
, \

)

Atribui-la ao sr. Neriu Ramos é Insulta» li mais alta Corte de JuJg��n-
to, no Brasil.

'

,

'

Os rapazelhos do jGrnaJeco ilegalme-nte abastecido de papel, li! mais de aparas

, da Imprensa Ofíeial, sabem que os emincntes Ministros do SUpI'em:OJ não, são'

maríonetes mOI"Jimentadas p'o,r políticos. E sab� muito bem que' o Ministro da

Justiça, pela sua f()rmação moral e inte,lectual, jamais interterir-ia em decí

'sões e julgamentos da privativa competência judiciária.

c-

A acus�ç�o. é, c�nica porque os acusadores não ignoram que li auulação
de�,ses muntcíptos e culpa deles mesmos e da sua g'rti polrtica.

'

, ,� .criação de, novas' Icomu��s, não depende exclusivamente dos apetites

'l._()S OdIOS ou dos mte,resses polItIco-partidários de alguns deputados da m '0-

lia, �a Assembléia Legislativa. A matéria. está! discip�inada na constitui:�o
ba�nga,verde. Mas, o rabulis�o vesgo e ignorante de certos re1presentantes
da U.D,N. r dos partídos "condiciona:dos", entendeu de criar novos IDIUntclip,los
contra expressas disposições oonstdéucionais "s adJ"ert"n" . .

• r- erre Clas, os aVISOs os

protestos e os votos contrários das bancadas da p()Slcão de nãd I A
. ."t.".

., ,a va eram.

vmgança PO�1 ica I.a mairn-ía; foi mais forte do que, a razão e dn. q e l' 'D
•• ,

�I U a eI. e

,
um mumcrpio pobrr. comc.Arauuarf a. turma do PAS�A'MOLEQUE . A

b
,.

,'-' , na ssem-

Iêía rESOIVell fazer dois munícipíos pobres, ambos' sem condiçõe ,', ,.

d
?'

to f.."..
'

'
.

o
S propi-ias,

e au -su iciencra, de vida admin)is'trativa realmente autnnoma. E -

lli 'd t"
"

� pa

aços arn a 'em o desplante de alegar que divisões dessa natureza ·nc -

m€ntam.o pró,gresso!
I re

� autor da cria?ão do m�,nicípio de Barra Velha, desanexadà do de Ara

quarr _ on�e � govern.o municipal é da oposição - pouco, depoís se revo,ltava
contra a crraçao de Plrabeiraba; desanexado de JoinviUe de 'ln "' I I'

udenista.'
• g,,,verno ocaj

No SeU bestunto, um distrito pobre de! um municipío pobr d'
, , "

,
,.

'
,

e - eVla ser

mumcrpio j mas um dístrlto dos mais ricos, de um dos mai .

'

,.,

_ não devia ser murrícípíu!
s rICOS mumcI,luos �

E, sã� _fS píoílns dessa incnerência, os desrespeitadores consciente o

Consttt.uiçâo, Os agentes [rresponsáveis do raneoeísmn udeno li d
s

.

da

b la "1 dos sabe-se Iá
,-co ga o, os; ral�

u s urp oma ()S sabe-se la porque artes o 'c'
.

"

,

' s InlCOS qUe erram por vnmtad
de errar, CUIdando que a maioria legislativa é, o mais alto pod r d d'

e

_

bres dí • '

e' <O roun 0-

sao esses po res diauos que Julgam enganar o pov t' d
' "

• ,

u o, a nan O' as consequ�n-
eras rumosas dos seus atos sôbre a figura p,rec1ara e austera do sr Ne

"

Ramos! I

.
• reu

, ?s �ue' sabem que munielpios' náo podem ser criados senão dentro das

eXI�ell�Ia� express�s �a ConstituiçãO' e 'Os criam afrontosamente, apenas para
ferIr dIreItos e atingir adversál'l�O's polítiCOS 'com a "gravant d d

.
'

.

'
' '.... e e, quan ()

,de�rO'ta.dOs_nu justIça., se acorvadarem (li tentarem atirar as culpas sôblre ter

cetros _ sao �rresponsáveis definidos pelos própriQ8 at_üs, são ciníeos da pior
marca, e PO'r ISSO não merecem o respeito de quem quer que seja.

•

Que se criem novas comunas, COiIDO a Lei quer e a.utoriza: satisfeita a

o" d 1
_
."

s s

€XlgenClas, a popu açao e da, receita, respeitadas as deliberaçõesl' das Câm

t'd

�

, ras e .gara.n I as as condições de sobrevivê/.cia d!!)s munic�pios cedentes das

are�s para. o,s noyo_:;, Que ,se,prO'ceda assim, que assim é o certo,' Das: eríacões
assim deCIdidas nao havera recursos e se os houver a. Justiça recusa-Ios-á
mesmo liminarmente, Nem o MinistrO' Nerêu :{tamos, nem o 'Presidente da
,R.(,púbtica, nem nínguem terá força para anular a emancip,ação de munt,

ci�iO's, f€'i�a com fidelidade à Lei. E' que tais atos serão atos legisÍati.vm! per
feItos, e nao nrolecagens e raivas de voíneís e 'I'upis , o,

.,, !4,·"rrn· ,+ -
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\Os dirigentes de -entidades sindicais de
Itodos os gráus e das e�idades r,epresentati

vas de empregados e empregadores, de profis . \
!.

sionais liberais, agentes e trabalhadores au- i
itônomos, têm direito à prisão especial. Assim [

dispõe a Lei 2.860 - de 31 de agôsto de 19-56' !
aprovada com o apóio maciço da bancada de ·iPTB, destacando-se nêsse trabalho, os S�na- I
dores Saulo.Ramos e �arlos Gomes de Olivei- I

I
!o Sr. Josaphat

.
Macedo, presidente da

Federação das Associações Rurais do Estado
de Minas. Gerais, lidera,' nêsse Estado, um
movimeato-em favor da plena e geral implan
tação dl�· SEGURO AGRICOLA, a cargo da

Cwnllanhia Nacional de Seguro Agrícola, sob
a presidência do ilustre e destacado petebistà
Dr. Rafael Cruz Lima. Com tal propósito, Co

zeloso e acatado líder ruralista das alterosas
distribuiu a seguinte circular:

Uma das tendencías mais dificieis dl acompa
,nhar. para o cidadão apressado de hoje é a marcha
d.'! moéa masculina. ' '-

. Porque não deixar este 'cuIdado aos expecialístasdas' famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte
e padrões e estará bem vestidu e na moda. '

Magazine Hoepcke, únicos distribuidores"

f
I

\

'\
I
I

!

I
\

� �,

PROGRAMA DO MES
MAIO

_ A's 22,30 hs. - SOIRÉE consa-

grada ao desfile das candidatas a

MISS S" CATARINA, em traje
de passeio.. '. •

Abrilltantará a ,festa a Orquestra
C�ntro-Americana CUZCATLAN
com os cantores Qar.los' Gonçalves
Pinto, Alfredo Amor!' I\Qberto
Videla e o trio Los -Trovadores
Limeiíos.
Mesas' à Cr$ 400,00; convites à

Cr$ 150,00.
'

ENTRADA PARA S·óCIOS: CAR
TEIRA SOCIAL E O TALÃO DO

-

MtS ANTERIOR OU DE ANUI-
é DADE. '

'_ Glande festa conjunto com o Li-
ra Tenis Clube.

___: Soir'ée nascoal da garotada, com

distribuicão de bombons.
15.00 às ·20.00 horas.

Dia 18 (S)

Na teoria da re!atividade de �instein, segundo sr
sabe, só eram abwlutas a morte e a própria teoi'ia,

A sabedoria dos provérbios, erigida em vox popa
li, vox Dei, tida por absoluta; é, de fato, das mais l,e

Iatívas.
"O silêncio é de ouro - afirma um dêsses adá-

J glos. E nãoé.!.
'

_O Sr, Jorge Lacerda, quando la ao Rio, das llr íme i
ras vezes, vivia diàriamente nas notícias e nos cll-
chês dos jornais.

-

Agora lá. está, e ninguém se lembra -de dizer· na
da do gOlvernador! Silêncio absoluto!

Isso prova que "o silêncio não é, de ouro"
De ouro, como está claro, era a propa,ganda di'�

,

outras vezes em que S, Excía. esteye na C�pital Fc-

deraL

,>'

Jactava-se, por aqui, o governador, de ser amigo
íntimo e do peito de todos os jornalistas do Rio, En

r'

tre OS comentaristas e cronistas políticos .então, S.·

Excia. era, segundo anunciava, o mais conhecido dos

homens pÚbÚcOS do BrasiL' -

,

Pois bem! O "Correio da Manhã", de domingo úl-

timo, em suas notas políticas, notlcíando a presenca
de governadores no .Rio, arrola o sr. Jorge Lal�erda'
como governador ,-" do Espírito Santo!!!

Já é ser conhecido de mais,

j

I'
Dia 1�' (D)

I

'.
,
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"0 Estado" o mais antigo Diário de Santa 'Caiarina Florianópolis, Qual'ta-feirn, 8 de Maio

Oaurtunidades CODlerciais �
I Prorrogação do Convênío de Ieira, cujo suprimento ao Exportação de Gado em Pé portgção, havendo a Embal

frutas com a Argentina
I mercado àrgentino havia si- e Carnes Cong�adas para o "xada daquele país amigo

As Embaixadas €lo B'ra" I
do susepnso, já hà tempos, Chile 1 fornecido dados !eiativos às

��'4' "Boite Plaza"'-
.
.., .

.

'rf' sil e da Argentina estão tro
I
por falta de licençiamento ,A Cia, Chilena de 'Nave- I

,possibilidades ido mercado

l.l� Com um completo serviço de bar e .restaurante, realizou-se nÔ
noite de +:.. dotas diPl.omáticas em

I do Banco Central.
'

<

gacion Ínteroceânica ofere�' chileno para o produto' bra
: sábado a reabertura da "Boite Plaza" agora, com o famoso pianista Luiz Fer- + can o n

. _, <; .
. '. I

'1"
,

.(o�
.

d S' bi ). bí t
.

tí , ..

-
'

+ "relação ,à prorrogoaçao do I Cota de Importação de ce os seguintes navios, com SI erro.

�",+nal1 o . a. mo. Am ien e srrnpa ico e agradável onde reuniu as mais altas f.I-�f I, . A 1 A' .'
'

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

I � guras representativas do nosso. "soeíty". Notava-se a simpátia do casal sr. e �� convênio de frutas entre es ; Bananas camaTa� fl'1goríflcas, p�ra
i 'Ass'-nada .. a no..í �:. sra dr. Rui Hulse Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. ..�. ses dois países. Assim, êsse I O Uruguai acaba de pro- conduçao de 2.390.ton�Iadas I" I ." ....

