre os' leats partldarlOs do· lt;� M 11 d V ÉI _lo f" '. '". ,S; -

traI' remessas postais à pro sultão _Mo'hammed é os ami-
o su ,ao .

o amme
. ,�O erece"a voce � l��P- �,�- foi des's; modo inteiramente CHICAGO, 3 (U: P.) - go, 'o, titulo mundia,l dos

,
" '. , ,GlaoUl fOI para a, ,capItal

I' '�lho.r Inesa da cldade,�' experimentado na pcrática Ray "Sugar" Robinson' re� pésos medio!?, vencendo a
. pronunciou -esta semaria; na go'S de El GlaoUI. Este e va- (
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expedidas, ém volumes, às .
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. YFàr? suas l'ekl(:OC:':-�', O tipo de reator de Calder conquistou pela. quarta vez Geile Fullmer detentor do

agências. '2S MILHÕES DE DÓLARES P\ARA '::
�
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'no � Hall funciona" com urânio em
.

sua carreira, quarta-
1
tit�lo, por "K.Q.", no quin-

Cêrca de 600 milhões de
'
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lUX H-OTEL" s ãp' IP1JJ sunu � anb l�.mpiu feira, no EstadiQ de Chiea- to assalto.
.
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uerra ,,�pregados na importação de !' l.'A"'"'o' fOR\lM A' u'I'SSA

-
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hurgo� 'equipamentcs indisP2nsá- I I� A·. I!I , MANAGUA,.3 (U.P.) -Tanto a Nic,aragua quanto � J:Iondtlras .. �I-

A
' . '�ncia veis ao reapar.�lhamentp e

.,' RIO "-, (V'.A.) - Ap con�', misl:!a, celebrada' em home';,
h '

d b
-

1maqUlI2,a em expene dragagem, de nossos portos, '
()

_

C 1 Lacer a.e am.-s.e praticame_nte em pe e guerr.a, �in, ora esta nao ten. laoqupa pouco mais- espaço trário do que pu'blicou o nagem ao� sr. ar os

d f I d 1 d d F

Ili!:o que uma de ,esc,rever, Atendendo a ·exposição de "Diár'io de NoÜciaé, os ge' dí;t, na têrça-feira.
t·

SI, o'.� ICla ment�

..
éc ar� a ent.re os �lS: pmses: ontes::;lutorIza- ,

, .
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I motivos apresentada pelo-. d d d t I h d d
- 1

� mas p.ode contar até :..... Conselho de Desenvolviínen ,nerais Nilo Sucupira e IIi ,O, esclarecimento foi 'f�r� as Ize� que cêrca e Vln emI omens a guar a naClOna , que

300,0'0'0 oI'd,ens p'o'staI's ,dI'a'- to o presidente- da Repúbli.. '- �. �' . . necido pelo, Ministé,�'io d!t é'o E4ércitQ Nicaragano, estão' se deslocando'. para a fronteira, �
ca autorizou a importação, dlO COIOlllO nao a'sslstlram a , .

Iriamente. dispensando-:a ainda das exi
'

, .". Guerra través de nota 'dis-.� apoia,dos pór forças navais e aérea�. : .

O maior número de pedi- . P'RIMEIRA,M. ISSA, HOJF, EM..
BRA'SI'LI'A J�,reibI'xUeiI�r'aa�í>LeloOttg.a,

binte do �al;' I, ,

\

dos de remesas postais re- ..
.
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gistradas na agência de Lon RIO, 3- (V.A.) - Prosse-' disposição da presidência da'
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_0 desm.e'!:tido (
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dres, durante as temporadas guem os preparativos para a República va:tios aviões pá,.,' O d�sníentido ',divulgado ,OmUhlSmO' .' 0]15 ro
_ e,

.

ça 'Iças L E I A

ASSINA
de futebol, quando chega a celébração da primeira mis- ' ,ragf '

, _pelo Ministério: da Gu,!!�ra LONDRÉS, 3 (U.P.) - O
.

dois -perigos principais: o fi
,
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3,000.000 por dia: Nos perio sa em Brasilia, a se reali-�·.
t
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tem o selr,uintetextb,:.
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sr. Mohamed 4li, .embaixa;' sic� � a ameaça da àomina 1). N UNe I E
� A •

ra o ran�porte dos conVI a_ '.
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E l\:[ �'O ESTADO"
d0S de maior atividade no sar, amanha, tres de maIO.'

d
' "O 9ab!pete do lllIS ro dor do Paquistã<? nos Esta- ção econômica e ideológica"..

,
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Natal, o numero <;le pedidos Varias companhias 4e aVla-
,

da uérra m: arma que os �e dos Unidos, no d�scurso_ que -----,- .. --- -,-_.- -..

diários da agência chega- ção (Varig, 'Panair, 'Real e' 'Esse gesto ,paradoxalmen-. n�rais Nilo Sucupira e Ilidió, proJÚllleiour�,Sta s�mana, 16,0 DISTRITO RODOVIARIO l!"EDERAL
mesmo a, 4,000.000" Loide Aére<;», colo,caram a te trouxe algumas dificul.,. Colônia não ,compareceram Universidade de Colúmbia", BOlETI'M INFORMATIVO

.

f$.'�I�I.:E.�.�DE=$rÓ PAitfDA UíTA-- ., �:::::li::s a.�:��::=.t. �;
I' .:.a�::i::,Ô�:��i:�.��:::;� .;t.;:l;:: te:':".�:'::id-:': CONC:!�N�:!ement. ,,",,,ada: concor<'n<'ia p." a

TEGUCIGALPA, 3 (U.P.) _ Notic:ias aqui rec:bidas I
atender aos p�didos dos qu� ,ria,. e� ��mena:gem ao ,tl�. de Britânica de Nações"., ,Execução dos aterros de' ac�sso à nova PONTE RODO-

dizem que a luta estendeu-se de MÍ'rcoroh', Pil"óximo a desejam assistir aquele ato:' Carlos Larda, ao �ontr_arlO D�sse textllalmente: "A VIÁRIA DAS �LARANJEIRAS, municípió de Lagun5 na

co:;;ta do mar das Antilhas, para Lá,- Manos, posto fron- religioso., E' ,que o numero I do que publicoU" matuti�o Có!Í1m,onwea:lth, de carater -,v.filor' de Cr$ 30.000.000,00 (trinta...--milhões de cruZei�os).
teidço situado.a ce!'Ca de l�O qüiltlmetl'03 da costa do de pretendentes c�esceu d'e

I
'desta 'Capi�a1. '-.'

- ,

singular no mundo,
-

haure VIA_GEM,DE INSPEÇÃO -

Pncifrc,Q.- Ta.mbé,m se n�,ticiam gi.·an.des conc('�tl�ações muito, indo além da e,x'pe.c"l'-� O general Su. c.upira ço· suá gr.an!Íe fô�ça ,da flex1-
O eng. Assistente de' çonstrnção dêstc Dist.'ito

d t r dres de El EspIDo ou 1 viajou para Lages.' a fim ,de in,specionar Os servic,os noe rollas nlcarag-ana� nosd�
f

te °t ,,' 'k -� I"tátiva em f.ace' do aumentõ 1
nianda a 9':a Região Militar !hilid,a"de Ide ,seus vinculos.

tl'3. localidade fl'ontelJ_iça IS an e, apenas C111IJ. ' MS,
" ." I

� '.' _

trê'cho Lages - JoaQaba, 'da BR-36, nêste Estado..
elo pacifico. Unidades de infantaria hlinduren��s estão � dos tran�pQ-rte�.

�
em�Mato Grosso, onde;,se �n ,:Se .0 org�msmo �as_ Naç?es PLANO QUINQUENAL DE OBRAS- RODÓVIA'RIAS '

.NÜÕ'i; ."C;nbecei,aãs·Caosaso. ·Morl��Õ8Psé;e;dtr ;'�:I�E�;�;�§ ªt:Y��0���?�:�1�:�::r���i?f;{��
•••••••••••••••eQ.�e.� ,�""§<;,1I;:ãl\fll."';j;"".4t... • 11., �hor','. vas -'Marcelino Ramos t!a BR-I4, com Os t::Jtais resl)eC-

g'WASHINGTON, 3 (V.P;) _'_. Até agora ;lão,' se conhecem com segurança as ca!ls�s �a 11l0r-1 .

Falando�d,o comunismo in tivam;ente de 45IJ, ?80 e 6Õ Kms,

: te do ;enador José Mackartny; conhecido em todo ó mUlJ.do pelos seus inquéritos anti çõ-:I" .ternacionaf 'd,isse' ser � êle
'PONT& DAS LARANJEIRAS

1!J
.

I • - Será 'realizáda no dia 15 de Majo vindouro a con-

: mUllÍstaS. O boleHm ofi-cia,J indicou apenas, co 910 'causa mortis, "Hepatit aguda", isso é, pu ..:, '''múito mãis pel'igoso que a corrênci:a para a construção d.a nova PONTE RODO·
: l'lllizarão do fUfl'Cionamen,to do fígado>; geralm ente causada pela infecção de ufi-'virus, Masl'· bomba de hid'ro�ênío, viáto .VIÁRIA ,DAS LARANJEIRAS, no 'trêchqo Tubarão - La
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'd guna, da BR ,- 59, com extensão de 354,00 metros, sob a
� um norta voz do hospital disse, sem outra 'ex p lcaç.ao., que :0- caso 'ue

-

ac art ly era ou 'rmo ; ;que'a ?,m!l es rOl a Vi a
'ii A - • , ••• -

• juri§diçãó dêite' Distr.jto.
g Sabe�s� quc_o senador vinha mantcIldo uma. cOl,tinª �e fuÍn�ça,eni:t.orno 'desuas irisit�s cá-I � o comunism,� InternaclO'[ PAGAMENTO DE ABONO E SALA'RIO F�I'LIl).
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,b nal, a alma. E na verdade ' '

t' d 'b' l'
.

i 3 vez mms 'requentes ao osptta, atn. umao -se ... "uma" s�rle e ma es _ } erep. 'es� e pOUC.i; .

'

'

'lt' 1
' Foi...., 'au-tor,izado o pagamen o e a ono e SQ ano

i$ .

.• _
'

•
. -

.
. '.', .

. Oi um monstro com ,mu lp as fanlilia' .aOs sei'vidor:es dêste Depal::tanient�', admitidClj;,
:. 'gel'tte sahia que_estava taodoente asslltl. .', .. J,.-', " , , , -, ., �, 'cabeças, e il.,llte-s- �e 18 de Dezembr,o. de 1952
G0�.$êo••e � .a .
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2 Florianópolis, Sábado, 4 de Maio de 1957 "O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

FAZ SABRR' aos que .o .

presente edital de segun- I
da praça com o prazo de

'

vinte (20) dias vírem, ou !.

·q.êle conhecimento tiverem

que, no doia vinte e nove I
'(29) do mês de maio de I
corrente ano, às 14 horas.]
o Oficial de Justiça dêste '

Juízo trará a público pre

grão de venda e leilão, à

frente: do' edifício do Fo

rum.. sito à praça XV de

Novembro n, 1�, nesta Ca

pital, 9S' bens avaliados em

Cr$ 400.000;00 e: que foram

'penhorados' a Luz Gonz·aga
Valente, na ação executiva

.que lhe move Guilherme
� sra. Maria dos Passos

I
de Negreiros Jacob Probst, que são' os.

Souza
.

- sr. Antonio Sales
, ,se-guintes,: - 1°) Um ter-

- sta. Onilda Cardoso, - sr. l\Jaurity Dal GraJf�
b d' t 't·weno .sjiqado no su - IS 1'1 o

filha do sr.· Oscar Cardoso, de Borges, técnico em Con-
do Estreito, desta Comarca

do alto comercio local tabilidade
com a'à rua: 14' M Julho

área- de tres-mil setecentos

noventa, e- cinco metros

quadrados (3.795m2), me

dindo. quínse metros (14m} t
.de frente- para a dità rua

gar de costume e publicadosendo lea�s
levando-nos na forma da lei. Eu, digo,

dado ·e passado nesta eidade
de·Flõrianópolis,' aos \Tinte MASSEY em:

OS SAQUEADORES

GUlrda-Chuv'.s
CESAR FERREIRA

Meu guarda-chuva evaporou-se enquanto
RIl bebia na mesa de um café.
Descuido meu não foi, pois, eu até

Não costumo deixá-lo em qualquer -canto ...

,.,......... ..
.

Que destino terão!? Qual o quebranto l?
E que continuo enrêdo esse não é!?
Dos guarda-chuvas a "criarem pé", .

Quáse sempre, sumindo por encanto!