+'t O· sr. e sra,' dl�. 'Y0lney Colaço -de Oliveira. A sra
..
Oliveira em veludo preto �i. convênio foi prorrogado pa-I.

ceder à abertura de uma co- de peso para o arbigo a mar-
I meacão de CHATO\·t estava elegantíssima sr. ,'·sra Charles.Edgar Morítz e o casal dr. Abelardo ��� ra 31 de maio corrente. ta de importação de 300.000 gem, que poderá ser expor, .•

. ·:·'Gomes.éra uma das mesas

m.ais elegantes daquela- noite. O colunista notou,... PQr' ês.se �onvê�io brasi-' cachos" de bananas de proce tado para aquele pais. Os

I
RIO, 7 (Y A) '-:- .0 Presí-

.�� a sra. dr. Alvaro Lobo muito.chic.· ..�+., . I A _ • ••

'

" dente da RepUblica assinou
�.. . S' " d Z 1 .. L' , d' ·W·l P I M d A I % leiro continuara a realizar dência braslleíra, pelo va excedentes de carnes no Bra . o decreto de no�eaça� do.

t
.. 1., e SIa, r. u mal. ms, sr. e s,ra. ,r. I,son au o en onça. e e-.... . _

. . .. I.,. "

.

. A
, senador Assis Chateaubnand

.�·gant� sta. Nice Faria, o SI'. e sra. Tenente Castelo Branco. sr. e sra. Fernando ..�+ leilões especlals_ de divisas IjlO1 ,de U$S 585.000,00. C.or- -"ll·provocar�m lll:eresses .para o cargo de Embaixa�or
4,I.Faria; sr: e sra._dr. Waldir Buch, sr, 'e s�a. dr. Nóbrega Oliveira, Srta Ma-

..�+ para a importa�ao �e_frutas I �'espond: es..

sa c�ta a abrll .e daquele ?overno e lmpo:ta I E.xtr!l:0�dinário e. Ple����
+.+richa Daux, sr. e sra, dr. Carlos Krebs FIlho sr, e sra Bub Regembak, sr, e t argentinas. TaIS, leilões se.- 'Junho dêstê ano. 'dores Chll�1!os na sua lm-l tenClarhlO do llras\l 0],

+. 'a dr O"
.

D
. .

.

d F I' L' V" d M F I b +.... 1.... . Bretan a.

.t+
SI. L· "fi] armam, S',' e sra ' r., u VW UlZ

-

leu'a," r. ax rey e em � rão efetuados em 29 de mar
., --

'

... Souza ac�mpa�hava sua �rmita noiva srta, Stela Pi�zza, o_d.r. Carlos Eduardo :�: co 12 e 24 de abril. O Go_1 M
'.

Rota-t,·v8 .00 �mprescão Iloll"CI-a' fi-OS �II'
.t.Orle e sua noiva srta. Le't Mereles, que estava muito graciosa. : ';.' ti ti -o' I 30Ql08 "o
.t. .

. ..' _ _)) x « _
- �t.� verno, argen mo c�n)nuar a I

.t. . Dia 18 prepara-se n sociedade para a grande festa nos salões do Clube�t.� a outorgar, s�m limites .de I -. Em 4011108S I (Clmt. da 7a pag.)
:. XII de Agôsto quando será á 'inauguração de suas �emOldelações. Durante a ...� .quantidades, lIcenças de 1m

I ·1 côres com ou sem cilindros
- sobressalentes 'Para. . .

em. o.utra,sI;'...�" .,,, .

t' -

d'd t
.

t't I d M' S t' C t·" .

Ad f I f
.

.

t' d'
.

d d dIas àa VIagem
.<)+ SOIl'e-e a�)res�n. ar-se-ao as can, l' a as ao 1 U o e 1.SS an a- a a�'ma e ��.... portação para to as ,as ru- ce o �ne e papeIS comuns; mo orlza a ,co� var�a or.e ,

. �

1; a testa sera abrIlhantada pela orquestra "Centro AmerICana" -de MarImbas. �t.� tas brasileiras incluidas na I velOCIdade, com porte transversal e reQobmadeIra, Ultl- condlçoes.

). ..:..:..) x «(-:- �t.� Repúblic� Argentina no re
mo modelo, estado ,de nova ...Fácilita-se o pagamento. LONDRES (BNS) .,- Pro

t· O "Bureau" 'de Iq'r';,him Sued informa:
.

�:�'I . .,

t. t
Tratar com sr. Miguel:' - fone: 35-2289 ou Cx Po.stalj jeta-se para o ano que vem

..' I')
I glme de IIcenClamen o au o ·S- P

.

.

. _,

::. (exclusivo para esta co una nesta cidade �+�, ,-. ,_.
4865 - ao aulo -

. '. uma Exposlçao de Calcula-
.... Rio - (Vi� 'Panaü'), /,

.

..�+ mabco. As concessoes de 11-
EI tA'

•.

+. -. �
'.

, tJ 'habito não taz o monge, mas O. custume no dores e romcos, a prImeI
••• Comen'ta-se em nosso "socity"'... ......... cenças em ambos os p81ses / �

.

� ":'..... .êCldo certo e corte perfeito define o cidadão práti- ra de sua espécie a reali
..�� ... Que � sra

.. Lilia X.a.vier da Silveira. tem' ap.oio dos colunistas para en- :,c.. se efetuará até 31 de maio
co e elegante.+. .. . l,.' zar-se na Grã-Bretanha., Ne

·t .

trar este ano na lIsta das dez maIS elegantes...
. �t" vindouro segundo a prorro- As roupas Im.ilerial Extra lhe assegurarão dura-

�.

+:.
'

... Que também a Condêssa Modesto Leal está se.)l.pur-ando em sua _ele-�. gação dê�se convênio.. bilidade e caimento .perfeito e corte elegante.
la se exibirão diferentes ti

,

+t gância que deve ser observada para a.lista... '

.,...+ Caixas de madeiras,- desar- O 'Magazine Hoepcke vende pelo Cremário es- pos de equipamentos para a

•• . .. Que vai ser preciso um 'policiamento especial nJl chegada, de Cauby ..�. Jtas Ótitll.á� roupas. h. '_computação automática po'r•
p.. t "EI'''' PI" b '1' � madas _ Co,uros de Jaca..-é ' •.+. eIXO o, o

.

v18 res ey rasl eu'o... \
.'

.

.' ..�. meios e.letrônico.s. Se-Fão fei
, .:+ ... Que vão ser gravados brevemente dois sambas, "Ciúmes" e "Você e : sêCo ou salgado
.t. Eu", de autori-a dE. uma popular figura .,do nosso "soci-ety". . . ·t� Notícias .!'le Buenos Aires

.

CAMPANHA DE EDUCAC ''''0
tas demonstrações do seu

.t. . .. Que determinado senhor vem uma vez por 'semana ao Rio Ede' São �t.� dizem que numerosos pród� '.. •
A

,

funcionamento·e -d,e sua ap1i�
I +' PI)

.

I t d t
.

d h
..+� cação e administração de

:+ au o especl,a menoe para ver 'e ennma a sen ora... - � tos importados pela Argen- FLORESTAL+:+ ... Que brevementé esta coluna publicará umã série ,de tópicos de "00- ...� • ". companhias, no contrôle d�
+:. '

..�. tina deixarão de beneficiar- \

:. mo se y'1Z propagan'da. dt> Bras'il nos Estados Unidos pa"ra o nosso tu- :' .. fábricação e nas investiga
�,.+ rismo" ..

'. ." . �:.� se, :como até agora,
.

do -re'

O. fu\''''a.II'.p�.to vl�ml'na'II's\ e' o· l'n'd' I'cado çÕLe�B:ieOn.Aiífi(cBaNs··S) '_, O Di· .:+ ... Que o chapeu q�e ,o. 'sr. Dld� S.OUZIll Campos usava outra tarde na R,ua �t�- gime de ise�ção de direitos
_

�""

.+. Sete de Setembrq e um autentIco "gelot" de palha. . . �t.� e entre êsses, "eaixas de ma'

I.t. '
...�ue o Prefeito NegI:ão de-Lima perdeu a sua elegante fàixa de cabe- .t� deira, desarmadas", "couros pa ra o·plant 'lO em regio""es de rnver'no .' retor Técnico. da. compao:

+.t 'O,S brancos, por causa das ,centenas de cabelos brancos que gcanhou .•�
-

"
,

.,

nhi� 1P0rtugueta "Petrofi-
\.

.... � de jacaré sêcos ou salga-
d b

-

I.+. desde que' assumiu a Prefeitura do DistrU;o Federal e P�S'80tl a ter ,+:+ dos" hrasi- -rigooso SUP'orfan O as aixas tempe- na",. �ue opera nos eampos
._t. contatos com., certos vereadores da cidade.... . ..�. de procedência , -

, .
. "

,. petrohferos de Ango.la, de-

.�. ." .Que a filha mais velha do sr. e sra. Fraricisco (OhIco) � Batista vai ..�+ VENDE-SE raturas, ·Pr..OdUl' madel'ra p'Bra past.a
-

clarou, durante uma conf�-
t ser a debutante de -maior sucesso ,dentro de algun$ 'anos, . .

'

....:.... '

... ....+� Uma casa de material •
. rência, qUEl dentro de 5 anos

.� ... Que outra noite, em uma reunião, a Coruja fa,lou mar até de seus pa-�. .

. À •

... rentes....
.

- �t.� com 8 peças, no nO 16 à Tra- mecamca, essas.jazidas não apenas po

�:.. . .. Que ainda existe muita gente que confunde ,"Café Socity" com so� .�:.. vessa Sant,os, com entrada a

p
,

I
.

f
.

I
derão satisÍaze.r as necessi

.� cieáa.de. Que ô pril'l1eiro precisa de promoçãÜl e':fo segundo não precisa �t.� Rua Cruz e Souza ou pela araqua quer in ormac,.ãOr consu ... dades de Portuga,l, mas tam
••• d.' h"

' � -

·

: e"cOlsa neu uma... '- :
� Malária. Preco 220.00000 ,. � 'A

d [I ItI
bém abatecer ,de petróleo os

.:." ... Que ,está fic�ndQ cada, v,ez máis firme o romance do jovem advogado�t." livre Tratar n'a me'Sma'-' � I te o HCOr o f aresta
�.. Arl1a.Jdo Reveillon -Morreh'a com a' 'srta. Raquel Santos Jacinto .. '; ;�:�,

.
r

- ,,�_-:-__...__, ,__ _

:i: .. ·�a���b�.S.l�. Laud�Hn_O-Fre"ire JU,niOr (bom partido) aind_8 �stá em,;!: Q'S�C-
..

'o' Ih a-
.....,...

pe'-Ia et' ·Iq·uefa.f., Teriam os nossos degantes. �lguma, opinião 'formada sôbre o sucesso �t.�
.

•l. da, mo�a a:nericana 'para !loni�h._f�.§portivos ,de calções de. banl!o compridos �t.�
"

-

.

•t•.ate os �oelhos e apertados n�s .pru,���, os qu�is �tual�ent� são á última_moda....+�
.;. em trajes de banho·.nos EUA? 'Velam Oí "Men's Fesh1Ons". ..�. ' I

': _ O nosso EscritpI:';a de Exp-ansão Comercial em Montreal está agindo ..�.
___·t junto as asso-ciações comáciãis dó país, sugerindo providências dessas efl'ti� ..�.