Mas, em troca do velho já perdido,
Sempre se encontra um outro parecido
Que vem. às nossas mãos sem ninguém ver! ...

E- ;egue a vida inteira a mesma Iuta l
Essa sutil e já normal disputa ...
De "trocar" guarda-chuvas e perder!

Pôrto Alegre, 24 de abril de 1957

................. .................

(

I
JUIZO DE DIREITO DA.
PRIMEIR.A 'VARA DA CO-

;

MARCA DE' -FCORIXNó.
,p<JLrS

.\Inva.ida a:MODELDR
°

Era de se prever... Já em outras ocasiões e por .

motivos menos impressionantes êsse+estabelecímento
Os meios ruralistas' receberam com simpatia e . .tem sofrido invasões. Verdadeiras avalanches· de f're-

Inequívoco .. intarêsse o discurso do Dr. Rafael Cruz guezes que ali acorrem ...

Lima, proferído no Rio, acêrca das realizações da Desta vez tudo indicava que seria estabelecido um
Companhia Nacional de Seguro Agrícola, cujos pla- recordo O motivo, altamente sugestivo cama êste, do seu

DOs vêm correspondsndo plenamente a expectativa 330 aniversário; a entrada do inverno com as suas ím,

dos plantadores e críadoras. Dentre as modalidades perativas exigê'ncias de agazalhos; os preços excepcio-ENLACE GASSENFERTH - SOUZA
de seguro,' merecem destaque; pela importância e exa na!mente rebaixados como "festas" aos seus milhares eConstituirá acontecimento social de relevância o

�. endada sta. ta :a.pl ca:bitidade ElItado de Santa Catarina, as Se- milhares de fregueses e finalmente, as condições do

�������������������������������������������3t�.�.�,�r��.�.���\�������.�� cred�i� g�nerbsa��nte facilUada� tud� tudo f�ziat conterrâneo sr. Carlos Gassenferth Netto e de sua exma, " :�� �',
'x .

",' �"-"---"'"'-------t'pmrf'l'eiVVel'�":.�::.c����te�anteontem ..esposa com o nosso jovem. 'conterrâneo dr. João David 'de 'a;- estr"_.::; "j�i:±" o p o de ;éil[�o d:a{i>lân"tar}ões de trigo .\ M..t<fetar de modas viveu dias gloriosos e queSouza, filho do sr. Acelon de Souza e. sua exma, esposa. geral r qti�, segue ':�ará;'(Jo- -: e ca}é;: J \ ''''.
.

vem compensar a luta e os sacrifícios da sua firmaO áfo cívíl realizar-se-á na resid'ência dos genito- qu�i:ros, extremando pelo
{� �.r'_:_· o �lano de ieguf"o pe�t1ário de bovinos. p:opr.ietária .e do seu bem educado, prestativo e gentí.lis-res do noivo, tendo como testemunhas, por parte· do noi- norte C'om terras do Minis �

...:,__;_ o (}o---- Slmo corpo ,de auxiliares. Os 33 anos de bem servil' avo, os Dr. Aderbal Ramos da Silva e exma. espôsa, Srs.
t" d ""

',;
dA'

-

:ij.egressou de Tubal'ão e outras localidades o De- populaºão catarinense fizeram com que as várias sec-Rudolfo Scheidemantel e exma. ·espoAsa e Humberto Ma.. erlO· a uuerra oU 18;. VIa- putac;lo Olice Caldas, prestigioso lider ·petebista e .efl·-
-

.
. <;oes do estabelecimento vinrassem de movimento. Oschado e exma. espôsa,' por parte da noiva, os srs. Dep. ção' e pelo sul, com terras ciente membro do Legislativo. Est.adual, onde seus rt' .. h .a 19�5 pal·a sen oras, os arbgos para cavalheiros; pa-Ji'rederico Gassenferth e vva. Joana .Corrêa Gomes, Jo- da Florestal ou quem de projetos de lei refletem Sempre Os anseios do povo e [a crIanças e para o lar _tiveram uma procura intensís�sé Rossini e exma. esposa e Eng<> Arthur Ulbricht e exma. direitIT e pelos' fundos)com afirmam o programa do PTB. sima.

. esJ,lôsa.
'

.

'o O o--- �

b'J travesão, isto é, com um
__ o

lam em !'l secçã9 de mobiliários, tapeçaria, fogõ.esO áto religioso terá lugar na, Cape.Ja do Ginásio Ca- d
.

d d d
O Presidente da Federação das Associações Ru- Cosmopolita, colchões Divino, poltronas Drago, lustres,tarinense, às 10' horas, servindo comO' testemunhas, por

muro, e ,proplne a e', 'o sr.
rais de Min�s, distribuiu a circular n. 52,'�xaltando a t t t

.

I.

.

Ernesto Rigg,enbach ou
e c. e c.' eve 19ua m�nte rebaixados o)' seus preços._Asparte do noivo� os srs. Acelon Souza e exma,.espôsa, Dr. obra'da ComPanhia Nacional de Seguro Agrícola"pre-- "festas" ali estão representadas num desconto de 10 aOsni--Damiani e exma. espôsa, 'Dr. Fulvio VieÍl,a e exma. quem de d,ireito' e ainda sidida pelo Dr. Rafael Cruz Lima. Conclama Os filia- 18% e uma dHatação de prazo pelo crediário.espôsa e' dr. Max Souza e exma. esposa; por' parte' da uma ca�a ·edificada no dito dos -:- das lavouras do arroz, do algod,o, do trigo, da

'

Na ver�ade "a festa, de A Modelar é uma festa danoiva os srs'. Carlos Gasseriferth Netto e exma. es·pôsa, terreno; construída d.e ti- videira, e criadores de bovinos � a que segurem seus Cidade".
Max Muller e exma. espôsa e Luiz Artur Ulbricht e sta. bens; beneficiando-se do seguro agríCOla..E, 'para' tan_jolos, coberta de telhas,Ely.Ulbricht. to, a FAREM se colocou à disposição de tod.os. E' de

Após o áto réiigioso õs genitóres da noiva recepcio-
forrada, .assoalhada .e en�i- se eSPerar que a FARESC, dirigida' cm segurança e·

tlarão.1)8 convidados em sua resi-dência à Rua Vitor Kon- draçada, com diversos cóm- bjet�vidade, pelo Deputado Clodorico Moreira, orien-
-der nO 15, nesta Capital;

,

partimentos e porão e suas te 'seus �il�ados no sentido de acutelar a economia O Me'd,·'co Ouve AIp' Oo ESTADO formula as m!:,lhores felicitações ao benfeitorias em mau esta- . ,agropecual'la do Estado. tl e,nas
J'ovem casal e se congrat.ula com os ·dl·gnos genl·tol·es.

. •••••_ _ e
o

Q D'
.

. d,o de conservação e mais -

UD
'

,quatro casinhas edificadas :Cr'. I . N E' MOAS", � eSEJINO« f,enáculo)) ainda no mesmo terreno, LONDRES, (B.E.S.) - tado de maneira a 'permitir

·Com· a' BI'bl,l·a.· na' MN
sendo três de madeira e TINf SAQ JOSF

ao,� uma de tijolos, cobertas di! A's'� - 7� - 9�hs.
SABADO, 4 DE MAIO

.

I telhas, assoalhadas, regis- - Um passado sombrio
. Pois out.rora éreis trevas, pwém agora sois luz

no,
trado no

cartó,'ri.o da Comar_:

p-ro,jetou-se
sobre aquelas

,Sen-hor; andai como fHhos da luz. (�fésios 5:8). Ler ca de São José, livro de vidas q.ue cumpriam desti.
Filipensés 2:12-18.

.'

. .

Registro, de 'imóveis daque- 'no caprichoso!AS CRIANÇAS estavam .em cí'l'CtJ1>o, em 'tômo da I
- d'·J· 'DEAN J l'.luz. Suas sombras Se projetavam para trás dehls. Quan-'

a co�arca, que vem o ano. ame's --- u le

do alguma delas saía do círculo, ia caminhando à sua
de 1�96, :n�les :PO d'e· nO SoE,. HARRIS - Raymond MAS

própria sombra até que desaparecia na escuridão. Mas, irs. 147;�sob n.o de ordem SEY .em:

qua�ndo voltava em direção à luz, sua sombrá que ficava 1299, tendo a casa o nO

687'1' . VIDAS AMARGAS
atras, I:'e tornava, cada vez mais curta, e; também, à me- que estão todos os im6vei's C·' Sdid .'

d I f" d
.'

.
mema copa

. a. que se aprOXImava a· uz, !Cava, ca a vez maIS acima avaliados judicial- .

da gran,dellummada .

I
- Extraldo

.

E 't' . - . I\.. " me-nte em quatrocentos mil 'b l"t' á' d J hncon reI uma hçao nesta SImples experIêncIa aó .' . .

o ra 1 er rIa
.

e o n

redor d� fo�o. Nós_�cristãos estamos em di�cipulado, ao
cruzeIros (Cr$ 400�OOO;OO)'1 Stei��eck.redor de CrIsto, a Luz do, mund9. E' uma vergonha para ,E, para q?e chegue ao co- Censura até 14. anos.

nós virarmos. as costas para �le e caminharmos à som_ nhecimento de todos man-
.

bra de nossos próprios pecal;los e fracassos, ·egoímo e dou expedir o presente edi
vaidade. Quanto nos pomos em direção à :luz diretora 'tál que 'será afixado no lu
nosso Guia, encontramos a sua inspiração.

.Quando usamos a luz, andando nela,
ao Mestre, esta luz em nós vai aumentando,
da penumbra para o seu máximo fulgor.

ANIVERSÁRIOS - menina Vanda filha do

Edital de segunda .,,-aça

COBrO- prazo' de vinte (20),
diaS

O Doutor Waldemiro

Caseaes, Juiz Substituo

to, em exercíci:C)1 do caro

go de Juiz de Direito
d�'�rlnteira" Vara da

Comarcá de FlorianeS
poli�, Estado de Santa

Catarina, na forma da

lei, etc.

e' nove dias do mês de abri,l
do ano de m.il novecentos e

cInquenta e ,sete. Eu, (as.)
l!ygino ,Luiz. Gonzaga, Es
cEivá'ó o súbscre.vi. ,> (ass.)
Waldemtrtl Cascaes, Juiz

Substituto, em"e.xercicio na

la Vara. '

I

, Confer.e com o original.
,

. Hygift«t.Luiz.Gonzaga
Escrivão da la. Vará Civel.

s,r.. José Pereira e de sua
! espôsa d. Alba Pereira

.;_ dr. Abel Alvares Ca-
I
- menina Márcia, filha

I

bral, auditor da Policia Mi- do sr, Leo�ildes Ligocki
litar do Estado. I - sargento Irassü da
- dr. Luiz da Costa Costa Silva, do Exército Nà-

Freys,leben cional
- sr. José Lino Bastos - srta. Iracema Gouvea

FAZEM ANOS HOJE:

Acontecilenlo Social

o R A.Ç Ã O

Nosso Pai, aj!lda-nos a não desprezar teu amor pa
ra, conosco, o' pode,r que: está à nossa disposição em Cris
to. Domina-nos com. o calor e o brilho do teu pod�r. No
dia de hoje, ajl!da-nos a exercitar a fraternidade dentro
do círculo do teu amor. Em. nome de Jesus. Amém.
. ,

.

PENSAMENTO PARA O' DIA

A vida não é nem o' pavio, nem a v�a - é a cháma.
SRA. D. CHESTER WARLOW," don.a de can

'(Pennsylvania)

Foram recebidas, nos ( ao médic,O ouvir apenas o

,mos meses, só dos' Estados 'som qUE) deseja, isolando os
?. tinidos, eacomendas no va- outros através de uma se-

A's 4 _. 8hs. I d
. d' '1 l'b.

.,
01' e maIs ·e mI Iras e, Ieção de frequência do sem

1) ...,.... ACABARAM-SE AS terlin'as de um novo este- desejado. Assim, por exem-
ENCRENCAS � Com: St8.n t' ,.

I tA' ,

oseoplO e e rOlllco que esta pIo, um médico poderá ou-

Laurel� (o Magro) - OH- sendo' fabricado na Grã Bre vir o coração de. um doente
ver Harày (o Gordo). tap.há. atacado de poliomielite deu
2) - TRANSGRESSORES /,0 estetoscópio foi proje- tro de um pulmão de aço,DA LEI - ------.

d I' 'I•...------__.,_,._,...-..-_ - ..........,. sem preCIsar es Iga- o. Po ...