"

+t dades no sentido de qUe s<,,_interessem pela apreselltaçã,(} de produtos tipicos ..�•
. ·t� brasileiro-s-;-nos bazares --��que estãQ sendo organizados em divers,os g-randes ..�.'
+.+magasines do Canadá, sôhre produtos importados. . :. .

.
. ��

.:.. .

Dia 30, "Amoda .8€<. repete", desf�:le de. Elza Haouche n� Cop�. :M.uito ..:.
,"lbortItas, realmente, as vlt1'1nes da "BoutJque Carla'!. Na outra tarde. a plsci- :'
�l� �a do Copa estêve cinematográfica, John' Sutton e a atriz alemã reéém��hega- �t.�
fi-:: da conhacenavam para as câmara's. No "Bife", jantando, democrá'ticamente, �:�

" ·fo Prefeito. �egrão de Lima .e o sr. M�urilo Almeida
...

dos Reis.· Mais adi.ante, �:.�
fot a sra .. Luclha Noronha MOlals, com amIgos. A .populaçao de Copacabana pede a �:.�
��. "Operação Copacabana." Aconteceu o "niver" da bonita Sra. Tony Veiga, .:'+.�I "née" Terezinha Solbiati., qUe es�era "baby" para breve. A Va:rig pretende, ��

;lo!. _ainda êste ano: Íllaugurar sua linh�_ para a Europa. O miltimi.lioná.rio Ragnar .i•• � Benson, de ChIcago, a,lug'ou um aVIa0 para levar setenta e dOl':;l (SIm, 72) pa- ��

��'" rentes para férias na Sueda .. Em Itupava, o sr. João Pádua Lima auxiliou o ..t.
$:� vigário na missa, em virtude de ter o ajudante de mig,sa faltado. Dia 2":•
•!. o casa�ento da' srta. Célia Crespo, filhlJ, do sr.' e. sra� Dario Crespo (Caix���.,

'''�� Econômica) com o sr. \Groige Corvier. Já estão na Bahia os recém-casados.!.
�!_, sr. e sra. Hélio Guerreiro. Será no d� 1. de junho a festa das debutantes ...+:.':
I:t, As reservas já estão serldo feitas na recepção do Hotel Copacabana Palace. ,.
t' _)x«_' .:'
'b.. , F'

, ,.

d' d d I A.
• ,

..+�
·

�. o� um sucesso o ill1CJO e maJOr. para a e e egancl3: da América do ..�. ,

+l<t Sul, com o "Desfi.Ie Bangu", acontecido sábado, dia 27, na cidade de Bauru. : I

"'t Assunto para o cronista J.ota Erra. O Título no Brasil do 'filme .de Elaine �t.� i
. y? S,tewart "The }attel'ed Dress", distri�uido pela Univ.ersal, será "�pílogo de :�: I
/+,;,� uma Senten�a . P.elas �o:os' .que.. recebI, _'�e cenas do fl,lme, tenh�.a Impressão: I'.,.� de que os fas carIocas vao gostar, e mUlto. . �:.��:. JANTARES "EN'I'ETIT-COMITE'" _ O jovem deputado Renato Ar- ..:� l.:.. cher também ho�enageol1 o jornalista francês e sra. Raymond Cartier com �t�
.•t.um jantar em seu apartamento da Avenida Atlântica (no lado1datpiscina). Es-�:.�:. tiveram presentes: sr. e sra. Ulisses Gujmarães; sr. e sra. Osvaldo Penido �:�

, ::4' (mÍlito bonito o vestido da' senhora em questão); sr. e sra .. Vieira de Melo; �t.t sr. e sra. José Joffily; sr. e sra'l Leoberto Leal; sr. e sra. Jean Manson; sr. ��

:t e sra,_ J?ão PachecoCh'aves; sr. e sra. Pau,lo Sampaio; sr. e sra. Charles Read, �i.'f"l e sr. CId Carvalho. ',. +�
.:<>. - NO'jantar ofererido pelo sr. e sra. Válder Sarmanho ao Embaixador ..�.
�i� da Itália e M:arquesa d'A.)eta (ela, �ma dasl dez'. mulheres mais elegantes do ..:.,
! Brasil em 1956), no bonit�; �partamento do _!ll0rro ?a. Viú�a, estiveraI? presen- .t.
y tes: En:bai�adõr e .s�·a. Decl.o. Mourft; sr. e sra. OtavIO GUlI�le; EmbaIxador da ...�+
+tArg'entma e sra. FIlIpe ESPII; sr. e sra. C�rl�s Helborn; DIplomata Ca,rl? Eq- ..:.
+.-11 rico Giglioli; sra. Ivone Lopes (eleganbsslma, como. sempre); sr

.. e sra. :: '

.!+George<Hime; S1'I/.. Andréa Morgan Snell; sr. e sra. Antenor Mayrink Veiga;·:·
�i' .1'. J1 sra: ,Roberto ,Súplidcy, e outros.

.

:�
,. f .. '" -») x«(-'-. . +.�.
.t�. Viajou no "'último dom�ngõ para "Bu?nos Air!_s" a el��ante dra. Ter�za ..�.
+•• FIalho,. Tereza em coni!)flnhla de sua gefi]tora permanectna naquela capItal �

..
' . �

�t.alguns dias: .' 'e
•

-

�.I�.. . -)1 x «(-,- ,�:.t. . D� cidade de Santos encontra-se em visita a, pessoas d�, fafuilia a grll- �:•
•t.ciosa menina-moça, Glorinha Rodrigues da Cunha.

'. �:':.:<; Surge mais lima c&:ndidata ao títlil� Mi�s s.ta. ?atarma srta. Ma:_lene �:·I�:.Bal'ros, representante do Clube VI de Janell'o no EstreIto.
. �:�.�.

.

-») x « _
_

_
.

�.� i

�:":":":+'.!H:�.:H:":#:�:":":":";").:":++:":":";":":":":..:..:..:..:..:..)

���
nCOnIGClmenTOS

su� novà' rOUDa anatftmiCà
•

para. o homem'moderno!

Jmp&�iar.,s ...... �

�

é confeccionada em quatro talhes
. e em 32· tamanhos. Seus tecidos e aviamentos
de alta qpalidade e pré-encolhidos.

si.
•

�;.

• Você se' sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatÔmico; muito mais confordnl

.

e muito mais elegante.

• Sua nova r�upa -'- IMPERIAL -EXTRA cst'
prontinha para v()cê vestir. N�o há longas esperai
nem demoradas proVils.

.

GaraJ:.tido por

IECIDOS E ARTEFATOS FISCHER SIA
.(

,

,

_

Ruà Pràtes, 374 - 590" Paulo
35 anos especioli?oc;lo TJO, ramo do vestuário

Distribuidor ex.clusivo:

/
MAGAZINE HOEPCKE •

CARLOS HOEPCKE S/A
Santa CatariNa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Usiti'ãlle çlear Iiiu S IS. A.
Belalotio da DiIl8l-'..IN

Senhores acionistas:
A Diretoria desta sociedade, em cumprimento às' determinações legais

.:

e estatutárias, tem o prazer de submeter à apreciação dos senhores acionistas

o Balanço Geral, demonstração da conta Lucros ,e Perdas, .

.acompanhados do

Parecer do Conselho 'Fiscai referente ao exercício encerrado em 31 de dezem-
, .

' .

bro do corrente. '

,
. I

À disposição dos senhores acionistas, encontram-se os documentos re-

ferentes ao execício .findo, -estando a dil"etoria à vossa disposição para quais-
quer esclarecimentos que desejarem.

.

São João Batista, 31 de dezembro de 1956
Val�io Gom,es

Diretor Superintendente
Dr. 'Cesar B. GOI,es

D-iretor' 'Gerente

1000 - A T I V O

no,! - IMOBILIZADO
1101 - Edificios e Dependências
Í1(}2 __:_ Casas e Vilas Residênciais
1103 - Instalações e Equlpamentos
1104 - Maqainísmos e..,: Acessórios

Valor de Aquisição
.

Valorização Lei 1474-51
'

Idem Lei 2862-56 '

1105 :.._ Móveis � Uten;íLios
Valor 'de Aquisição
Valorização Lei 2,ê62-56

2.752 ..221,20
1.716.696,80
1.508.823,ÕO'

14.071. 264,90
3.245.855,60

16.738.035,00 . 34.055.155,50

465.392,40
123.216,80

588.609,20
73.927,90
91)6.830,60

� 1013":""';; Instrumentos, Ferramentas
.

UOT - Benêeítorias
UQ8 ,'� 'I'enrenos e Propriedades

/. Valor de Aquisição
-' Valorização Lei 1474-51

.. � ,

.Idem Lei 2862-56

e Apetrechos

6.775.893,20
4.564.503,40 2.553.380,00
\ 311.100,00 1.3'79.653,80

'1.9'00.289,80 ·6.699,60
84.254,50
547.851,00
290.448,ÕO 53.190.544,30

. 1109��� Máquinas e Implementos Agrícolas
.rrn--- Veículos

, , ,1<114' � "Biblioteca

).11-8: -- 'Â,nimais de' Serviço,
, lH.9.· . .,...,.. Valores Intangíveis
f1�l)-":_, Obras em .Andamento
,;. r., :".:. �'!, 1200 _. DISPONIVEL
1261

.

- Caixa
f20� _. Bsneos •

: 1360 �__;,-rREAMZAVEL A CURTO PRAZO

- � ........._.

498� 762,10
'1.085.075,00 L.583.837,10

'" ,.:::J._� __ �

, 2000 - P A S S I V O
2100 - NÃO EXIGIVEL (Capital

2101 ._ Capital
2102 .-= Reservas Legais ,

2103 - Reservas' Estatutáriãs e: Contratuais
2104 - Lucros a Distribuir

2200 - NÃO EXIBIV:EL (Prevísêes}.
.

2206 -- Provisão para Depreciações
,

2300 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO
?301 - 'I'itulos a Pagar
2302 - Ordenados e Salários a Pagar
2304 - Fornecedores de Cana
2305 - Contas Correntes
2306 - Dividendos a Pagar
2307 - Contas a Pagar .

2:l08 - Impostos, Taxas e- Contri-buições a Pagar
2310 -,- Empréstimos Bancários

2400 - .EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2403 -, Empréstimos do I.A:A.
2404 - Empréstimos Simples
2405 -- Empréstimos com Garantia. Real
2406 - Contas Correntes Especiais,
2408 � Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar

2600 - ,COMPENSAÇÃO
2601 -'- Caução da. Diretoria _.

2604 ._ Empréstimos, Siplples Ccntrâtados
2605 -:- Penhores e "Hipotêcaa Contrãtárdos
2606 - Titulos Caucion,ados.
2610 - ,Titu}ós ,Endossados·

3.454.928,30
2.1.265,90

269.28'3,00
5� 122 . 050,50
583.000,00
680.000,00
199.923,20

4.406.957,90 14.737.408,80

São Joá6" Batista; 3i de
Valério Gomes'':'

;

Diretor SUI)ertntendenié:
Maria GallDtti Peixoto.
Diretol:a Secl'stár.ia

Dezembro de 1956
. "Dr. Cesar: Bastos Gomes

,.' Diretor Gerente
vidàl S: d.e Medeiros

Contador Reg. N. 934 '':_ CRC - SC.

',' '/. p'E'BITO
1512 - Despesas Extraordinárias. ,;' : : ,: .

2102 - Re'servas' Legais ',' 're'
••••••

2104 - Lucros a Distribuir ; .

'3000 � Exploração Agricola .•............. ; ; � .

5000, _:_ Exploração ComerciaL .. : ; >.' ••••••••••

6000 '''_, E'xplorações Diversas , , .

. ,
.

138.471,40
305.890,30

5.811.916.00
3.. 445.755,30
107.393,30
361.965,40

10.171.391,70
,

,

C' R E' D ,I TO,
-:. ,.'

, 2fí01 - Lucros e FeriRs. '('Saldo)' /. ":" .

,.. " '

. '. '�, _.
.. ,

.

�.\ 40QO ,- Exploração Industrial.
"

; .

942.062,50
9.229.329,20

10� 171.391,70
São Jeão Bati!it'a,.

Valério Gomes
.' Diretor Superintendellte

Maria Gallotti-Peixoto
Diretor Secretário

3el: c;Te dezembro de 1956
.

Dr. ,Cesar Bastos Gomes
Diretor Gerente ,

Vidal S. de Medeiros
Conto reg. n. ·934 - CRC -SC.

- j

...
/"�:,:p .

2.a CONVOCA'ÇÃO
Pelo presente, São convidados os senhores acionista's desta sociedade

para se reunirêm em assembléia geral ordinária, a realizar-se no d·ia ,2i do
corrente às 10 (dez) horas, em sU'a séde social em Pedra de -Amolar Itajai
para� .deliberarem sôbre o seguinte:

'
.

" .'

ORDEM DO DIA
1.0) - ,Exame,· discussão e aprovação do Balanço G.eral e demais docu

mentos referentes ao exercício de 1956;
2.0) - Eleição do ConseJho Fiscal para 0 exercício de 1957;
3.0) - Assuntos de il1.teresse social.

A v i s o

Acham-se à disposição dos senhores acionistas na· sede da socj'edade'
os documentos discriminados no Art. 99 do Decreto-Lei n. 2:627 de 26 de Ise�
tembro de 1940..

.

. O balanço, demomtração de Lucros e Perdas,. Par.ecer do Conselho
/

Fiscal e Relatório da Diretorja foraJp publicados no Diári� Oficial n.· 5.845
de 30-�-57� . � �,�', � !'�r.�,:rr I'�ii:iPedra de Amolar, 2 de maio de 1957 I

Municipio de Itajai
Dr. Cesar B. Gomes
Diretor Comercial

premiá-lo com sua" "Meda

lha dé Prata", pelos- bons

serviços prestados na re

cuperação das culturas ger-

mânicas.

O . nome UNIMOG revo-

1301 � 'I'Ítulos a: Receber 6.819'.143,40
1305 - Contas,Correntes 4.019.078,30
1308 - Almoxartfados 4.274.639,90
1309 - -Estoll.ues Diversos

. -

1 �, 3.513. 809,6Õ ,

1314 ..::.:.. Safra Fundada /' .�- 3,972'.848,60 21. 699.519,80
,

-

1400 - <RiBAÜZAV�L A LONGO PRAZO ; ��'I 1);:ltq1jll:.r;.:I'� IWj 1\' .

.

1406 - �::�tal, �����;�i>�;���ENTE : -.
.

,�, I :��;;ii \vo�r��;��e:
é

:inn:�o.ma� I! . .,UI IMOU VI I REV.OL�C lOd4R A 1 �:Ci�a�::re:�eem) �r:�:rc�:�
1503 - Safra em Formação, 1.577.151,40

. mU,ndo; como presente m es- ':Jli LAVUDa.4. 8R .SIL IRA nám grandes possibilidades
1510 - Despesas Diferidas :-"'i'1!, 1. 754.811,20 . �. ,

I d d
�'" li.. .

C 54.097,60 3.381)',0,60,2:'0 .,Xlm,.1ave � a mo .errra enge- balhos e tempo mínimo pà, dianteiro e trazeiro ; três nas subidas em rarnptr;1513 - Sêlos .de Vendas e onsignações �'1\ .

"" '

1600 ,--;COMPENSAÇÃO
'

'�lt.
- -

.

, ..n�,àl'iã aÜítomobil.ística. 'I'ra, ra a montagem 'do,s. apare-"tomadas de força .especiais ; transportando desde seis

1601 - Ações Caucionadas >;"; " \
� ! 80.000,00 balhando 'em qualquer clí- lhos de adaptação. tração n�s quatro rodas e toneladas, a 50 quílome,

1604 - Contratos de' Empréstimos "Simples 6.000.000,00 ma, em qualquer cond1oç.ão bloqueio d.os dois dif'eren, tros horários, até sessen-

1605 - Contratos de �ll1préstinios c/Gararrtía ]teal 15.521. 046,00 meteorológica, .0 UNIMOG Com sistema de freio dais aumentando a capací- ta toneladas, com velocida-
1606 - Devedores por Titulos Caucionados .,,;; ,

2.377.660,00. �

'e o trat�r mais rápido do 'Westinghouse", de> ar
dade ; de marcha em ter- de de 3,3 qu.ilometros - o

1610 - Endossos
I .�.}} i . 3.4;13.600,00 27.392.306,QO, 'd' d' I duzi eomprímido, para reboque,

.

UNIMOG
' .'

I dos_.,-

"

...�� ,

107.950.697,80 merca o .mun 'la , pro UZ111-
renos difíceis (a tra-ção, e o veICt! o

-

do melhor e mais graças à que serve ao mesmo. tempo . sete instrumentos, o gran-

e··Resetrvas) ....._..'
...

sua extraordinária força de para encher pneus, mano- das rodas dianteiras pode de amigo do homem do

33.000. 000;00
/�..

tração, grande velocidade; brar .a caixa· basculante, e ser engatada e desengatada campo. Não é sem razão,
1. 230.409,10 ,lllultipla coniuzação de tra- aos elevadores pneumáticos duraí{te a marcha, sem ape, portanto, que a Associação
735,79'6,1.O' . .

d. .'.

� 30
----- - - - ... - .

Agrícola Alemã vem e
,8.427.537,10 43.393.7.4., .

Os.abaixo assinado-s, membros do conselho fiscal .da Usina de Açucar Ti-
[úcas S,A;.• de acôrdo com os estatutos ê as disposições legais, após detido

9.320.866,20 exame das contas referentes ao ano encerrado em 31 de dezembro . de 1956,
balanço geral demonstração dà conta "lucros e perdas", contas dos senhores

diretores, em face da documentação apresentada, são de parecer que devem
ser aprovadas.

.

São João Batista, 10 de abril de 1957 .

Zeferino Carvalho Netto
Sinésio Duarte

JoséCherem
Assembléia geral ordinária

,
2.a CONVOCAÇAO

Pelo presente, são convidados os senhores acionistas desta sociedade
530.851,60 para se reunirem em assembléia geral ordinária" a realizar-se no. dia 25 do

6,378.767;60 corrente, às 10 horas, em' sua sede social, 'em São João Batista, .Tijucas,· para
4A35.954,10 deliberarem sôbre o seguinte;

6.000,00'
.

O R D E. M D O 'D I A .

1.754.811,2013.1'06.374,50 1.0) Exame, discussão.e' aprovação-do balanço géral e demais documen,
:i.�"'·

.

tos referentes ao exercício de 1956;
�

80.000,00 2.°) Eleição· do Conselho Fiscal para o ex�rcício de 1957;
, 6.000.000,00 .

3.0) Assuntos de interesse social: :

'

15.521.046,00 , A V I S O
2.377.660,00

-

I
Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede da sociedade

_3.413.600,00 27.392.306,00 os d-ocumentos discriminados no artigo 99 ,do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 d�
" , 107. 9�0. 697,80 setembro de 1940.
'--:-"lt'

.

,

/
, São João Batista, 2 de maio de 1957 .

.

Dr. Casar B: Gomes
Diret.or Gerente

Assembléia Geral Ordinária

lucionou o comércio de tra

tores, trazendo vantagens
até então desconhecid,as:
plataforma de carga, 'eleva

dores dianteiro e trazeiro,
alta velocidade nas estra

das, perfeita. susp-ensão,
cabine conversível para o

motorjsta, de todo conforto,
com assentos estofados .

Realizando vários tra

balhos simultaneamen te,

sob o comando de um só

homem; o UNIMOG prepa

ra o solo, ara, aduba, se

meia, pulveriza; c o I h e,

transporta; reboca, aplaina
e poupa um tempo precioso,
que �ale ouro.

Também o Brasil vai co

nheceI�, brevefrrente, ,de
norte a sul, de este a (leste,
as qualidades excepcionais
do UNIMOG, motQ_r Diese.J,
que da fábrica Mercedes

Benz do Brasil,' em São

Bernardo do Campo, São

Paulo, será distribuid9 por

tod's, a lavoüra progressista
do país.

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUERCONTRAA"
FA ZEN DA PÚBLICA, ..

Caixa Pos�a' 246'

npRI.\NÓPOUS _ SANTf\ CATf.!<1II4
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SOMENTE PA'RA _ 5.a 'FEIRA
ROMA, 6 (U.P.) - Sómcnte para quinta' fe'ira está
sendo esperada a ultima palavra do Partido 'Social
Damocrata.. Italiano, s::bre sua retirada do govêmo
embora a decisãosm princípio já tenha sido anunciada

ontem. A confirmar-se a saída dO,partido Importará
na renuncia automatica do primeiro'" ,ministro Segni
cujo gabínate de coaítsãn passaria a contar apenas: com
a minoria no parlamento.

.

'Faleceu produtor cinematográfico
RIO, (V.A.) - Vitima de colapso cardíaco faleceu du

rante a n"ite de ontem o vice.presidánte dos produto,
ies cinematográficos Jaipte Pinheiro considerado lí

der da classe. Seu corpo acha-se 'na capela do Lamcha

do. O sr, Jaime acabava de regressar duma conferência
sobre problemas do cinema realizada em Sá') Paulo.
---._--...._-,.__._--.--- ----,_

R E:U N E - S E H O J E
MOSCOU, 6 (D.P.) - ° supremo Soviete reunir

se-á hoje, para discutir e aprovar o plano sôbre a des

cantralizacâo e modernizacão da administração' da
-e, _.

I

indústria.
Êsse Plano, preparado em uma reunião reàlizada

em ,feVel\eiro, reformaria inteiramente 6 sistema rlÍsso
de administração i_ndustrial e introduziria a� maiores'
mudanças sofridas pela.economia-russa.