. 3) .....:o A MULHER PAN- � O L U X H O T,E Lt; de também ser adaptadü a

TERA - 3.0 e 4.0 Ep_:J.· I � oferece a você a l�H'- � um gravador de fita ou a

Ijensura até 10 anüs. '� Ihor mêsa-da cidade. � um alto-falante para -con-

"� E
� Faca suas

ref..'kõc'''I�
ferências ou demonstrações.

�t1�el:'±�' �"
n ,,! O aparelho ve� dentro de

_:::f.� � C
uma pequena caIxa pesando

/'
. ,. J: '

i < LUX HOTELU.. � ap�nas 540 gramas, pendu-
A s 5 - 8hs. , i

..
••• _ ra�a ao .pescoço.

Johnny WEISSMULLER . ;:;:z::C:...�:..�%i.S++. �m. '

.. �m'.....-:-•.I • .. .. .. .,. • .. .. • .. • • "" .- +••
- Karin BOOTH em: .... " d P

-

à IrSI+'NA SELVA DOS DIA- l.!. "urso 8 leltaraçao D.. .:::
,.MA�TES ::� .(ESCOLA _DE SAR�ENTO DAS ARMAS .i:Çensura ate 14 anos.

, .: QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCiTO +:.

'�SY1'.:-.'ilmJ·'''.•
�\' :t .-:- ���entado e .Ministrã:do por Oficiais do EXér-:.:i='i;ri· . : - Abertura: 15 de AbrH de 1.967 +:',C · .:.+ - Local de funcionamento: Colégio Catarinense +:..

A's - 8�hs. ::: - Inscrições: Na Liv,raria "43", à Rua Trajano ",:-.
Johnny WEISSMULLER J 18, com o Sr. Alcides Stuart (onde.,t�. se obterão maiores detalhes). ..�

�� .�..." +. +. +. +. +. � • .. .. .. .. .. .. .. .. .... .

l-âfsiõe:o�mlõõ·;;
..�

-os pescadores da Lagôa da Conceição, em Flo
rianópolis, manisfestaram sua satisfação pâra com

o PTB, ao I'eceberem, 'dia 1.' de Maio, '11- visíta de uma

caravana composta do Dr. Acácio Garibaldi S. Thia
go, Senador Saulo Ramos, Sr. Syrth Nícollélí, Dele-

,

gado eo-r. A. P. C., e Dr. Rinaldo Celso Feldmann, De
legado Regiünal. do SAPS, qus com êles foram especial
mente discutir as providências a serem adotadas de

sorte a melhorar as condições de trabalho e vida dos
bravos trabalhadores ilhéus.

--000____

Foi empossado no cargo de Diretor do SAMDU,
nêsta Estado, o Dr. Antôni() Dib Mussi, que vem de
ser nomeado, pelo Sr. MirHstvo do' Trabalho, para

exercer aquelas elevadas funções. O Dr. Dib MussL
ex-deputado estadual e constituinte, é um médico de

larga fôlha de serviço-s prestados, notadamente às
classes pobres, para as quais .o seu devotamento não

encó'{í,trã"limites. Petebista de ríía têmpera e admí-:
míntstrador probo, o Dr. Díb Mussi saberá imprimir
à popular e simpática instituição, obra do Imortal

Presidente Getúlio Vargas, uma feição dinâmica, se-
. g'ur:;, operosa e acatada. A eseôlha de seu nome sus

eítou justa satisfação,
__Oi) O 0---_

Prestigiando e acatando a 'decisão traçada pe

lo Partido, o Senador Saulo Ramos llcencíou.sa, no

'Se�ado, onde foi subsbítuído pelo sr, Rodrigo Lobo,
que inicia, assim, o critério do rodízio; assentado prê
víamante, ,Embora licenciado, o senador petehista
vem desenvolvendo intensa atividade, pelo fortaleci

mento do PTB_ e em atendimento às reivindicações
dos catarínsnses, cujas soluções 'pendem de decisão

das altas autoridades, na Capital da República.
-.- o O o---.-

Regresou dé Canoinhas, onde se, achava em mis

são do PTB, o DePutado João Colodel, figura de pro

jeção no Partido e no LegislaUvo catarinense, onde

se bateu, em 1955, pela equipara.ção ?Os vencímentos

dos funcionários inativos aos assegurados aos demais

servidores em atividade, em igualdade de padrão,
pôsto ou cargo.

--oo�"

A's 4iY2 ---. 7% - 9�hs.
.

Ród CAMERON - Ilona

Censura até 10 anos.

:t;!tS E)l!.
·A's � 8hs.

Oscarito G r a n d, e

()THELO - Cyl FARNEY
em:

TR1tS VAGA)lUNDOS
Cens'ura até 14 anos.

- Karin BOOTH em:

NA SELVA DOS DIA

MANTES

Censura até 14 e,nos.

Nos meiüs .operários circula a notíela de que o.
sr, Jo.rge Lacerda resol'veu viajar Para o: Rio com a

.

finalidade única de fugir ao contato com os trabalha
dores no dia 1.0 de maio'

.

. O fato de os discursos operários, proÍeridos' em
Palácio, naquela data, .não poderem ser reproduzidos
Pelos alto-falantes, alem de terem interrompida sua
irradíaçâo, confirma a notícia.

A 1.0 de maio de 1956 o governador prometeu
mundos e fundos à classe 'Obreira. Passado um uno,

nem mundos nem fundos, mas impostos e taxas au
mentados em percentaeens de perder de vista.

Diante disso ... ao sr. Jo-rge, Lacerda 'só resto.;
. a fuga, no conselho romano, de fugere convantuj, 110'
mínum ...

.+
*

O govêrno do Estado não quer sair do noticiá,
rio dos jornais cariocas. Na falta de assunto,' man-da
para lá até à n(}meação de sub-delegados de políclaí l t

Valer-ão o preço, taís notícias?

:1:

Ainda nos [ornals do Rio temos lido que por lá
se acentua a falta de

•

banha.
'

Essa crise poderiá ser debelada daqui de Floria'
nópolis. Lançamos, para Isso, a luminosa iniciativ!l
de .ser aqui constituido. nos, moldes das sociedades
de economia mixta, um grande frigorífico.

Os rebanhos suinos
_
da Praça da Bandeira se...

râo suficientes para abastecer êsse frigorífico por lar

go tempo, com a vantagem de não carecerem de

transporte do local, da criação para o do abate!

fsleloscópio fletrôni�b

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MODELO STANDARD 7,4 pés

1.a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE ,(

..

2�a PRESTACÕES UAYESPAR
.,) ..

� �
,

,

'! .

QUALQUER ORÇAMENTO A PARtIR Df •
lensais

8

E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMÓS AOS COMPRA

DO�ES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADÁDOS DA AFAMADA LA
RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAGUA' DO SUL.

/'

* 4 MODÊlOS
* 4 P R _E ç O S
* 3 GARANTIAS
,E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,

,

DOMICIUAR
-GRATUITA

-,

'MODi!.LO MASTER 9,7 pés

1

, '

'.� ,

MODELO MASTER 7,9 pés

\
.'

"

... --- ..

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
E ADQUIRA A SUA

.1_t�ol_R4ia
EDIFICIO IPASE

EDITAL.
ELEIÇÕES PARA MEMBRO DO CONSÉLHO FISCAL

.

o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empre

gado'! em Tránsportes e Cargas, pela Comissão Local de

, Eleições, na fórma do artigo 12 das Instruções aprova

das nela Portaria nO 3291, de 13 de outubro de 1954,
.

com

-

a-lterações introduzidas, pela Portaria n? 394�, de

28 da fevereiro de 1957, do Sr. Diretor-Geral do Depar

tarnento Nacional da Previdência Social, convoca os

senhores 'Delegados-Eleitores, dos Sindicatos sediados

nêste Estado, cujas atividades profissionais- ou econô

micas estejam vinculadas a êste Instituto, para as el�i- ,

ções dos membros efetivos e suplentes do ,Co�'s�lho FIS

cal do I.A.P.E.T.C., que serão realizadas na Sede d� De

legacia do Instituto, nesta cidade à Praça Péreua. e
Oliveira Edifício,rPASE, 30 andar, na sala onde funcio

na a Dj�'isão de Apliçação de Reservas, às
-

9 (�ove) ho-
,

ras do dia 30 de maio do corrente ano, respectivamente,

para os representantes dos empregados e dos emprega-

dorEs. ' ,

'

t· 21
Se não alcançado o "quorum" previsto no ar IgO

,

-

dq_s citadas Instru'çÕes, isto é, � presença de, pelo men.os,
2/3 (dois terços) dos Delegados-Eleitore� d� res�ect:v�
categoria, a eleição será rea(izada no prImeiro dia uhl

imediato à mesma 'hora e no mesmo local, com a presen-

çi de ,q�alquer 'número de Delega-d-os-Eleitores, indepen-

dente de nova convocação.
'

ADlL REBELO � . /

PRESIDENTE DA COMISSÃO LOCAL DE ELEIÇõES

* MARCA REGISTRADA

/

RIO, 2 (V.A.) - O sr. Carlos Lacerda apresentou,
há tempos, um projeto de lei que chamou de Código do

Trabalho. Essa proposição do deputado carioca, foi diS-1.

tribuida à Comissão de Legislação Social. Agora, a ' Com o presente são convidados os abaixo relacionados, para dentro de 15

"'Il,ribuna da Imprensa", dirigida pelo referido deputa- dias, à contar desta data, virem à port aria desta Prefeitura, prestar esclareci

do, ataca o sr. Aarão Steinbruch, acusando-o de, como I mentes em 'assuntos, .nos quais são 'par tes interessadas.

relator do projeto, estar retendo, uma matéria de gran- Número Nome A S S tr N T O

de importância 'para os trabalhadores.
'

I ·1.047-57 Adi Cataeinense da Silva Certidão

O sr, Aarão, da tribuna da Câmara, respondeu ao 855-57 Ari Kardec Bosco de Mello \Subvenção
jornal do sr. Carlos, Lacerda. Em primeiro lugar, não é 664-57 Alcides Silva Consto de casa de Madeirs,

o relator do projeto. Como Presidente da Comissão de I 674-57 Acelon P. da Costa Certidão

Legislação Social, tomara, imediat.amente, a iníciativa I 8'43-57 Acelon P. da Costa Certidão
'

de distribuir, naquele ôrgão, os diferentes capítulos do
I

552-57 Carmen Wendhausen de' Brito Aprovação da Alteração íntro. no Préd

projeto, escolhendo, preferentemente, os representantes 872-57 Ernaní Angelino Rodrigues Const. de casa de Madereíra tipo (2-B),•.

udenistas, Decorridos alguns meses, oficiara a cada um, I 584-57 Edson da Silva Jardim Guia

solicitando os respectivos pareceres, não colhendo, en-' 3.613-56 Eneo' Alves de Brito Demolição de casa de Madeira

.: tretanto, resultado essa providância. I 302-57 Engênio Pedro Morfim Desmembramento de Terreno

Disse o sr. Aatrão "As .queixas do atual líder da 1. 069-57 Edson da Silva Jardim Guia

UDN devem endereçar-se de preferência aos seus lide- 1.028-57 Fundição Sapé S:A. Pagamento

rados, que não tomaranro devido interêsse pela sua pro- 416-57 Gilberto da Fontoura Rey Acréscimo no prédio

posição". Como vêm os leitores, ao sr. Cartos Lacerda, I 867-57 Gentil José 'de. Souza Consto casa de Madeira T. (2-B)

e o seu jornal fazem uma acusação sem ...... base que,' 844-57 Georgina Maria da Silva Dev. da importância de Cr$ 199,20

no final das contas, se reflete sôbre os seus próprios 1.008-5"l Hercílío Luz Filho Guia ,..;"':"-,. !

correligionários. Virou o feitiço contra o feiticeiro. São 1. 522-57 Isolete Sprada Consto de casa de Madeiera T. (1:B)
- ,

08 udenístas, liderados pelo sr, Carlos Lacerda, que es-
'

658':57 Ivonete Táboas Schlichting Conllt de casa de Madeira T. (4-B)

tão sabotando o Código do Trabalho.
I

• 272-57 Jacy João Dausen
.... 'Desmembramento

(Do Díárto- Carioca) 77'3-57 Jacy João Dausen Certidão"
1.034-57 João. Frederico Bura Certidão

263-57 João José D'Avila Transf. de terreno

240-57 João Joaquim Miranda Certidão

332-57 João de Araujo Transf. de terreno

939-57 João Machado Pacheco Jr. Transf. de casa de Madeira

572-57 João Machado Pacheco J. Inclusão de nome 'no Proc, N. 572-57.