. ° temário dg, reunião: do Supremo Soviete compre
ende dois temas principais, a saber:

1) - Reorganização 'econômica, ou seja, a "tese
de Kl'ucllC',",

2) - Versão final corrigida do VI Plano 'Qüinque-
. I

nal, ordenada em dezembro passado,

5

\
,

DALLAS, Texas, 7(UP)
Em . face das novas inunda
ções 'causadas pela enchen
te 'dos rios do Texas, 40 ta,
milíaj, se refugiaram nas

montanhas, em Wkhita FaI
1:-::, ao Nio.rdeste de Dallas.
O serviço de metereologia '

anunciou que está próximo
o fim das chuvas e tempes
tades, mas o pessoal prefe
re esperar mesmo nas mon

tanhas qUe, o tempo melho-
re. ';,

�O'vAS ENCHENTES
Devido às fortes chuvas

que cairam; nas cabccaíras _

dos rios B.razos e Bosnu«, é
possível qua a cidade de Wa
co também' sofra inunda
ções. A 250 .anilhas a leste
de Dalla s, o rio Sabrine co'
msça a transbordar.

,

Recuperação das pastasgens
nativas e exploração racio-

'nal das artificiais

«No Cenêculo»

.Iem a 8ibliiJ' ·na"
QUARTA-FEIRA, 8 DE MAIO

Educa a criànça no caminho em que -deve
(Prov. 22:�). Ler Provérbios 22:1-11.

ENQUANTO se esperava a chegada d-e um' novo

membra da famíl ia, o' menino menor foLpassar uns dias
-.

com sua tia e sua avó em ousros local distante. Come-
.çou a mostrar siguais de saudades, ao-cair, da noite, mas
Era por demais concients da sua bravura pára se pôr
:1 chorar. Uma noite, no final de sua oração costumeira,
él'e acrescentou: "E estou com muitas .saudades de meu

irmão Alan",'
Sua avó, pensando em distraí-lo sentada à beira

de se� leito, .começou a cantar-lha u�a canção popular
infantil, a respeito do sapateiro. Uma mãozinha tocou
lhe no braço e o menino lhedísse : "Cante, alguma coisa
de Jesus. Eu gosto mais dêstes cânticos", Segurando a

mãozinha terra, ela começo�. a cantar:
"Sei que Jesus me quer bem" ...
Cantava 'ela e nem um son» 'saiu da bôca do peque-,

nino, mas, antes dela terminar êle dormia tranqüilamen
te . Foi então que a avó orou: "Querido 'Deus, que Pau
linho seja sempre um pregador; ensinando os adultos a

pôr o reino de Deus em primeiro lugar" ..
'

ORAÇ·AO .

Querido Deus, perdoa-nos quando negligenciamos
.
os pequeninos, pois sabemos as tuas palavras: "Porque
dos tais � o reino de Deus". Queremos ser como as' cri
ancinhas em nosso espírito e ter perfeita, paz no cora- !

ção. Em nome de Jesus. Amém.
PENSAMENTO, PARA O DIA

No lar cristão crianças e edultos expressam diària-
mente seu d'íscípulado.

'

Ruth Cooper Ottinger, dOna de casa (North Dakota)
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d Ih) .+. te dos to,balhos que vêm
,

.. Se o erao maiores eta es. :.' sendo desen ; olvídos para a...9++, � � � � � ._ �
_ melhoría do.s Irebanhos nacjo I� � .. � .. � � .. .. .. � � .. .. � .. .. � � ..

, nais, através do 'Laboratório
de Nutr.ição Animal, órgiiol'do InstItuto de Zooté,�nica
está envidando esforcas nó'
:s�ntido de assegurar, "aos a-
11Im:;tis .

uma alimentaçãoqualItatIva c quantitativa
�dequada. Tendo em vista
just;mente R'CQlllpa;p.har os
estudos ',para o' ápêrfeicoa
n're?-to . ge�tico do g'ado", �_:quêle orgao realiza, atual
!}1e�·1te, investigações as'
maIs prOfundas sôbre a ali_I
n:cntação do gado em condi
çoes troPi�ais .. Dedica espe
eial atençao a rec'Uperaçãodas pastagens nativas ben
c�mo. aos métodos necessá.
r�os a i�tensificação da prátíca racIonal do usa das pas
t�lgens artif1ciais. Neste par
tI.cu!:=tr, pe�quisam Os seus
tecllICOs sobre as espéCies '

'de gramíneas e legum.inosa, I
de m;:tiQr valor alimentício f

bem como os problemas da
conserv�ção de forragens I
REINA CALMA 1

ENCHEtlftS
Mão DillM4M

.0 TEXASandar. "
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APERFEIÇOAMENJ(�

DOS REBANH05

AMMAN, 7 (U P) - °
ministro da defesa da Jar
danía Seliman Pacha Tau
kan que exerCe também ::ts
funçõ2S de govêrno militlr
declarou que reina cal-
.,ma em todo o país. Acres
centou qUe oItenta por cen
to da pOPulação COoperam

I·
com as autoridades para
manter a segurança pÚb!ica
e se c:mtinuar essa situação
brevemente poderá ser sus
penSa a lei marial.
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PAULO AFONSO

r ,

,

\

BIISTA -O NOME I -

, '.

I 'á sabemos o' q�e significa.

Sinônimo ele energia
elétrica e marco de uma

, nova etapa na vida dQ

,-nOrdeste b r a s i I e i r o, Paulo

Afonso é um nome

que inspira
..

confiança.
No setor dos lubrificaFlt,es,

SHELL X - 100 MOTOR Oll é

H

\ sempre a maior �arantia,
nos longos p�rcursos ou

mesmo quando o mofor

está parado, em virtude- de

conter os aditivos alcal�nos
I

mais atuantes no combate

,aos ácidos - corrosivos da

combustão: E por tudo isso,

quando se pensa em

lubrificantes, basta 0- nome

'� SHEll X-100 MOTOR OIL.

,
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6 Florianópolis, Quarta-feira, 8 ele Maio de 1957 ··0 Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina
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Fioueirense e Carlos RenaoI <

na 'Tarde de Domlnoo
o Figueirense acaba de aceitar unrjogo com ô Carlos Renaux, de Brusque, a ter lugar no estádio da rua Bocaiuva, domingo

próximo. O púbU co, na ocasião vai rever Julinho com a c�miseta 'tricolor·'atuando contra o seu antigo clube� Aguardemos •

.
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Nizttta e Ilidro, técnicos novamente
do Avaí e Figueirense

c:

----------------�c:
-

•
Desde a semana passada os dois eficientes prepara

que Ava! e' Figueirense es- dores \ em condições' de le

.

t
- var seus conjuntos a gran-

tão sob nova onen açao. .

tê
.

t d
des e retumbantes vitórias

ecruca, com o re orno e \

.

\
. I �ue p�r certo irão dev.olver

I O�m �onçalves (�Izeta). e! a Capital a hegemonia do'

Izídrr, Costa. Estão, aSSIm, futebol barriga-verde. ,

���������-�t������ãi(�����·t�-���)!��rii�Q���-�-I�f#�'�����Q!����í�;���JXi�.�'���:!ii��-!!Ç��MEhÇ�_��':-� Gt��,�

1ft II !' Dr u U!�8' Iri�[a aio, a �1! m�� n!� I ali a
Estamos seguramente in- fren�ando FIGUEJRENSE e paranaense desnecessário Curitiba, tendo ainda na I Com referência a equipe empatar com a Seleção da: possue uma equipe bem ar

formados, que as valorosa� AVAí. qualquer comentário, pois Capital' do vizinho .Estado carioca da PORTUGUESA, I Rússia. I mada e treinada, que pode

equipes do GORITIBA F.-C., Assim sendo, o nosso pú- como é sabido possue a mes, e�patado com a Seleção de
i
temos � �izer que'at{ago�a I Apesar de não ser u� dos: rá apresentar uma bela exí-

da cidade de Curitiba e AS- blico terá a oportunidade
ma cinco elementos que in- Sao Paulo. . I fOI a uruca que conseguiu i grandes do futebol carioca, bição.
tegraram a Seleção do, Pa- _- .

:���::�É:A�
L

� ::ocd: �P:t::'�:::' n::::b:l�::O:�-1 ;::�t�"�,":�l��;�m�eC�:: Not '1'"C' I-as' do' ,Tu rfe'Janeiro, ainda este mês ainda.no mês em curso.

I teból,
abateu a nossa Se

preliarão nesta Capital, en- Do poderio da equipe leção em Florianópolis e

.

IASOUETEIDL . VELA

---_.- ",�_.-

desmontado na partida, sem
a devida autorização do

Por ZANBRI

I
'

\

Notícias dos Estados O vencedor marcou .... 1 São Paulo, tivemos também,

�ela tercei.ra, .vez conse-
I
186 4/10 �a�a o.s três mll

I
conforme era esperad�, mais "Starter", contrariando, as

cutíva, fato inédito no tur, metros. 'I'imão fOI o segun- .
um recorde no movimento sim, o Código de Corridas.

fe paulista, A'DIL sagroL1� do colocado.
.

'

'II de apostas. Os 54 milhões Faz parte do registro que

se vencedor do Grande Prê- Lodgar Gonçalves, o jó- de cruzeiros registrados no originou a multa, denúncia

,Sábado nesta Capital ,o inicio do importante certame mio São Paulo, prova má- quei felizardo que montou ano passado já haviam sido por ter maltratado o ani,

xima do calendârío turfis- Adil afirmou que, uma vez superados na tarde de sa- mal Serêno, no treino de. 3'

Será iniciado em 11 do reunir 50 tenistas mirins, já "fantís até 15 anos, Iarte tico sãopaulíno, Não foi na ponta, não "mais sentiu bado, quando os guíches de maio corrente.

corrente, nas quadras" dl: 'que cada equipe degladían-
I
Adam, Roaldo Hochhei� e necessário ao notavel filho a presença dos competido-v bado, quando os guichês

_

Lir-i T. C. "de �l?rianÓro-l te será constituida de lO! Doris Sfoggia; juvenis; de Epdigran mostrar ao res,
. 154.727.110,00.'lis, o campeonato infan.tO-: gàrotos.' I

Ronaldo Franke, Walter FiL público
-

que, lotou comple- Convêm salientar que o -::-',

juvenil �ul-brasileiro- de te- i' A �iretoria técnica da
I ler, José Kras Borges, Pau- tamente as dependências de 'único animal que levantou o , O Jóquei Clube de ' São

nis no <fual parríciparão re-.' FRGT ao que sabemos já' 10 de Ca-rli e Ingrid Ni- Cidade Jardín, na tarde de "São Paulo" em tempo me-
I
Vicente, homenageou a im-

presentações de nosso' Es-! tem..'� lista dos prováveis 'I' gaard.·
.

domingo passado, o seu ver- lhor que ADIL foi GUALI-
,
prensa na noite de 6 do cor-

I'
". ' I

tado, Santa' . Catarin.a, Pa-l,integrantes da delegação,
.