680-57 João Ma·chado Pacheco Jr. Guia
3.000-57 Leopoldina Neves Andrade Devolução da Importância de Cr$ 72,20

1.079-57 Manoel Gonçalves Desm. o Acréscimo do Prédio

588-57 Maria Ana Vieira Consto de Rancho de Madeira

963-57 Maria Porto .Naseímento Consto de Rancho.de Madeira

760-57 Mário Dias da Cunha,
-

Consto de Rancho de Madeira

900-57 Montepio dos F. Públicos Construção de Prédio,

2.249-56 Orlando Valente Construção de Prédio

11>6-57 Oscar Espír-ito Santo Revisão de Lanç.amento /

118-57 Odilon B. Vieira Transf. de casa de Madeira

212-57 Odilon B. Vieira T:r�nsf. de Terreno

797-51 Odilon B. Vieira'� Ce:r\Ôdão·
2.928-56 Odilon B. Vieira V,,·�·· T'ransf. ':de casa de Madeira

"_

3.164-56 Odilon B. Vieira
,

Certidão
981-57 Plácido Sérgio Alves : f Guia

796-57 Plácido Sérgio Alves ,Guia
1. 056"57 Paulo Aguiar Consto de casa de Mad(!ira T. (l-B)
654-57 Renato Ribeiro Cardoso Certidão , i ': �'..P-t

3.964-56 Rui Soares
,

Isenção de Impostos
856-57 Sueli Maria das Neves Simas Consto de easa de Madeira T. (2-A)

,
192-57 Salumi Maria de Mélo .

Cel'tidão

1.006-5'1, Virgílio Zeferino Vieira
-' Desmembramento

- 541-57 Waldemar João de Aguiar Consto de casa de Madeira T. (l-B)

846-57 Wenc�slau Stuart Consto de casa de Madeira T. (l-B)

668-57 Waldemar .Celso Lemos Isenção d'e Imposto Predial.

V 1ST O:
Diretor'de Administração

Departamen1l() de Administração, 29 de abril de 1957.

.. �.�

�--'-"---- ��.�.�

RIO, 2 (V.A.) - A revelação de que em "1955 o

'Brasil �mpol'tou 6I' geladeiras e no ano passado apenas
.

31 foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geofrafia e Es

'; tatística, o qual informou, ainda, que a indústria nacio

nal, em 1956, produziu 170 mil refrigeradores.
As .fabricas brasileiras, [também produziram no

ano 'passado (e tendem a dobrar a produção em futuro

próximo) 600 mil receptores de rádio, 100 mil apare
lhos de televisão, 260 mil liquificadores, 140 mil ence

radeirns, 40 mil batedeiras e 26 mil máquinas de la-

var,

Importação: quase. zero

Segundo as estimativas do IBGE, a indústria na

cional, que em 1956 Importou perto de l'i5 mil compresso-

.

res para 'o fabrico dos refrigeradores brasileiros, den

tro de poucos anos reduzirá essa importação a zero. A

indústria 'do país já está :fabricando os seus próprios
compressores, aprovados por técnicos estrangeiros de

renome.

............., .
��� �� � � �,� � � � � � � � � � � � � .:
�:Corso de Pleparaçio à B.8.4.:::
.::. (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS ..t.
L .

e �
..�. QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EX:tRCITO .t.
: ,..:_ Orientado e Ministrado por Oficiais do Exér- :

1 �:,. cito
-- �t

, �. - Abertura: 15 de Abril de 1.957 �:..
�t� -. Local de funcionamento: Colégio Catarinense �:..
�� - Inscrições: Na Lívraria "43"" à Rua Trajano +t
�t� 18, com o Sr: Alcides Stuart (onde .:�
�t .

se.obterão maiores detalhes). �.�
�••+!..:..:++t..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:....:..:..

ESTÁ RETIRANDO SEUS SOLDADOS
, I

I
dra para a. zona oriental do

Jerusalem, 2 (D.P.) - mediter.raneo. Afirmam ain
Fontes da chancelaria ísra- da os mesmos circulos que

I
elense dizem que a Siria es a presença dos navios nor- ..

, tá retirando os tres mil sol- te americanos poderá reaní
I dados que tinha na Jorda- mar os elementos moderados

i nia, principalmente devido dá Siria, em sua luta contra

I
ao apoio moral que os EE. os grupos pro .comunístas

J UU. deram ao rei Hussein, I que estão dominando o seu

ao enviarem a sexta esqua- pais.

I
'

1- Professora de· Piano
I 'Marília Car,doso Green, formada pera Escola Na-

cional de Música do Rio de Janeiro, recem-chegada dos

i
Estados Unidos aonde cursou The UniversitY Extepsion
ConservatorY of Chicago - Normal Piano Course

'

;
acaba de instalar em sua r_esidência, à ,rua Alves de

.

Brito, N. 23, nesta Capital. aulas de piano:

I Os interessados poderão procurá-la das 9 às 11 hs.

I
e das 14 às 17 hOras, com excessão dos sábados.

1
4-5-57

/
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Ftoríanópolis; Sábado, 4 de Maio de 1057

Causas�as reprovações-reformas�oensimo:
RIO, 3 (·V A) _ Não exis- GINA'SIO: 3 ANOS, I no pode estudar fàcilmentel,cadernos

e o=dínheirô rpaya

te, propriamente, deficíên- - A minha sugestão para sem ter despesas de compra. condução do aluno. _

cía no ensino secundário. uma reforma de ensino -: E' isso que precisava h;t."\(_er ._ Como já /é público
° que, realmente, existe, continuou' - seria o curso em tôdas as escolas do Bra.,. continuou

_ .ssgundo a Re

são pequeninas falhas, Pe- primário continuar- como es si!. forma elaborada pelo Minis

quenos erros que precisam tá (cinco anos); o ginasial. +; E' obrigação de todos tro da Educação, consta a in

ser reparados, tais- como a passaría a ter três anos e Ü'S colégios - afirmou -'-I' clusão de dactilografia e ta

inflação de mate rias no cur mais dois de preparatóríoa manterem uma caixa esco- quígrafía para o curso se

so ginasial o que encontra e um Pl,-e-vi:)stibular. Issor-« lar para os alunos . pobres. cundârío. Lógícamante,' es
,

o seu reflexo no alto índice afirmou - seria' o ideal, Que facilite não apenas a sas matérias serão faculta

,de reprovações nos exames' pois traria imensos benefi- -msrenda do aluno mas .talll. ttvas. mas trará beneficio'
-

vestibulares aos cursos su., cios para o aluno, Haveria bém a- compra de Iivros'' e de: à vida prática do estudante

períores. '
tambem um entrosamento

Tal declaração foi feita' entre o profossôr e o aluno,
pelo diretor do Colégio Pe-I pois é essencial que o mss- Uma das teRd�ítcias mais dífícieís dt acompa-

dro II (Externato), sr. Cló', tre reconhe2a � parsonalida nhar, para, o cidadão apressado de hoje é a marcha
. vis 'Monteiro, pronunciando. de, as' tendenclas, a reaçoes d'll moca masculina,
se sôbre o problema das re- i do aluno, para Iguiá-l� de a-

Porque não deixar este cuidado aos expecialistas
prov!ções nos exames vesti- i côrdo 'com sua .vocaçao.

bulares, levantado ·pelo reio! -, .' das' famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte

tor Pedro Calmon. Acrescen I GOVÊRNO
-
AJUDA e padrões e' estará bem vestido e na moda.

tou o Diretor do Redro II - () Govêrno - disse o Magazine Hoepcke, únicos dístribuidores
.

. ser favorável a uma: refor_1 prof.. Clovis'Monteiro - a- .

ma do ensino. caba de realizar um: grande

J t d 17 ••

t d fi
.

ó II'MENOS MATE�RIA. e�e.ito, instituind<2' »: M�nis, owen u e mSplr. a· e ortao po S
Em seu exame da sttua- tério da Edueaçao O Iívro

I
.

.

_

ção atual dó' .ensíno, dscla- para o Estudante".' Assim Co voe 1'.8-'
-, "

rou também o sr...
Clovis. st:_ndo, os alunos .pQbres: que

. O 8y .

O "

MonteI�o: . I nao. podem c?mpra� lIvros, CONVOCO OS' COMPONENTES DA (JUVEN-
- Nao veio, por exemplo, (pOIS na raaltdade/ eles eS-1 ..":T'

.

. a -necessidade do curso gína] tão pela hora da morte), .IDo: TUDE ESPIRITA .DE FLORIA1..0 POLIS, BEM

síal compreender 12 m�té-' derão a?-<I:ui�i-�Os fàcilmeIl:- i COMO TODOS OS JOVENS ESPIRITAS DA CAPI·

ri�s.,A m�u. ver, b�sta:�m' te no Mínístérlo, gI�açaS a· TAL PARA A ASSEMBLE'IAGERAL EXTRAORDI

ReIS m3;tenas obngatonas! boa von.tade do _G�verno, I NARJA QUE SE 'REALlZARA' EM SUA. SEDE
- podería haver outras, fa- TcdavIa - continuou -

i
.

.

cultatívas - as quais bem acho que cada -€scola deve-, SOCIAL A AVENIDA �AURO �A.M� 305, PA

ministradas, permitiram aOs ria manter uma farta bíblio- RA TRATAR DO SEGUINTE: �

alunos a aquisição de umaj teca, como nós temos aqui -ai ELEI'ÇÃO PARA A PRESID1JNCIA;

�ba����::,:,�.__ , __

1 �.Pedro_��m que o alu,
b) FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES;
c) ASSUNTOS GERAIS.

.

HO�A'RIO - 9,30hs, Do próximo domingo, dia

5 de maio.

F'lortanôpolis, 30 de abril de 1957.
'

,

Taxas de Viação e de Melhoramentos

1.0 SemeStre de 1957

TU R 1-5 lA
J

João Carlos Vieira
1.0 YICE-PI:tESIDENTE

PARA A, EUROPA FOLCLORE.
A Comissão Catarfnense

"

de Folclore realizerá
mais uma reunião' no próximo dia 4, sábado, às 15

horas, na Faculdade dé Filosofia, sito à rua Esteves

Júnior N. 179
,,'

Não espere mais para fazer à Europa
aquela viagem há tcinto tempo so

nhada: a CLASSE TURISTA no Atlôn-
. tico Sul olerece- lhe um desconto dê
cêrca de 300/0 nos tarifas de pcs-"
so,gens, E note que o aparelho é o

mesmo SUPER G CONSTELLATION

com duas partidos semanais do Rio

de Janeiro: terças e sábados,' às
cinco 'e meia do torde.

.

Solita-se o compareeimento de tôdas as pessoas

interessadas no estudo do nosso folclore,

EDITAl

CONSULTE SEU AGENTE IH VlAGENS OU A

_ Te'efon�•.42-,,8�8 e �2'33n ,

ln O O prazo acima, as aludidas taxas serão cobra-

REPRESENTANTE: '
, i':

.' ---

l
das ;crescidas da mú.lta de 20%.

'

Antonio Fiuza Lima
�'-) ._',. ')epartamento da Fazenda, 2 de maio de 1957.

Florianópolis Sta, Catarina
M, C, Cardoso

______....... _:_ .
. -'-'- P_e_l_o_O_fi_c:-ia_I_A_d_m_l_·n_i_st_r_a_tivó

.._�,.

HO ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAtRIO DE S. CATARINA

,..

PROGRAMA DO MES'

M A I °

.
,

PROGRAMA SOCIAL

AVISO _

Devido à reforma de suas depêndencias es

tão suspensas todos as festividades do Clube até

18 de Maio próximo quando serão reabertas.
A DIRETORIA

,

�EIAI RE�PEITiII� �� IMPERITI'I� 11 ��I �. Di R1ZÃI
RIO, 3 cJ A) Na

.

pre-. sentimento nactonalísta, cu- te Civil é seus auxiliares fi·

sença de centenas de 'mem- jo objetivo maior' seja o carão, durante o transcurso
bros: do IV Congresso Na..' bem da pátria, O Presidente do conclave, municípa lísta,
cional do.s Municípios, 'ora I anunciou aos congressistas ínteíramente à disposição
em realização na Capital' que o Chefe do, seu Gabíne- dos SéUS membros.

Federal, o, Presidente da Re ..

pública reafirmou durante I A oportunidade mora em Florianópolis - diz a

a audiência con�edida aos
I
publicidade. E é verdade. Se você tem iriterêsse em tra;

Pre!e�tos - Congress ístas, no
'

balhar no cinema, eis que chegou a sua chance. Pro-
Palácio do Catete, qUe dara I, . .' .' " .

integral apoio� ao movímsn I" �re Imedla,t�mente.entrar em con!�cto com � E�U1pe
to municipalista articulado i Cinematográfica Alberto Cavalcanti

, .que esta ultiman-

e� �odo o pais.. J I do 'os' preparativos para o inicio das filmagens de "O

.Srnto alegrIa, prosse i Preço da Ilusão", prlmefro filme em longa metragem a

gmu o .ser Juscehno K'ubItS-' ,. .. _ ,

chek .:_ em ouvir aqui ná' ser rodado -entre nos. Qualquer mformaçao podera ser

Capítal , da República, vozes' solicítaâa, por carta ou pessoalmente, aos escritórios

autênticas dé representan- da TAC� ou então no escritório da produtora, à Rua
tes do povo do N?'rte, do Jerônimo Coelho 4 - primeiro andar - sala 6.
Sul, do Centro e ate do· Ter- '_ .. _

'

'

ritório Federal de Fernando!
--------------- .....-

-

: ovimento I

i
,I
I

de redenção nacional. Na
qualidade d e mandatário I

municipal do pais dou: por-! Affonso Schiessel, solicita aos credores da F',
.

tant?,> todo ó meU �PÔi? �o Mar;p F.rançoise CaYol (Bar Bambú) I
.. lIma

mOVImento, qUe deseJa fIxar j

(trmta) d'
, pe o prazo ,de 30

no interior, a bandeira d� ..

' Ias a ,c�ntar desta data, comparecerem a Rua

progre��o e do: desenvolvi- �f;u�:r�, 2'l horar�o .'comercial .afim de tratarem dos seus
mento.

.

. I mte! esses I <.-merClaIS com referência aquel F' .
-

IMPERATryos DA RAZÃO I Florianópolis, 29 de abril de 1957
a 11ma.

Prossegumdo. em sua ora-
.

.

.

6ti�� �rfs�e:i��teodto�;i��1 '\ CAMPANHA DE EDUCACÂO
nao se afastara um mIhme •

tro do seU caminho e que FLORESTALmanterá, o País no 'clima de

��d:�: �����vJ�v��:��������
-

O Eucalíp'to vim.l'n·a· 11'5 e' o ,'ndl'c'ad'o·sao l�speItados - assegu-

��� -;- g: \��e��:;��t�:e{a� para o plantio em regiões· de ,'nver'noonda de agItaçao,' lutando ., .

Pelo prQgresso da Nação, a- rigooso SU t d b'
:

pesar _das oPin�ões �e. quan·
.

I ,
. por an; o as alxas tempe- I

tos nao se IdentIfICaram

c��bs�r����i����ab��s:�ei��. raturas, Produz madeira pará pasta
bltschek que, sendo htÍmem . - '"

do interior, �onh�:!e os pro-' mecamca
\ blemas do mtenqr. No seu

.

,

�:����?,af;·t�r�lt�:� d��.ed�. Para qualquer informaca-o. COnSlJI.,-BraSIl fIque hvre do regIme , I· .

I

colonial, transformando-se te o "Aco"rd FI t I"-em grande potência com um jO ores a .

,· 0............................. . �

,: LI��RSOI�S�!�T�h�BE
.

ii: PROGRAMA,

: Dia 18, sábado, às 14 horas - Desfile das candidatas d "II t . :
•.

"

. _.
,

' e maIo, perante _ •

: a. ComIssao Julgadora e autoridades, na pis- :
•

ema da �scola de Aprendizes de Marinhei_ :
: ros, gentIlmente cedida pelo Exmo. Sr. Co- •

• mandante. - :
• Dia 18, sábado, às 22 30 h S

. , •
• , s. - olre� Elegante. no Cluble Doze de Agosto. •

: DesfI!e das candidatas, com traje passeio :
I Apresentação da famosa Orquestra Centro� :

i
Americana .. Prêço das mesas: Cr$ 400,00, à •

venda na Secretaria do referido Clube das :
8' 12'

'.

:
' as. e d�s .14 as 18. horas, diàriament!i!. :

IN
ota. Os SOClQS do Lua têm Uvre ingresso •

nés.�a Soirée, devendo apr�sentar, na Por-'" I
D'

.
'. ta.rI,a, a carteira socia!., Convite a 150,00. •

Ia 19, domi,ngo às 22,30 bs S. .,
.

o�re� d� Ence.rramento do 'Concurso, no I
L�ra Tenls Clube. Desfile final das candida_ .:

..:1 tas, com trajes de baile.. Coroação da Miss ,I
• San�a Ca�arina de 1957 pela. Senhorita Edith !
• Donm, MISS Santa. Catarina, 1956. Prêço das I
I mesas: Cr$ 200,00, à venda na Joalheria

I
Muller, a partir do dia 2 de maio.

.,.

�ota: ?s s/ócios do CÍube Doze de Agosto

I'
tem .lIvre ingresso, nessa SOirée,'

.

devendo

( apres.entar, na Portaria, a eá.rteira social.

I
.

.

' ConvItes a 100,00. .,

I
NOTA: A �dlreç�o "artístico-social do Concurso Miss Santa_Catarina

;'001 cEOntfId8. ...a ao ,Sr. Zuri Machado, cronista social dos Jornal's
r'

-

S a b e "A G 't"
.

• t', .

aze a . A ornamentação das' referidas fes- •

I
as estarl-,l. a ca d

. ••
·

,� (Rosa.", rg� o consag,rado decorador, S.r. Eduardo •

, '� �••••••••••••� 4t.".".,",•••••••••• ,••••1 _
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SORTIMENTO COMPLETO
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"

"O Estado" o mais ·antigo Diário de Santa Catarina Florianópolis, Sábado, 4 de Maio de 1957 5

a (ia�

\

I

CARRE�O-ADOLFO CELluPAULO.AUTRAN
·Sómente HOJE e .AMANHÃ - às 2_0,30 horas.,·

A presenfa
..

TONIA

,
- de Shakespeare

INGRESSOS 1. VENDAa maior realizaeão do Teatro Naei onal Tradueão de .Onestaldo
.

de Penna'ort
., - ,

NA BlLHETERIA DO TEATRO a pa'rtir das 10 horas.
AMANHÃ ., Às 16 horas - �nico espelaeulo da peça infanlil r,o R'APTO DAS CEBOLINHAS"
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.�O', Ofa�.'�" "�"� �
,

'. �.. '. ',. �....
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�tr�[JDW
dos, será estudado pelo

. Conselho de Segurança das

LONDRES - (BNS) �ão que as Nações Unidas i cional. Houye tentativas de êsse acôrdo, o Egito ficará portante para o Egito do

O memorando egípcio sô- adotaram em outubro. :msse aproximá-las um pouco mais
I
com um recurso cujo valor

I

que as vantagens temporã
bre a futura .admínistração ponto será, sem dúyída, ob-I dos seis princípios estabele-.! decrescerá quando se pu-

I rias a que aspira, para pres,

do Canal de Suez, que, a [eto da atenção mundial du-
I
cidos pelas Nações Un.idas, der dispor de gigantescos

I
tig íoTmediato e propagan

pedido. dos Estados Uni- rante as discussões inicia-c. mas não se poderá apre- navios-tanques e de novos
I
da, porém às expensas da

das a semana passada,
I
ciar o resultado até que de- oleodutos. Essa considera- : clientela dos usuários do

Q�lando RS mesmas
.

chega- I
sapereçam os:mencionados ção deveria ser mais ím- Canal.

. I '

Nações Unidas, tem alguns ram a uma
.

conclusão, os pontos obscuros.,
"pontos obscuros", segun- ·usuários do can-al se acha- Não se esperam, contudo,
do afirma uma declaração rão em situação ;de julgar grandes resultados des dis

oficiai feita nesta 8apital. a realidade do assunto, e o cussões no Conselho de Se-

Um porta-voz do Minis- Govêrno britânico pretende gtirança. Um
.

dos projiósí
tério das Relações Exterio- conferenciar, logo que pos- tos de submeter a êsse 01'-

\

Cldadào� que' 'eJaão sendo
ch8mados a 16a. C,R,M.

tr�[!B©i
(��V�Y\fJn��[Q)Oi

\ .

res declarou que "os M.inis- sível (' à
.
luz do que ,reve- I ganismo a questão é ínfor- . ,_;Lk

, São convidados a eompa- Valmor A. Araujo .

tros estão considerando o lem as sessões do Conselho, mar, com clareza, às Na-
recerem a 2.a Secção da-16.a Waldemíro B. Livramento

memorando egípeio que, à com os demais membros da ções Unidas a posição ado- C.R.M., 'afim de tratarem de Wanderley Farias

primeira v�ta, não está Associação de Usuários do tada pelo' 'Egite com refe- assuntos de seus interesses, Alvaro Batista

müíto claro." Canal de Suez. rência, ao Canal.. Deve-se os seguintes 'cídadãoa: Arildo .L. Xavier

Os pontos' / obscuros do Por outro lado, reconhe- recordar que . a Grã-Breta- Antenor Quadros Acacío Silva
. '

bb dres, 1 nha e. os Estado's, Un idos
Aílton João Peres Adi Campos

documento egíp�nê:;'a; que ,�, �-a.e.. ��. :,u._ .re� ....

o va 01'
.... Appolonio dp..:C. Ouriques Angenor M. Corrêa

ref'erfu o ;porta�vo�:-do �í-
.

das' ;negoaiaçõ�,-norte-ame- declararam ':"várias vêzes, 'Altlo José Rodrigues I Acioli Sílvéira ".

nistério das Relações es- ríeanas entabuladas no Cai- que, de um modo geral, in- Alexandre Rovaris Antonio N. da Silva
tão sendo muito atentamen- ro visando a esclarecer, na teressa ao próprío Egito Alberto V. de Araujo Bernardino L. Costa

te
-

estudados em Londres. medida' do possível, as c�n-' chegar a um àcôrd� satisfa- Antonio Florindo Coelho Calixtrato A.F•. da Cunha
. , . ,.

d Antonio L. Corrêa Darci. M. da Silva'
Espera-se poder esclarecê- tra-propostas egípcias até tono COIll os usuarros . o

Benjamim R. Vieira Euclides Silva
lOS na discussão do Conse- o ponto em que possam ser Canal por meio de negocia- Dilmo Mendes Francisco G. da Silva
lho de Segurança, e isso ex-

I
objeto de exame interna- ções. Caso não se chegue a Dario dos Anjos Getulio Opuszka

.
.

t 1- d ta
I. I E t d Bíl G' d F 1\� típlica o cau e oso . es aque,
I

'

I
s evam alva _umercm o . !YJ.ar ms

ora dado publicamente, ao I • O que define uma roupa/bem feita é um comple. . Genezio T. Machado Indalícío J. Bento

documento egípcio. xo grande de fatores.' A esc.olha dos tecido�, � p�. Gualberto M. Fereira João Luz
.

/ drâo o corte e a confecção, sao alguns dos prmcipais Inelíno da S. Santos João E. de Campos
Ao se ler o memorando,

que intervem numa. roupa bem feita Imperial Ext�a. Jaime Costa José A. Pacheco,

vê-se, claramente, ,

que não A venda destas excelentes roupas é feita pelo João F. da Silva Laudelíno N. da Silva

s�tisfaz aos seis princípios I Crediário com facilidades, nest-a cidade, exclusiv�·

I
José Leo:vergjldo Levino H. Oardoso

estabelecidos _pela Resolu- mente pelo Magazine Hoepcke, Laudeljno' J. ,de Barcellos Manoel A. J. de Campos'
"

•••••••••o.GDGeGt
-. =.�.i :

Lino A. de Mêlo Manoel VIt..' de SSoiul�tao '

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

.

.. .
Lui� G. dos Santos A vibração e rapidez da época moderna exige

••• '.

Manoel F. Ventura Oscar T. Martins qu_e se peI'c� o mínimo de tempo em todas as fases da

.:
Manoel A. da Gruz "Fércio 'Siva', .ex.istência. Uma roupa bem fêita Imperial Extra, evi-

: í Osni Sima,s - Roberto M. da Si,lva
.

ta perda de tempo na' escolha, compra 'e confecçãn
: j

Oscar H. d'e Souza Saul Ramos . do' vestuário masc-g1ino.
•

. Procópio' de A, Bastos .. Victor R. Buseh Estas famosas roupas, são de venda exclusiva
Rogerio Vi.eira Walm'or ':M:�deiros

-

-rransportes de Cargas. em Geral entre Florianópolis - Curii,il};)

I· - Porto Alegre - São Paulo - Rio e Belo Horizonte '. CIDADE DO VATICANO
• 3 (U P) - O Papa concedeu.

'

•
. i a Ordem da Espora de Ou- I

I
_

AO'ências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até·São ro aQ Principe Rainier de l
.