Ainda �ão está resolvida dadeiro valor. Seus adver- CHO, que em 53 gastou pa-
t
rente, fazendo cumprir um

raná e São)Pau�o., C,onfor-I gaúcha; que :sa�y.? algumas' _8. '�aheita CÔ:Ql�. 's�gttirãQ',�sáriós não exigiram o má- ra os três mil metros
I
programa de oit<1 páreos, na reunião, acrescendo o

me temos notieiado a, enti-l modificações a seremJfet- . es ;:t�nistas escalados pâra a- '_�imo--de suas forças. lY1uito 185 4/10, exatamente I" a com base no sétimo Grande agravante de ter desrrespel,

dade cata.ripen�e do. espor-
I tas. será inte,g.r�da: pel�s se-I capital. ca:ar�nense, estando

.

ante� de ser ini.ciada a re- menos que 'seu companheiro,' Prêmio Imprensa, em 2.200 tado a um dos Comissários

te branco de ha muito vem guintes raquetistas :

mfan-I
sendo cogitado que a mes- ta fmal, percebia-se

: clara- de farda. metros. de Corridas.

trabalhando pa-ra o brilho I
tins até 12 anos Tomaz ma será por estrada de ro, mente que a preocupação Recorde absoluta de apos, �:f:-

,
..._. I ", ,

-
,"

dêsse certame que deverá I Koch e Mariza Magnus, in- dagem, ( dos rivais do tricampeão tas em hipódromos brasí-' A Comissão de Corridas A Comíssã., . de Corridas

,'--"--- não ia além de dosar ener- leiros. Mais .de n6 milhões do Jóquei Clube Santa Cata- do Jóquei Clube S. Cata-

o Dr. Carlos Loureiro da Luz assumiu. Adil, tri .. Campeão
a presidência do Avaí, 'com a licença I o cavalo nac�onal Adil

d"d V d B Id'
.

I
em maravilhosa carreira,

conce I ii ao erea or a Icero levantou pela terceira vez

F.ilomeno

Campeonato Sul-Brasileiro
Infanto-Juvenil 'de Tenis

No livro de ocorrências,
notamos haver sido' aplica
da uma multa de Cr$ .....
1.500,00 ao jóquei Milton

Souza, por não ter se em

penhado na vitória do ani

mal PARIS, na carreira da

Vem de ser licenciado da �amília azurra disposto a

Presidência do Avaí F. C. o
I

prosseguir no' trabalho pro�

Sr. Baldicero Filomeno, I fícuo 'que até então vinha

que, a frente do g.rêmio desenvolvendo () Sr. Baldi-
.

cero Filomeno. Enquanto is-
azurra, está desenvolven-_

S 'O' .

G Iso, o r. sm onça. ves as-

do grande' ativida,de. Du-
sumiu a dheção técnica do

gías para tentar uma colo- apostados nos dois dias em rina, tendo em vista certas rina, está elaborando o

cação honrosa, tão certo. São Paulo. irregularidades observadas programa do próximo do-
I

que estavam da impossibi- _::_
nos últimos páreos, resol- mingo. Pelo que observa-

lidade de derrotar o craque, Além do êxito social e veu aplicar uma multa de mos no, "projeto do páreo",
que levanto,u' um milhão e; esp.ortivo registrado com a Cr$ 1.000,00 ao jóquei João

I
vamos ter uma movimenta-

meio de cruzeiros. I tarde do Grande Prêmio Soartes1 por, ter o mesmo da tarde tUlfística.consecutiva o Grande Prê

mio São Paulo, lima das
____________ .. -f' ,-- ., .....-.----, .,_- . _

X Jogos UniYersit�rios Calarinenses- NOTICIAS DE XADREZmais inpo.rtantes provas

turfi�ticas do Continente.

Em prosse'guimento aos rio, Erasmo e, Anibaldo. Terminou dia 10 de maio, xxx

X Jogos Universitários, Ca- Filosofia: Za�zibar, Lira,' o torneio: amistoso, promo-.I Acaba, também; de rea-

Cervejada da vi- t�rinenses, jogaram na tar- Alberto, Schmldt e Sada. vido pelo' Centro de Xadrez ,1i,zar-se o campeonato mun-

de de sabado as· equipé'S da ,.Na partida principal, pre- 12 de Agôsto. Tomaram" dial de xadrez na cidade

tória Faculd,ade de FÍÍosofia x liaram as 'equipes da Fa-
parte no mesmo, os -enxa- de Moscoj1, Russia, em que

F· ld d F m' cI'a e culdade de 'Direito x.Facul-
Em regozijo pelos dois acu a e e ar a

; L' dristas: Élio BaIIst�ed, dr. saiu vencedor o grande
Odontol'ogI'a e da F'aculda�de dade de Ciências

. Econô- K'
'

d' J -

Btriunfos obtidos frente ao Jorge otzlas, r. oao . mestr� russo Smil'llov. O

d D"t Fac'uldade de micas. Partida disputadís,- '1
.

Figueirense que lhe vale- e IreI o 'X
,

. Ribeiro,- José Garcia, SI VIO match de 24 partidas entre

ram a co�quista da taça Ciências Econômicas. sima, 'em que os dois con- Suncini e 'Pedro Gárcia. No os dois campeões mundiais,
tendores' se empregaram

"Baldiçero Fi.lomeno", ho- A equipe dos forma-doritos rE;t�rno, apenas os quatro Botwinnik, que, defendeu o

FI
'

I
.

FI
• I muito. Jog�das rápidas, m'

,I·rme na pon a o
.
umlnense je, na séde do Veleiros, não encon.trou dificuldades· primeiros e que disputaral!l; título durante 9 anos e'

I 'vimento constante dos jo-
1 d d 'I 60 I C

.

t' '6 da Ilha, o sr. Baldi-cero Fi- em' "en,cer os rapazes da terminando com o seguinte Smyslov, despertou grande
Com os resu ta ,os e sa- .', ugar - orm Ians, I

v
d 'l'b

.

, 10,meno, presidente licencia-
I FI',losofI'a, pela contagem de

ga ores 'e eqUl 1 1'10 nas
resultado:. primeiro luga:r entusiasmo e interesse no

bado e domingo, a clas·sifi-
'I

Próximos jogos: -

f f t
d dA' f

'
. açoes, oram os

'

a ores que Dr. João Ribeiro e José meio el1ixadrístico de todo o

cação do Rio - São Paulo,' Hoje - Flamengo x Vas- o o vaI, o erecera uma 68 a 21. O quinteto da Fa-
deram à partida um brilhe)

•

Passou a ser a seguinte, co no Rio e São Paulo x· grande cervejada aos joga- culdade de FNosofia, ape- Garcia; segundo lugar mundo. Sendo para muitos

I
'

d " "
. invulgar, trazenJo a' toro

Élio BalIstaed e terceiro, d t d
por pontos perdidos: 'Palmeiras, em São Paulo ores

"

azzurraS que tão sar de mode&to •. luta ate os
cida numa constante vi-

uma surpresa a erro a e

10 luga�' _ Flumine"nse, Amanhã _ Fluminense x I bem. se houveram'1las dua.s minutos finais, não esmore- Dr. Jorge Kotzias. No matc.h Botwnnik, sucessor do gran-
, bração. O "five" de DireitJ, .

O Botafogo, no Rio e Santos x pelejas. ' cendo em momento algum. de três partidas, para dIS� de A.lekhine, pois éra con-

sempre em superioridade' d
'

20' I V 1 P t S- P r O importante para êles, é puta do título, realiza o en- siderado o maior mestre do
ugar -, asco, or ugu,esa, em ao au o, I.-.O...O....O....O_c no marcador, só conseguiu,

30 1 FI e . Sa'ba,do _ Ame'rI'ca x Por- competir e o fazem de ·ma- tre os dois ,primei:ros, sa- enxadrismo contemporâneo.
ugar -:- amengo . entretanto, 'listanciar-se

Sa-o Paulo, 2 tuguesa, no Rio e Santos x Conl ndl"do 'Waldl"r neira a merecer os melho- gr.oU-Se vencedor o vetera- xxx

Unos minutos finais da pa.t"- I

,
, res elogios. O "fiv�" da Fa- no enxadrista catarinense, Dentro ide poucos dias,'

4,0 luga.r - Botafogo, BotaUgo, em Santos tiqa. 0,/ quinteto capitanea� .

t R'b' b"
Palmeiras e Santos, 3 Domingo _ Vasco x· São culdade de Farmácia e dr. João Batls a 1 elro teremos tam em mais u�

Muitos aficionados pre- \,
. do por, Tycho, em mome!1to N t 1 t d 2 t h t

.

d
50 lugar _ Améri-ca e

I Paulo,
no Rio e Corintians x OdontOlogia se apresenta I t

.

e o, pe a con agem· e x ma c en re as eqUlp,es' o

sentes ao jogo Avaí x Fi- a gum, es ,eve supenor '10
1 E

. .

t
.

B C
P 4 FI S-PIem melhores {!ondições do

.

, ,. aSSIm, maIS um orneIO' anco do Brasil é lube 12
ortuguesll,

.

amengo, em ao au o. . -

d' a d d' t
. �

t
'

,. gUelrense nao elX ram e . os economlS as, ,pOIS es es
d 't'

.

l' d m d A
� tE'

. que o da �no�ofia, e em . � enfa, 1'1S ICO e rea Iza o e· e gos o. spera-se, que
_ .... · ..

:iS'oliido· na
..

;jl·d·era·nca-··o·-·'j'end"ii,·ãj
......

·i
.. -

�:::::a:a:uae�::n�:;:�� e:� jgualdade de condições com :�aus:�:I:.r�n�ar;:�J::e;� F!OrianÓ�olis, em

t pr=�a��- �:�:ov;:' B�'a!i�S�I�!a�::fO�'� ,

- .• .

d
- ", ". os demais quintetos. No jô-

42 28 f '1'
. çao ao ampeona o 1-

Com as partidas de, sába- _I \ 3.0, ...lugar
- Tamandaré, esqua 'rao

.
azzurra , mUl- ,

, a,. avor�v,e a eqUIpe d 'I
.

- go. desta segunda rodada, r
d T.\ ld d d D"t

dade e do Esta o, graças ao rar-se de sua u tima. derrota

do e domingo e seus rêsul-' Postail Telegráfico, São Pau_ to embora ErlÍ'sio nada 'dei- '. I a J:' acu a e e IreI o re-
, I '

,

d' b't'
os farmaôontos estabelece-

fi t f·'l t' t
apôio e �stímulo do velho

I; fragorosa
frente a forte

tados, a colocação dos con-, lo, UnidO's e Treze de Maio, xasse a eSeJar su stI um- , ; e e o que 01 a I u a en re

ram uma grande diferença I d'
.

t t' Clube '12 de, Agôsto. equipe do Clube 12.

correntes ao titulo de

cam-,2
do-o. Waldir, como se sabe, .

os OIS qum eos.. J
•

peão Amador de 57 passam 4° �ugar - Ipi:ranga, 3 contundiu-se ií"o derradeiro
no marcador, obngando o

Os quadros: Faculdade de --f-A ' n n B '--�_\-----d-'�--1-6"-seu adversário a uma gran-
'

vai versus ocaluva, no Ia I
a ser esta: . PrÓximos jogos: e�saio dos, "'av·aianos e, as- Ciências ECon.ômicas - Or-

I < .Postal x Austria sim, teve que ser poupado, de med�tação. :aJ}e o, Claudio, Herçil'io,'
/ 10 lugar - Vendaval, 0'1' São Paulo x 'ramandaré deven.do. seu ,reapareciIljl.en- Os qois q�intetos' Edgar e. H,'rnani. ,Faculda-

, reportagem, chegaram
I Treze de Maio x Venda- ,to dar-se contra o Bocaiuva, ram assim: Farmácia-Odon- de de Direito,- Gabrie1, Ty-
I vai dia 16. tologia: Waldir, Nildo, Má- cho, Dedeco, Acari e Sasse. bom termo os

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

,

estará no 'comando do Avaí

o Dr. Carlos Loureiro da

gria nas hostes avaianas,
pois, 'o popular N izet� está

capa·citado para dirigir uma

equipe de futebol.

rante o se\! impedimento,
Avaí, motivando grande ale_

que 'será de um mês apenas,

Luz, um dos maiorais da

/

Segundo apurou a nossa, tos entre Avaí e Bocaiuva
i
para a realização de um

a, '

encQntro amistoso, no dia

entendimen-
'

16 do corrente..
p. p.

20 lugar \ AU'stria� 1

"

'. ,/
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Noticiârior,� Internacionas
dres encomeQdou a�s 'esta- hélices p�ra passageIros parte Austrâlia, Grã-Breta

, I " ,

leiros da, "Harland and "Veckers Viscount-810". O nhaçFrança, Holanda, Nova
Wolff" um navio para cal' primeiro dêsses aparelhos

I
Zelândia é Estados Unidos;

ga refrigerada que: com ape será entregue no próximo I VIENA (B�S) - O dis
nas uma hélice, poderá des ano, durante a temporada trito português de Maria-;
locar de 10.000 a 11.000 to- de verão. Com esta nova en- zel.l situado a 160 quilôme1 '

.

tizado' pela sra, Sandys, es- neladas brutas e desenvol- comenda' as compraiS' de tros ao sudeste de Viena,
pôsa do Superintendente Ma ver até 16 nós' e meio.' O aviões "Viseount" alcança- ao qual acorrem todos os'
rítimo'� dos Armadores, ta- navio a ser construid., em ram até esta data, um to- anos cêrca' de 25 mil pere
pitão Sandys. -O navio pos Belfast, IQu.e!en Yard, nas tal de 372, dos quais 196 grinos, c�l�hrou, dia 1 do

'" ' ,

sui as -mesmas característi- próximas semanas, será em- já foram entregues. corrente, o 800.0 aniver,
cas do "Albany", que foi pregado no transporte de -»)0«(- sário de sua fundação. Na

'lançado recentemente, e carne entre Londres e Bue- Nova Iorque (B.N.S.) Basílica de Ma�'�zell h'á
um terceiro navio encontra- nos Aires. O navio .de passageiros "Ca-

uma imagem da Virgem Ma-
, .i se em construção para os

"

-»)0«(--

'serviços dessa mesma com- WEYBRIDGE, �.N.S.)
panhia de navegação,

-»)0«(-. (VASP), do Brasil, iniciou Iadas realizará um cruzei-
mos que a veneram: As so-

BELFAST (B.N.S.) - A as negociações para a com 1'0 de 56.000 quilómetros, ao Ien idades religiosas tive-
"Blue Star Line", d�, Lon- pra de cinco aviões turbo- redor do mundo, durante o

ram início .com uma Missa
---'---,-,------- próximo ano. Esse cruzeiro Solene oficiada pelo Cardeal

de 108 dias de navegação Wendel, de Munich. Duran
iniciar-se-á em Nova Iorque te as. festividades,' que du
a 20 de janeiro, com esca rarão duas semanas, espera
las em 23 pontos de 17 paí- se em Mariaziel a visita de

BELFf1ST (B.N.S.)

Nos estaleiros da "Harland

and Wolff' Iançou-se ao

mar o, navio "Picardy", da

Mala Real Inglêsa (Royal
Mail Liné). O navio foi ba-

A Viação Aérea Sãó' Paulo

,
'

TU R ISlA

PARA A EUROPA'

- Nôo espere .rncts para fazer à Europa
aquela vidgem há tanto tempo so

nhada: a CLASSE TURISTA no Atlôn
tico Sul oferece-lhe um desconto de
cêrco de 30% nas tarifas de pos
so qens. E note que o opcrelho é o.

mesma SUPER G CONSTElLATION
com duas partidos semanais do Rio
de Janeiro: terças e sábados, às
cinco e meia do tarde.

,CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

, \

AIR FRANCE NA

'VANGUARDA

DO 'ROGRESSO

A MAIOR Rtr,E AÉREA DO MUNDO

Av. Rio Branco, 257�A - Rio de Janeiro
Telefones 42-8838 e 32-3392

,
'

REPRESENTANTE:
Antonio Fiuza Lima
Flor-ianópolis Sta. Catarina' .'

federação dos Trabalh'adores
nas industrias do Estado de S.C.

l-iecebemos:

I'
"

ronia", propriedade da Com ria, que; segundo se diz,
panhia "Canard", com 11m exerce uma milagrosa influ
deslocamento de 34.000 tone ê�cia sôbre os fieis enfer-

&es de quatro continentes.
,

,milhares de peregrinos de

muitas partes do mundo.

,MELBOURNE (BNS)-

No momento, o' "Caronia"

,s,e encontra no Extremo

Oriente, depois de ter par
tido de Nova York,· onde

}:>rocedente da Grã-Brota-

nha, aterrisou no aeródro
iniciou seu cruzeiro da tem- mo desta capital um avião
porada '�e 1957. de transporte "Comet II",

-»)0«(- d D 1 FA
.

A" OFOCKESTO�E (B.N.S.)
a rcea

.

orça erea.

Marechal do Ar, Sir An-
- Entre os 2.500 delegados

drew, Mckee, Chefe da Se-presentes ao Congresso Anu

al da Sociedade Real da

Saúde, inaugnrado a 30 ,de
abril em Folkestone, encon
tram-se 1.000 representan
tes de outoridades locais da

ção de Transporte, decla

rou que o "Comet" "é e me

lho;' avião do mundo para

serviços de transportes",
que com êle se poderá re

duzir o tempo de vôo da In

glaterra a Woomera, na Aus
trá lia, em trint� e seis ho-

,

i

•

·lJuink ,

AZUL REAL LAVAVEl. .

J
L,
I
I
I
f

_.'

Basta um pouco oe água,
e' sabão ... e a Quink Azul
Real-Lavável sai fàcilmen-
te da roupa e das mãos." "

Se deseja' segurança,': use
a Quink Lavável.' Para

permanência, exija Quink
Permanente. Quink con

tém solo-x,' que limpa e

protege qualquer caneta.

\
:

Preços:
59 em 3 • C?$ 20,00

473 em3 - Cr$ 85,00
.

946 em3 - Cr$ 130,00

Represententes exclusivos poro todo o Brasil:

COSTA, PORTELA a CIA.
Av. Preso Verges, 435 - 8.0 andor - Rio de Janeiro

Sub.AgentE em Sto. Catorina • MACHADe;> & CIA. 'S/A.

Ruo Saldanha Marinho, 2 - Florianópolis '·0212-P

I

1.
1.326
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"O ESTADO" O �AIS �NTIGO DIARI;O DE S. CATARIN�8 Florianópolis, Quarta-feirn, 8 de Maio de 1957
�--------------------------------------------------------------

"

DR, JOE:;� MEDEIROS
V1EIRA

"

DR. EWALDO SCHAEFER
Clinica Médica de

.

Adultos
.

e Criansas
Consultório -- Rua

nes Machado, 17.
Horário das Consultas --

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
res, além de -explendido para meter auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, .inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades;"

.

5,5 HP
11 HP

iau RGIA TREUMATOLOG� ....

Q ESTADO .

urtopedid Redação e Oficinas. 1 rua Con!

00"
35 HP

Cc "QUltÓl'lú: Joau Pinto, rs.
a.!lheiro Mafra, n. 1liO 'fel. 3U::2 r' '5-0 HP''''''', 15 às 17 diàr-iamenta, .

,".lie),os· a08 Sábados -D��t:r�s���i'NS A. RAMOR

lliJ�', 84 'HP't<.es: Bocaiuva 136.
Gerente: DOMINGOS F, D.

_Ii'!>_l!.e; = :_.71_4,__
. ---,

1
AQUINO - GRUPOS GERADOR�S "P E N T A"DR NEWTON Representant";l: lj1

, D'AVILA Lt::presentllçõe- A. S, Lua
\ >"Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos, -_ Com I'l

(IRURGIA GiERAL R1.:·3 Senador fant.as. ':0 - 6° 'tnotóres DIESEL "PENTA", partida elétrica'- radiator _Ooenç.<s. de Senhnras _. Procte- andar,
. '. ,

-Iog'ia - Eletricidade iHed"·,, I'
Tel.: 22-6924·-- Rw de Janeu''''o - filtros _. tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire-'_;ollr'lltMIO: Rua Vitur Mej- Rua 15 de NQvembro 22� �

reles n, 21) ,-. Telelo11�' 'l:;u7, ndar sala 612 ......... São Paulo. damente .

com flange elastica á Alternador de voltagem _

l,unsultas: Das ló \\w�'a e'" Assinaturas ,nual ., .Jr$ :I(}O,OO'
mante...' Vendi} avulsaa .•

'

•• ,. Cr$ 2,00 trifásicos 220 Volts com excitador _ 4 cabos para i1
Residê nc.a : Fone, 3.422

.

I I.!.Rua : Blumenau �:.__ ��ú��l:in'::i��ia�:s��nt::!o,pu, ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
hlicados, não serão devolvido!'. .

d ôb I' t' t funcionaA direção não se responsabiliza assenta os so re ongannas p.ron. os para en rar em -

.-DR. HÉLIO BERRETTA
pelos conceitos emitidos nos ar- mento.

,

"utigos assinados. '.

Ontopedia e. 'I'raumatologla
. lNFOh" ......OES U�Jl:I<I .nu REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

�
Ex-interno por 2 anos do Pavi- O leite-r encontraca. nestll co'/ .

C ATA' R I N Alhão
'

Fernandino. Simonsen da Iuna, .ínformações Que n..cesait.. SAN 'T A '

Santa Casa de São Paulo. díà"�amente e d, imediato.' "-

MACHADO & CI·a. 'S/A Comércio e Agencias(Serviço do Prof. Domingos De _ ORNAIS T�:efo:J�

fine) - Estagiario do Centro ,Ie O Gstado ••...•.••... ,.