.

b

1 R d
.,. R' 'd R' IDaf •• Mônaco, a quaí será por' êle

I•• ,Pau o eom o o OVlarlO apl o 10 recebida. .

• Essa condecoração, a mais •

•: :. alta depois da Ordem Supre' :
MATRIZ: FLORIANÓPOLIS _ ·Escritório e Depósito: Rua ma de Cristo, foi concedida ••': : em 1948 ao Xá do Irã, em

I Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535 : novembro de 1955 ao- sr. Gio :
End. Telegr.: SANDRADE :i

vanni, presidente da Repu- • .

bliça nauan.a,
em dezembt

°11• do mesmo ano, ao ser Kon •

I
rad Adenauer, Chanceler d" •.

'FILIAL: CURITIBA _ Rua Visconde dó Rio Br�nco, 9�2 - 936 : República Feâeral �qmá'li1230 E d T 1 SANTIDR
• PÜir seu turno,' o PrmclPe.

Escritório e Depósito: Fone: -_ n. e egr.:
' ['\_ Rainier oferecerá ao P·'P'1.

i.1 uma medalha de ouro, �;p;-.
cialmente gra'vada POL' um

: A.GE�'NCIA: PORTO "ALEGRE Rua Com. Azevedo, 64 grande joalheiro paris;.en- .:".::
r.. se, e que i"epresenta Santa

Fone: 2-3733 (RIOMAR) PQRTO ALEGRE - R. G. SUL _ Devota, padroetra do Pl'iílCi

I
':1

Atende: "RlOMAR" - End:- Telegr.: RIOMARLI

I
pado.':

-'
\

"I.FILIAL: SAO PAULO - Avenicia do Estado, 1666 :. 76 VENDE-SE
.: Fone: '370650 - End. Telegr.: SANDRADE �egócio de Ocasião :
: I Um Bar-Café, c()ntendo I .

I' RIO DE JANEIRO - Rua,Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-3�

I
Uma Geladeira' Cafeteira ê ,

•

e 32-17-37 _ Atende': "RIOMAR" - End. Télegr.:' RIOMARLI outros Utensili�s, pela quan-I �

I
tia de Cr$ 300.000,00, situa-

, I• BELO' T..:IORIZONTE _ Avenida Contorno, 571 do no mercado 40 Estreito,
I

• L rua 24 de maio. Tratar no', ''I
: FONE: 4-75-58 _. Atende: "RIOMAR" I.
· I loc�l com o p�op�ietário, rio " : .

: .
. '. perlOdo da manha. I • " �. •

••••••••••••••••••••••••o.�
�•••o•••••� � � ...

\ÔDAS, AS BITOLAS DESDE 12
ii ATÉ 6-

SEMPRE AOS �ELHORES PRECOS

BUSCHlE
.

& LEPPER LTDA.
RUA DOS ANDRADAS '139 - JOINVILLE

PARIS,3 (U P) - A Em-I da Divisão Cultural do, Mi_
baixada do Brasil em Paris" nistério das Relações Exte
comunicou ao- Itamarat-i- que' ríores, da primeira audicão
será levada a efeito, no dial pública do álbum de disc·.os
10 do corrente, no Instituto de longa duração em que foi
de Altos Estudos' da. Amérí- gravado o '''Desc,obrimeuto
ca Latina, s,clb a presidência do Brasil".

'

do Reitor da Sorbonne, uma
reunião destinada a. home- _ �<a.presentação da obra do
nagear o maestro Villa Lo-l celebrado compositor brasi,
bos. _. Ileiro será feita pelo' prnfes-
Constará a referida homo' sor Luís Heitor Corrêa de

nagem, que terá o auxilio' Azevedo.

Homenagem a Vila-Lobos em Paris

[xpres�o florianópolis l1�a.

FONE-2073

Rua 24 de maio, 1.128 - Estreito

, .

Organização Especializada êm BENEFICIADOS de PI..
NIlO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS

Estoque Permanente de: -

A:ssoalhos - Fôrro Paulista _ Abas _. Semalhas _
Filetes - Reguas ___,. Madeiras para mpveis _. Madeiras

-

Brutas e aplainadas

-Cal de Pedra

, Telhas Francêsas e Tijolos-

Úepositaria. da� principai� Cerâmica�.

Vend�s: - Atacádo e Varejo

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR JO�É MEDEIROS
VIEIRA

- \DVOGADO -

Caixa Postal 160 _ Itajll'
Santa Catarina.

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

DR. LAURO DAURA
CUNicA GERAl,

Especialtsta em moiéBti.. d.
Senho ras e vias urináría ••
Cura radical das infecçõ••

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambo. o.

lezos.

Doençae- do aparelho Di,..tl.o
l do slst sma nervoso.

,

, Horário: 10% ás 12 ., J!1Aa á. 5.
Consultório:' R. Tiradente., 12

- 10 Andar -- Fone: 3246.
Reaidê-icia: /R. Lacerda Cou

t,lnho, 13 (Chácara do _E.panha)
- Fone: 324il.

DR. HENRIQUE PRISCO
-

PARAISO
)i�DICO

Op"raçôes �,.Doenças de Se
abotBa - Clínica de Adulto••

.

Curso de Especialização no

aospit...1 doa Servidores do .. -

tado: ,

(Serviço do Próf. .ariaDo".
Andrade).
üOIlsultas - PelJl manhA DO -

ill>spit.. ! de Caridade.
_\ tarde das 15.33 b •• em dian

te no conaultório á Rua Nunel

Machado 17 Esquina de Tira-

dentes. Tel. 2766.
,

Residência _ Rua PrelicJ.nt.
Coutinho 44. Tel.: 8120.'

CLINICA
de

.tL!lOS -- OUVIDOS _ NARIZ
B GA�gANT�_

DR. GUERREIRO UA
J;I'ONSECA

Chefe do ServiçQ de OTORI
:"1'0 do Hospital tie Florianópolis.
POlsue • CLINICA os APARE

LHOS MAIS MODE'RNOS PARA

'i'RA'l'AMENTO das DOENÇAS
d.. ESPECIAUDADE.
Consultas _- Jlllla manhã no

HOSPITAL
A. TARDE - dai 2 ali 5'

;lO CONSULTóRIO - Rua dOI
ILDf''3_ nO. 2

RJ...�D�NCIA - Felipe SC'!
midt nO. lllf Tel. 2165•..

--DR. JÚLIO DOIN
VIllIRA
M�DICO

f:SP€CIALISTA EM OLHOS
()liVIDOS. NARIZ E 3ARGANTA
,TRATAMENTO E OPERAÇOES
[nfl'a.Verme!ho - Nebullaçio-

.

Ultn-Som
(T:"atamento de Blnulte I.a

operaçio), ,

Anclo-1'6tin\)8C"pia - &aceita de
Oculoa - Model'n6 "quipamento
ófr Oto-Rinolarlngolorla (iDlccr

DO Eatado) ,

!loririo das 9 às 1! horas ,
das 16lL. 18 horal.

.

Consultório: - Rua Vitor ••i
r..íes 22 -- Fone 2675..
!teso - Rua São JQr�. ·10 -:-

"i'1"'Pt• ., .. 21
.

Florianópolis, Sábado, 4 de Maio de 1957

o ESTADO

DR. EWALDo. SCHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua

nes Machado, 17.
horário das Consultas -:

las 16 às 17 horas (exceto
aos sabados).
Residência: Rua Mello e

Alvim; 20 - 'I'el, 3865.

. ltesidência:
Nu- Rua: Genl_ral Hittencourt n.

lOl.
Telefone: ,2.693.

.J

11ft. CLARNO G.
GALLETTI

_. ADVOr.ADO -

'Rua Vitor Mei!{'le�" GO.
�'Ui'lE:: 2.,iSó

Flori..tnópúlis -DR. IVO WANGENHEIM
Dentista

Clínica, conservadora de
sdultos e crianças.
Proteses fixas e moveis.
Proteses em nvlon.
Consultório 'El' residência:

\ Rua Bocaiuva 42 Fone 250€
Atende com hora marca

das:

Redaçio e 'l')ticln8ll, à rua Con
N4heiro Mafra, n., 160 Tel. au'.!':
- Cz. Postal 139.
Diretor:' RUBENS A, RAMOS
Gerente: DOMINGOS F, DJI

AQUINO
Representant,;;. :

Representaçêea A. S. Lua'
Ltda.
Rua .Senador Dantas, ..O - 6°

Horário: 8 às 11,30 - andar.
.

15 a's 18 hs. I
Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro
Rua 15 de Novembro Z2!S :'0

, ---- ndar sala 512 - São Paulo.
DR. ANTONIO MON IZ f Auinatural anual .• Cr' aoo,oo

. DE ARAGAO Venda avulsaa, .••• '. Cr'
IRURGIA TREUl\tATOLOGIA

urtopedid
Cr.'>lultõrio: João Pinto, 18.
u .." 16 à.s 17 diàrtamente.
!I1onos aos SábadQI

. Res: Bocaiuva 135.
F�ne: - 2.714.

Anúncio mediante contráto.
. Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos. ar

tigos Assinados.
INFOh......._;OES Un:T�

DR: NEWTON O leítr-r enccntracã. nesta co-

. D'AVILA Iuna, informações que nYcesslta

(;!RURGIA GER!I.l
,-diàl'iamente e M ímedtatn:

.'
J • , , . ORNAIS T�:ph,-.jt.

Doençds de Senhoras _. Procto- O n t d 3 022
I· El t

.

ld d M 'd' s a o "
.'

Iogla -, .

e rrci a e., e ,,·a. A Gazeta •••.••.••••..•• 2.656
Concultôeio-; ,Rua Vitor, Mel' Diário �8 T -tle .. ,..... 3.679'

reles n. 28 - releIon_e' 3.307.
, Imprensa Oi. __ ..)) .. ' .... _. 1.688

.

Consultas: Das 16 ,," ...Ta. ern HOSPITAfil Caridáde:

4IaRnt�'d' '. F 3422 (Provedor)- . .. ..• 2.314
eSI encra: one,.' (P t ía) 20°6

Rua: Blumenau n. n. o� arla .. -
' .. . u

____

" Nereu Ramo" ,... . . . . . 3.831

DR. HÉLIO BERRETTA rl:Hitar .. ,
.'...... I.m

São Sebastião ('CaSA d.
M É D I C O Saúde) ........ , ....... 1.153

Ortopedia e 'I'raumatologta MaternidaJe Doutor Csr-
Ex-interno por � anos do' Pavi- 108 Corrêa ......•..c- •.•.. IJ.:a
lhão Fernandino, Simonsen da CHAMADOS. UIl- ...

, ,"" .:

N t C' d S- P I GENTES, 1
oan a asa e ao au o. Cor' o de Bombeiro� .... 4.h�
(Serviço do Prof. Doming.os Da· Ser:fço Luz (Raclama-
fine) - Estagiario do Centro, Je ções)....... .... .. .. ... !.404

Ortopedia e Traumatologia e �q P.o!ícia (Sala. Comissário.. 2.aa8

Pronto Socorro do Hospital das Policia (Gab. I'e!egad'o) .. 2.594
, ,

• • _
' t COMPANHfAS .DE

.

ClImcas de Sao Paulo. 'h�ANSPORTES
(Serviço .do Prof. Godoy

MOreiraYtTAC
, .. ; ". , '.700

- Médico da Hospital de Cario, ,ll;-If��iro' do Sul .y. '�,.,. 2.500

dade de Florianópolis., Pamil-r .•. '.'; .. ' ,· .. G,• .'.·:i;;:,-·1.5111
Deformi'dª,d�s congênitas e ad- V!l.dl(· •..•. : ; .�: !.125·

'Y:;;-,- L01de Aéreo _... %.402

quirida� =:-. Paralisia Inf�ntil -I Rebi ... :................
_

!.l7'1

OsteQml�tjl)'-";' Traumatismo -',Scandinavu ....•...... 2.300
Fraturas.""�'�'· ", - . BOTtIS
Consultas: Pela manhã no HOg- Lux •••••••••• ; • • • • • • •• • !.021

pit�l de Carid�de, das 15 às 17 e 'Magestic ..........•...•.• 2.276

30 horas no Consultório.
.

IMetropoJ
3.14.7

Consu1tório: Rua Victor Me! �!crqo::a :::: � : : : :: : .: : :: ::::�
relles n. 26.

I
Central ... ,............... 2.694

"

Residên�ia,: Av. Mauro .Ramos Estrela ...........•....•• 1.171

"":; :
166. :_ Tele. 2069. Ideal.. .. .. .. .. .. . .. 1.61"

"VER-
-"

CLAREIA E HIGIENIZA
... MondU ,,__ .uh a:•••J.. "<

, ... '

.

euan- ""� PllOlIU11A8

·'0 Estado;' O mais antigo Diário de Santa'Catarina

(direita e esquerda)
" "

s.s HP,

1� HP
3'5 HP1m 50 HP

� 84 HP

lYj GRUPOS GERADORRS - "P E N T A"

Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos - - Com

motores DIESEL "PENTA", partida elétrica -., radiator
filtros.e=tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire

damente' com flange elastica á Alternador .de voltagem =:

trifásicos 220 Volts _ com excitador _ 4 cabos para

ligação e quadro' completo de' contrôle; todos conjuntos estão
a�sentados .sôbre longarinas pro.n.tos para entrar em funciona-

mento .

REVENDEDORES' AUTORIZADOS PARA O ESTADO D�
,

SAN'l'A CATARINA '.

MACHADO .& Cia. SIA Comercio. e Agencias
Rua Saldanha Marinho, 2 _ Enderêçe telg; "P R I M U S'-

cs. Postal 37 - Fone 3362 __:_ FLORIANÓPOLIS I
.

' , ,.

93@@@êr=:aêê@@êêêêêêêêêêê
I ":. ,

--

M��:!fiJ�=\;rRA O""ao" OI· lRJ.;GIONAL

""ACORDO'�.;YC()M· o ,ESTAJ.?O' D:E. -

.

, SAN'�! CATARINA ,

A V ISO
A Delegacia Flo;e�tal Rerional,

no séntido de c.,ibir, ao·máximo po's-
livel, as queimada-s. e d�rrubadas de mato, afim de impe
dir os d��stros"s efeitos econômicos e ecológicod que

clcarretam taiS, práticas, torna público e chama a 3te��ão

Ide' todos os proprietários de terras e lanadores em re:'
ral, para a exigência do cumprimento do Código Flo.es
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

,

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE .MATO

Nenhum Jlroprietário de terras ou lavrador poderá
J;roceder que.:ilada ou 'derrubada de mato sem solicitar,
om antecedência, a ner.essária licença da autoridade

florestal competente, coniorme dispõe o Códiro Flores

tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

nfratores SUJeitos a penalidades.
REFLORESTAMENTO

,

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
. res.valém de explendido para mctor auxiliar de barcos á vela.

1 - Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
DisjiÔmos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

gasolina
"

80 HP Diesel
8U :aP

"

103 HP "

·132 HP " " ,,'

"

,.,

"

1,00

Florianópolis.

7 ,

Frâncio.

Campanha de Educação
Florestal I

A imbúia -

em estado na

tivo, explorada' em Santa

Catarina, . tem 200 a 400

anos. Por êsse motivo, o
I

problema florestal relac 10-

nado à Imbúia em nosso

Estado, só poderá ser re

soi "Ido pela reserva patri-

/.(;.

mon íal de imbuiais e corte

com.rolado com garantia de

regsneraçã., natural. Torna:
se indispensavel preservar J

que ainda resta de ímbúia

e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas zc-

nas de seu "habitat". Sôhre
assuntos florestais, consuí
te ... "Acôrdo Florestal".

.-"'(,;.,
r.

-

__�.-wJ"__.._._ _.••••_,. "t

_0 ESTADO
° mais antigo diário

Santa,Catarina. '

Leia e Assine

de

•

HÁ Sobérana" Praça 15 de novembro

, t"Ull" :r'elip� Schmidt

}<'ilial "A Soberana" Distrito ao Estreit9 -' r.llnto

S ementes para plQntio
'Tôdo o agricultor ou pequeno horticultor deve saber como é feito a

esc.olha da semente para: plantar. A semente tem, - antes de tudo, que ser

completa, perfeita, sem defeitos, - limpa pura com os melhore,s condi�ões
,de germináção, comg também de valor germinativo bastante alto. Sem ·estas

exi.gência a semente não 'dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos

perioâos de colheita; Por isso déve ter o agricultor ou horticultõr ,o lll{tximo
cuida,do na aquisição -de semente pará plantio.

G. A. Carvalho - Ven.de sempre as melhores sementes.
VAREJO MERCADO - PORTA DO MEIO

------=---Jr,-
._�----�-------------------------'--------------�---------------

Granjã::' L;�lda"dé. I
A AVICULTUHA É FÁ01L E LUCRATIVA

_.

'

NAO PERCA 'j·EMPO. __

PARA A PRóXIMA TEMPORADA h. v 11:ULA, FA

ÇA SEU PZDIDO POR CHEQUE, V�U:; ou ORDEM DE

:F'AGAMENTO.
PINTOS DE t DIA - tr$ l(l,OO.
FRANCAS E OVOS.

RAÇA - NEl;\- HANSPHIRE e RH0DS
NIS

VACINADAS (eNTRA A NEW CAS'f.LE
RUA 24 PR iii;! 10 111 bu G. A. CARVALHO

Esta Rep�r�ição, pela rêde de viveiros florestais, em

Olhos que ..Seduzem �ooperação, -q�� mantém 11,0 �stado, dispõe de �udas e

"

/,ementes
de E)spé',!ies .florest? ,d, e de Grnamentaçao, p'ara

• �., ii • 'ornecimentQ ':a08 agric'ultor.es em g,eral; _interessados }lo
:

.

.

eflorestamento de suas terTas, alem oe prestar toda ffi ti ãêã'iB

� � Jrientação té:n:ica necessária. Lembra, ainda, a possibi- �DR '=0' -, O F�RE
I{

,

SÃO
.
� \� idade da ohten9ão de em)lréstimos para reflorestamento .

•
. .. I O'MA N N

OLHOS
.
��I' (�1

no Banco do ,arasil, co� juros de 7% e praz? de 15 anos.
I

BEM-TRATADOS ,

�
_. Os interessados e_m assuntos florestais, para a

. E, N S I N A
CO�! lbtenção de r?aiorell esclar�cimeIltos e, requererem auto-

�"""'V""'I""W�" rização de licença para queimada e derrubadas de. mato, Matemáticas e FisicaI I I devem dirigil��se às Agênci.a� Flo.restais �ullicipais ou

� diretamente � esta RepartIçao, situada a rua Sal1t09

� Dumout nO. 6'em FllJrianópolis.
'

Telefone;, 2.47ú-- Caixa Bostal, 395.

Endereço telegráfico: Agr.isilva
i. C.

,Viagem com segurança
,

e rap�dez
80 NOS OONF<trrrAVEIS MlCRO-ONIBUS 80

.

_.

I'PIDO����SUL-:BBISILlllo�
lFlorlan�- Ita1�f ::v��vl!!!. - Ouritiba

Age"o"-'rC'-'il�: Kàl&le:40�'1êIq��a da
.

",' • Rua Ten8ntepllvelfa
-----..

esquil1!1

R. Cristovão ,Nu"es Pires 21.

Esq!i. Rua H()epkE' e R. Cons. Mafra

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

o habito nã() faz o monge, mas o custume no

eCldo certo e corte. perfeito define o cidadão práti-
co e elegante.

-

As roupas Imi>erial Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimentú perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Crediário es-
tas ótim,as roupas.

.

I:>

).ceitamos er:comenda2 de I>LACAS ESMALTADAS
rn côres, para diversos fin:",

End:- DENTAL SANTA APOLONIA
F'Ionanó;::olis - Santa Catarina

Rua: Tiradentes, 20

'L À V A N D O C OMS A B A O

Virgem E�pecialidade
da (ia. WEIZEL INDUSTRIAL - JoiDville- (marca registrada)

economiza-se _tempo' e dinheiro
.._....-�-=-=""'�=� -: �':':7--,

--_' �._--"'!'""
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o I Torneio obteve o mais

franco' sucesso. S.S. está no

firme propósito de movi

mentar a Fede!:_açãão, que

dirige com raro brilho e

-:' .realizar novas competições.

nhã, conforme o programa
n.a abaixo:

��.E.•..•� ç��� -�. _m __
V V dados Walmor Aguiar Bçrges DD.

Resultou num sucesso estmtltJol a Primeira Competição de Nalaça,o da Tem·p o r a d a Às 16:.00 hs. -":.Átos ínau- Chefe da Casa. Militar do

guratórios. Coquetél e Sal- Govêrno E·stadual.

'A. D. (olegi�l, campeã denlfltit - (ara�ana do ar campeã de POlo Aquático .e . Bõcaiuva, s'adinhos VENCEDOR ANTERIOR

Às 17,80,' hs. - Inicio do X "A. A. BARRIGA, VER·

campeão de Sallos O.lmentais - os vencedores'-das provas. TORNEIO 'INDIVIDUAL DE"

Magnifica competição rea, gial. Ao, som da bem afina- 50 metros nado de costas Rosa - Bocaiuva E. C. -- tas _ adultos DE BOLA0 Às 9,00 hs. - Continua-

lizou a F)..SC; nos dias 28 da . banda de música do - juvenis 1'19" 10 Odilon Martins - À's 19,30 hs. - GRANDE ção do TORNEIO INDIVI-

c 29 na piscina da E,scola Abrigo de Menores, que l0 lugar: Luis F. G. Cín- 20 lug��: Walmir R. 'No. 1'49". 1/5 - Co 'Uillversi- TORNEIO DE BOLA0 51
DUAL .

.de Aprendizes Marinheiros, abrilhantou 'a competição tra - Colegial -'- 41"4/5 nati - Bocaiuva �. C. t�rio DE MAIO, em homenagem Às 12,00 hs, -, G:RAN�

_ em homenagem ao Exmo. com excelentes dobrados, os 20 Iugar : Saulo Llnhares 30 lugar: Walter Olíveí-L 20 José A. B. de Carva. 'Í Polícia Militar, represen- DE FEIJOA'DA DE CON-

Sr. Almirante Jorge Alber- atletas desfilaram- em fren- - Lira T. Clube ra - Caravana, do Ar .Iho - Bocaiu�a E. C. tada por seu digno cmt.: FRATERNIZAÇAO.
to Carvalhal, Comandante. te .a E.AA.MM., portando- 30 lugar: Humberto Bel- \ 40 lugar: SidneY Prattz 30 'Carlos Bonetti - Ca- Geral, CI. Mário F. Guedes. Às 17,00 hs. - Bncer-

do 50 Distrito Naval. se, depois, numa das late- rão - C. Universitário :- C. Universitário '

, .ravana do Ar la. Partic:Í'a I ramento do TORNEIO IN-

'- Sem favôr algum, regis- rais da piscina. Em seguida 40 lugar: Samuel Linha- 8& Prova - Dr. Oswaldo 4Q Rozendo Lima.- Lira Dedicada ao sr. Ten. CeI. ;DIVID'pAL
tramos a inest)mavel cola- a Banda do Abrigo de Me- res.,.- Lira T. Clube Bulcão Viana T. Clube. Piraguahy Tavares 'DD.: Às 18;00 hs.:_ Entrega

'boração do Exmo. Sr. Ca- nores executou o Hino Na. 50 Iugar: Darcy C. AI· 25 metros 'nado livre - 1i)& Prova ...... Liberato Chefe do E.' M. da Policia dos prêmios

pitão de Fragata Aníbal cional, ao término do qual meida - Bocaiuva E. C. petís Carioni MiHtar ';'"

.

I NOTA: Cartões para a

Barcellos, brilhante ,oficial a assistência aplaudiu calo- 60 lugar: Ronaldo Salga- 10 lugar: Aquiles Balsí- Revezamento 4 x 25 nado
.

SOCIEDADE DOS ATI., FEIJOADA (Casal - ...•

de nossa Marinha de Guer· rosamente. do - Bocaiuva E. C. ni - A. D. ColégiaL- 21" livre -'p'etís RADOS � GRUPO roan Cr$ 50,00 -Individual ••..

ra e Comandante da E.AA. Usou da pajavra, a se- 3& Prova - O;.lando Ca· 20 lugar: Evandro da 10 A. D. Colegial ,(Aqui- illlllllUln I !ti! MI 11_'. Cr$ 30,00). -

MM., que colocou à 'dispo- guír, o Dr. AríPereira ou. rioni Luz - A. D. Colegial les Balslní, Evandro Pinto Torneio ,Rio' - São III 118. '.311i111,1I_'1

síção dos Clubes a piscina veira, testemunhando o seu, 100 metros nado de Peito 3° lugar: Paulo R. For- da Luz, Roberto Roslindo e

Paul.o ICampeon.alo Ama-
da E"scola, técnicos e mêdí- agradecimento à dignas a}l. - adutos nerolli - Lira T. Clube Amilton Lehmkuhl) -1'35" d I'

cos auxiliando em tudo. toridades de nossa Marinha 10 :Jugar: .' José A. B. de 40 lugar: Paulo Opuska ' .: 20 Lira T�is Clube (Fer-. Resultados das pelejas orls a
Sem a sua ajuda, acredita- de Guerra,' que se apresta- Carvalho --'- Boeíauva - Filho - Caravana do Ar nando Carioni, Paulo R. de 4a e 5a feiras:

mos que seria irrealizável' a, ram, de uma forma que me- 1'33"4/5 5° lugar: Hudson G. Oar; 'Fornerolli, Humberto Cá. Santos 1 x Corintians 1

competição. A FASB �. oj í;'�cê 6S mail!' 'síncerose 8010- 20lugar: Luz Neiva - C. pes - Caravana do Ar ríoní e Paulo H. Sob»)' Palmeiras 4 x Portugue-

clubes particípantes do eer- 'gios7�� au�âiíÍr�a'1'4-S'C,no Univérsitário 6ó -fllgar:'� ��!nando;-Ca. ' 3° Oarasana do AI.:. (p'a.!!-: !!a�3

tame são agradecidoe ao certame que ser« comenta. 30lugar: Max Lohse - rioni --- Lira ,T. Clube· lo 'Opuska Filho,' José A. Próxini� rodãdâ:'

ilustre Comandante Aníbal do e lembrado -por muito Boucaíuva E. C. 9& Prova T João B. Gon- Martins, Carlos R. t. Car- Hoje - São Paulo x

'l3arcellos., tempo. Disse, ainda, o D:r.

\
4,0 lugar: Roderico Lemos çalves . ,,' I' pes e Hudson G. Carpes)

_

América (Pacaembú) e Ftu-

O Dr. Ari Pereira, Oli- Ari Pereira Oliveira do seu ,_. Caravana do Ar 100 metros nado de eos- (Continua) minense x. Palmeiras (Ma" ga x Tamandarê.

veira, dinâmico Presidente propósito de realizar novos 5° lugar: Jordelino Vicen- ···E"·s"",n-.O-I-IH�o("U�R--I�V···-E-·�·R-·:·�SI"'TI".o--A···í"-R",--I"'-O·":"S·�· raeanã), ,Amanhã o certame pros-

da FASC, está de parabens. 'I'orneíes, para o alevanta- te - Caravana do Ar Ir .t;'J -
Amanhã - Corintians x seguirá jogando Unidos x

mente do nível técnico do 4a 'Prova - Comandante- Botafogo (Pacaembú) e Vendaval, prêlío esse que

esporte aquático. Valadares POr Jorge- Cherém'; Flamengrr x Santos (Mara. fará a preliminar do choque
A seguir falou o Almi. 5 metros nado de costas Face ao mau tempo rei. No outro jôgo da etapa eanã), Figueirense x Avai.

rante Jorge Alberto Carva- - petís nante na noite de segu
....
nda� I inicial, 'Direito baÚu Filo-

lhal, expressando o seu 1° lugar: Evandro Pinto feira última, sómente na sofia por 32 .x 14. "Lem'brindoagr_adecimento p�la home· ,da Luz - A. 'D. ColegiaJ - manhã do dia segu�te, l0 Pode-se' dizer que o quin.. .

.

•••

AqllÍ estaremos para incen- nagem que lhe tributou a 27" de maio, verificou-se a teto vencedor nã,o en-con- O
• • •

d' "ft
.prImeIro Jogo lSpU__

tl'va'-lo "e apójá-Io em seus FASC, d.edicalldo.Jhe o' I 20 lugar: Aquiles Balsini abertura dos X Jogos Uni· trou grande d·ificu,ldade .pa1 d
.

d b'l
.

o por Joga ores raSI el-

empreéndimentos. Tornéio de Natação - Po- - A. D. Golegial versitários Catarinenses, ra estabelecer o escore, de� ros no estrangeiro verifi•. de perto por Kirone:n{ outro
Menção honrosa também lo Aquático e Saltos Or,na- 30. lugar: Paulo�. Sohh tendo por local o estádio da vez que os rapazes' da Fa- d' 10 d t�ou-se no

.

la :e' agos o campeão.
fazemo.s à Direção técnica mentais. -Lira T, Clube Federação Atlética Catari" culdade antagônica, embora de 1913, -quando o combina.. À corrida assistiram 500

do certame, que se houve da A ASSIST.tNCIA 4° lugar: Joaquim Anes- nense, cujo aspecto se nos jogando com apreciável do- <19 do Americano, de São mil pessoas _ a maior as.

melhor maneira possível, Grande foi o número de tor - Caravana do Ar afl'gura colho de uma. pr.aça se �de entusiasmo, não amea- regl'strada em/Paulo, venceu um quadro de sistência

concol'I'endo com grande pessôas que registramos e 5110 Prova - Tenente Adão bom'bal;deada em tempo de r�aram de p'.erto a vitória B A" C' t
'

); ,uenos ll'es na aplta� qualquer prova esportiva -

parcela para o sucesso do que superlotou a arquiban- Muler guerra. Aquele que, num dos futuros bachareis em portenha, pelo escore de dando o presidente Wi.llÍon
,

Torneio. Aos senhores Pro- cada da piscina. Cada qual 50 metros nado livre - passado bastante recente, Ciências Jurídicas. 2 x O. o tiro de pártid.a.
fessores Libo,rio da Silva, torcendo, animadamente, juvenis foi g,lória e orgulho do es- Com 12 pontos, Vitor Sas. '* '* ·lf

_ Sargento Romeu de ,Souza, por sua equipe e vibrando 1° lugar: Luz G. F. Cin- porte de Santa Cata:rina, se se foi o cestinha-mór da ,A maratona de Nova

L' Bartolo com a sua vitória. ,A com- t a A D C I
.

I' t Ih d ú d dSargento \ azaro
- r -

. " o egla -

apresen a aos o os o p - 1'0 a a. YOl'k, corrida em 1917, na Na V Olimpiada dos Tem_

mOeu e João dos Santos, petição teve, assIm, um co- 34' 1/2 blico como um gigante feri-
VITóRIA DO FUTEBoL distância de 12 milhas pos Modernos, em Estocol-

membros da 'Direção Téc- lorido invulgar, fa.tor de 2° lugar: O�car Fernan- 'do e humilhado, um montão
UNivERSIARIO,' / Q9. k. 840) concorreram mo, no ano de 1912:

, parabens suc.esso para a mesma e in· des -'- Bocal'uva E. C. d
.

F l'zme'nte se
mca, os no.ssos . e rumas. e 1

, nada menos d.e: 1.218 atle-. Na 16.a eliminatória dos

Co.labo.ração, inestimável .::entivo pa:ra novos cer·ta- 30,'. ,lugar: Ari Tolen·ino ,as promessas tomarem cor· Nas ca"memorações dedi- t d
.

1021
.

t é 100 t D� as, os quaIs . ., IS o; m� :ros rasos, onald

P· I'estou, tambem', o nossO mes. Os esportes aquáticos - B6caiuva E. C. po, a·s coisa,s melhorarão.' cadas ao trabalhado,r, trans- 84%, .conseguiram cla-ssifí- Lippincott, norte-americano,
colega de imprensa RuY Ti- encontrapl, e� gr,ande .par- 4° lugar: Humherto Béi- Inaugurando os X Jogos, corridas quarta-feira últi- car-se. estabeleceu recorde mun-

burcio Lobo, anunciador da te do pÍíblico d·1I. Capital, rão -'- C. Universitário ' adentrarám a 'cancha do ex.. tima, jogaralll, no campo da ,Venceu-a Hanner Kohle- dial com 30"3/5. Na semi-

c'onipetíção, divulgando. o I numerosos a·deptos. 5° lugar: Marcos A. 'Boa- gigante . .de cimente) armado FCF (que a mão:cio progres· máinen, o-célebre corredor! final fêz· 10"7/10 e na final

resultado. das provas e ou- AS PROVAS baid - Lira T_ Clube as equipes de cêstebol de so, finalmente, vaI atine finlandês, rival d'á Jean' classificou-se. em 3.0.) lugar!
tros assuntos de interesse N A T A ç Ã O 6a' 1\-ova - Srta. Este,la Ciências Econômicas e Far. gir), as seleções universi- t'",

geral. O Sr. João Leonel. de la Prova - Sra. Ari Pe- Maria Moraes madonto. tlÍ'riá e oPerária.
Paula, como apontador, reil'a Oliveira 25 metros nado livre - A contagem de 19 x 17 . ' O quadrQ da FCDU con";

contribuiú bast�,nte para o 25 metros nado livre .;_ meninas favorável aos futuros eco- quistou categórico triunfo

bom andamento do,·certame. Infantis 1° lugar� Rosa Maria nomistas reflete' bem as'pe- pela contagem de 5 tentos a

Dirigimos a êle o nosso sin- 1° lugar: J:9sé S. Freitas Beck - Lira T. Clube - ,ripécias de uma batalha um, e sua p.erfe>rmance jus

.cero agradec\mento por ter
- A. D. Colegial - 12"4/&. 23" disputada pa.lmo a palmo, tificou plenamente o r.esul�

facilitado o no.sso trabalho 2° lu&'ar: Hubert Beck 2° lugar: Jaçanã é. de desde o apito inicial do. ár- fado alcançado.

e fornecendo o resultado Junior - A. D. Colegial Souza - C. Universitário bitro. As equipes atuaram com
.

��
,

.• '

'

'_ •••
-

das provl.J,s.
3° lugar: Romualdo C.

.

30. .lllgar: Losita Araujo Torrado foi o cestiriha do as se$'.uintes c�nstituições: Em,' Jo,nville,. ainànha,. o primeiro JO�
O DESF.ILE - AS SOLE- Andrade - Lira T. Clube - C. Universitário enc0:Iltro, totalizando 9 pon- UnIversitári&s: Mário;

Q'
.

P' ... '

NIDADES 40 lugar: Pedro Ventura 4°1ugar: Odete Silva - tos. He.ldo e.'�iudates; Anibal, g .rla, aysanull
Em grande estilo verifi· - Lira T. Ciube Bocaiuva E. C.

>

Aliás, há quem estraIrlie NeY e' Cláu-diO'; Alberto, Na sede' d·a· F.C.F; -,yerifi<lllida ·a cidade de Joinville'

cou-se o. desfUe dos atletas 5° lus'ar: Edino Rosa - �o lugar: Adelia Figuei. a resistência fabulosa dês· Hereilio, Carlito, Torrad� e cou.se, terça-feira, ti' 801'·
'

para locá,l do primeiro em.'

p�rtecel1tes ao Bocaiuva E. Bocaiuva E. C. � redo - Bocaiuva E. C. se atl-eta que pratica quase Erasmo. teio dos iogas da 'melhw: de bate, amanhã, à tar.de. O

C., Lira Ten�s Clube, C. R. 6° lugar: Getulio da ,sn. '1.a P!rova -::- Jairo CalIado todos os. esportes, e,' jqsti- Operário: Jaime; Baú e três" da série final do' Cim-
.

segundo púlio será, assim,

Aldo Luz, Ca.ravana do Ar va - Aldo Luz 100 metros nado livre - ça lhe seja feit�, com yir,: Cebalos; João, Luiz e ,Bi- peonato Estadual de. F'ate· em Bru'Sque' e o terceiro,

E. C" Clube Universitário
r

,2& Prova - .Tenente adultos tudes que. outros difieil�J nha; Hél<;io, Nelinho, Raul, boI de 1956, entre Pay,aan- se necessário, ,nesta Capi..

Catarinense e A. D. Co.le- Adelmo Alves de LIma l° lugar: Wa.}fredo S. mênte conseguem reunir. Seixas e :mnio.
.

dú e Operário, sendo esco. tal.

Dia 5 de maio (Domingo)
3&. Partida

Às 8,00 hs.

ILHA

O Campeonato Amadorís

ta da Cidade continuará,
hoje, à tarde, com duas

boas pelejas.
Às\' 14 horas ·d·�::t:ontar..

se-ão Treze de Maio e São

Paulo e às 16 horas Ipiran-

Bouin7 em 1 hor3,-7' minu
tos e 25 segundos, 'seguido

I

A industria de roupa� feitas é UIlUl das princi-
pais nos paizes �dialÍtados da Europa e Est�dos

, Unidos.
A roupa Imperial Extra· é produto da principal

industria do genero em nosso paiz•
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.estada entre nó�.
Entre as denominações evangélicas existentes. nes

ta Capital destaca-se a Igre'Ja Presbiteriana Indapendsn-
te, com Templo à Rua João Pinto 1,1. 37.

.

•
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