8,0221
.

ld . L M inh 2 E derêe t I "P R I M U S,·Ortopedia e 'I'raumatologta e do A Gazeta •••.....•••.••• 2.666

m
Rua Sa arma ar o, _ n ereço e g:

Pronto Socorro do Hospital das P���:n8�!.\ cL�,�j : .'::.... t��;
I Cx. Postal, 37 _ Fone 3362 --- FLORIANÓPOLIS m

Clinicas d« São PaulD. HOSPITAnC Caridade -"

:I(Provedor) .. �: ,' •.UI' Sr 3FjEêEI@1'3r=Jr=Jr=JE-I�r=Jr=lt=Jr::;:.I[EI[EJr= E(Serviço do Prof. Godoy Moreira) (Portaria) . .. 2.03' I _
_ __

- MédicD do Hospital de Can Nerêu Ramos., .. " s_x� MINISTÉRIO DA AGRICULTURa
dade de FlDrianópolis. dilitar •.... �. -....... . .. '.lEi SERVIÇO FLORESTALDrdormi'dades congênitas e ad: São SebastiíiD (Cau d.

quirldas - Paralisia Infantil - Saúd�) �
- ,.. S.l�� DELEGACIA FLORESTAL

Osteomielite - TraumatismD - M�tercda;:â DDutor ,C:\r-
1,].:;:1 RJ.�GIONAL

Fraturas. CUo.:MADOS t.iá�······
_..

"ACORDO"
.

COM O ESTADO Dh
Consultas: Pela manhã no no,;- GENTES'

SAN'�A CATARIJ:\Apital de Caridade, das 15 às 17 fi Cor.l\0 de BDmbeirÓl! .... lI.n�
'30 horas no Consultório. Serylço Luz (Ra_clama- ", :;: A V I S O

_- ConsultóriD: Rua Victor Mei çõe.s) ••....... :
....:... Z,.404 '

A _Delegacia Florestal Regional,
.

DR. J1)LIO' DOm PoliCIa (Sala CDmlssárlO .. 2.038
J:elles n, 26. PDlicia (Gab. relegado) .. 2.Ci94 no sentfã<r;Çe cDibir, ao maximo pOSoVIIImA, Residência: Av. MaurD Ramos COMPANHIAS DE .'

d d b d d t afl',m ,de impe"l\Itl:DlCO -
- 1'66. - Tele. 2069.

•

'l'RA:NSPORTES _ llvel, as queup',a as e tlrru a as e ma o,
I;SPECIALISTA EM OLHOS TAC .......,.:.......... '.700 dir os d�oillst.1:'OS(',s' efeitos ,econômicos e ecológicoli que
')liVIDOS. NARIZ E 3ARGANTA 'ruzeirD do Sul .•...... 2.500 c:!carretam tais práticas, torna público e chama a at���ão'rRATAMENTO E OPERAÇOES Panair ••........•...•••• IIICia

t
.

d" 1 d!nfra.Vermelho - NebuUzaçio _ V:ari� .•...•..• ,.,...... z:a26 de todos os proprie ános e terras e aVJIa ores em ge·
Ultrl-Som. A floresta significa:. l,óide Aéreo .....•••..•• Z.402 l'al, para a exigência do cumprimento do Código' Flo:res-(T�.atamento de slnuaite leIS

fonte in-dustrial;
,

solo' fei.--:.. RebJ "1.1'1'1
d E t doperaçio)

d tI'I', .terr'eno valorl'z'a- do.', p·ro.-
séimdi��;��":::':::::::: 2.3M tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em to o o, s a o.

Anlilo.retlnl)scopla - Receita " BOTtI8 QUEIMADÁS E DERRUBADAS DE }fATOOculos _: Model'n6 "quipamento t
-

d
. ..

'defê L Z 021
de Oto-Rinolarlnllolo,eia ('Dlc� cçao e mananclals,.' -

·MU%age •.t·,I.'c···.·.·",·,·.·.·..
•

•..•. :: : : : Ú7b Nenhum 'Qcoprietárici de terras ou lavraaor poderá
E d) sa G.ontra a,"erosito; garan- � -

no lta o '. Metropol 3.14'; ,lIro,ceder que lada ou 'derrubada de mato sem solicitar,RorArio das 9 àá 11 horal e tia di> abastecimento do ma- L P t 3.32: ...
,

dai 16 àll 18 hora.. .-�: /' -- a or a .... , .... " ....

-,449 om antccedencia, a ner.esBária licença da autoridade
.

R V't •. terial lenhoso necessário Cacique .......•...••.. •

re�����I�iF�n-;'2Q.' ! or 81·

ao conforto, à economia e à Central ..••••...•. , �..... 2.694 florestal competente, conforme dispõe o Código Fldores-Pes, - R.UI!. Sã() J{)rll'l 10 FI
Estrela .... ,'....... ,..... 1.171 tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estan o os'lobrevivência do' omem. 'Ideal 1619F.:o.:·n.:.I!_Z:..':_2..:,1....- ..

'

--. ---:- -:-__._._._._.'_'�""
.•........ '.

nfratores sujeitos a pE\naIldades.

Gr'a"DJ-O Ll·.bérd'·ade' I
REFLORESTAMENTO _

, Está Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

A AVICULTURA É FÁCIL E LUCR.ATIVA ülhos qUe'Se,dUZeml'�ooperação, que,�antém ,n'o �stado, dispõe de �udas ti

NAO PERCA '.1cBMPO. " , lementes de especles fl.oresta�d e de Grnamentaçao, para
PARA A PRóXIMA TEM�ORADA Á v jr_;ULA, F4· ...�

:R�...�;;;W.. t �ornecim�nto, aos
\

agricult{)res em g,eral" interessa��os' no

CA SEU PEDIDO POR CHEQUE, VALE ou pRDEM DE -� "

1/ eflorestamento de suas terras, alem de prestar toda
lIlIIiIIIll::

PAGAMENTO. � �� Jrientação técnica Ílecess�ri,a..Lembra, aind�, a po�sibi.'
-

PINTOS DE t DIA -- Cr$ lQ,OO, SÃO � \ � I idade da ohtenç-ão de, empresttmos para reflorestamento
FRANCAS E OVOS. . . OLHOS ��/' (�i no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

RAÇA - NEli\- HANSPIÜREl'e, RH0DS "VER- BEM-TRATADOS > � Os interessados em ass�ntos florestais, 'para a

NIS
'

COM rbtenção de maiores esclareCImentos e. requererem au�-,

VACINADAS ((NTRA A :NEW CASTLE rizacão de licença I;lara queimada e .derrubadas de mato,
RUA 24 rIR illP 10 111 ou G.'A. CARVALHO deve'm dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou

diretamente- 9. esta R2partição, situada à rua Sal! tos

Dumollt nO. 6 em Flf)rianópolis�
Telefone: 2.47ú -:- Caixa Posta:l, 395.

Endereço telegráfico: Ag:r.h; iI,va Florianópolis.

��. �,--------------��----------�

SO HP Diesel
81� HP" (direita e esquerda)

_ J

103 HP ,.

132 HP "

- �.DVOGADO -

Carxa Postal '160 rr: Itajll
Santa Catarina.

.� _._.__._-----�.�-_ ..

- ,

UU. LAURO :QAVRA
CUNICA GERAL

'

,I,;&peciaJista em molêstias de
Sjlnho eas e vias urinárias.
Cera radical das inf�cçõeB

.4g'udas e 'cronicas, do aparelho
geuito-urinário em_, ambos oa

seXDII.
'

Doenças do aparelho Dill..tivo
l .1.0 aist.sma nervoso.

Horârto : lO';.> ás 12 lo 2% ás Ci.
Consulto rio: R. Tiraoentell, 12

_ 1° Andar -- Fone : 3246.
Resldê-icía: R. Lacerda Cou

t,inho, 13 (Châcs ra do" Espanha)..
-- Fone: 3248,'

,

.ttesidência;

Nu- Rua: General." Bíttencourt n

lOl.
.

I'elefone : 2.693..

das 16 às 17 horas (exceto
ao," �él.bados).

,

. Residência: Rua Mello II
Alvim, 20 - 'l'el. 3865.

IIR. CLARNO G.
GALLETTr

, ,

.. ' 'ADVOr:A,DO ...l.

Rua Vitor Meireles. 60.'
FONE:: :2.46ó

'

.

FI()l'ianópolia - gasolina
'

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

" ,

".

DR. HENRIQUE PRISCO
\PARAISO

. I
. lWtDICO .

-, Operaçôes �,Doenças de Se
W:h'"ras - Clínica de Adultos.
Curao de Especialização no

lottllit,QJ dos Servidores, 'do :!!la
tado.

,

.( $erviço do PrDf�
c
JIl'ariano d.

�ndraiie).
, Üônsllltas - Pela manhã no

'rlllspit".l,de Carrdade,
.

,.i. tarde das 15.3:: ,b�, em díau
te no cqnsultõrto a 'RPll Nu.nEs8
'M.acilad;) 17 Es(\uina 'd.e TIra-
�entes, !feTo 2766., '.

'

,

fteliidência -r-- Rua Presidlnte
Coutinbo -44. Tel.: 8��0.
",:}7- ,

," C,LINICA :
.

"

,\;., .... de ...

;

.H:.!lÓS
'

-� OUVIOO"S ,- N-ARl:?-
"

.

'É GARGANTA
, DO

"QR. GpERRE:mO 1JA .

,
.� '. .

lI'oNSECA .

Chefe do' Serviço de OTORI
�O d,o'Ho,�pitnl, tie Florianópolis,
Possue a' CLINICA os Al'ARE
LHOS M4]:S MODERNOS PA.RA,
'l'RATAMENTO das DOENÇAS
".. ESPECIAI.IDADE .

.

Consultas - l'l!la
•

manhã 110

HOSPITAL
,Á TARDE - das 2 �8 6-

,'0 CONSULTóRIO -, Rua dOI
ILHE" � nO; :I

..

Ri.",�D�NOIA - Felipe Sc'�
'midt _no•.113 Tel. 2$6Ci.

"'CUIIJTIM

i
.

i

j'
ClA,REIA' E 'HIG!ENIZA

Sementes para pl,ntio
Tôdo o agricultor ou pequeno horticultor deve, sabE!r como é feito a

escolha, {fa g·emente para plantar. A semente tem, .::._ antes de tudo, que ser

completa, perfeita, sem defeitos, -- limpa pura com os melhores condições
de germinação, como também de valor germinativo b'astante alto. Sem estas

exigência a seme1}te não dará ao lavpador, a recompensa dos -seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso deve ter o agricult�� ou horticultor o maximo

cuidado na aquisição de semente para plantio.
G. A. Carvalho - Ven.de sempre as melhores sementes.'

VAREJO -- MERCADO PORTA DO MEIO
------------��----------�----��----�------�--

Viagem com segaril1)ça
,

e rapi_dez �

, 80 NOS CONF{t�l'AVEIS MICRO-O�I1!U!J»_l)
�

-

IÁPIDO· --;SUL-BRASILEIIO»
lPloriaq6polil � ltaiaf - Jo�Vi!1e -:- Ouritiba

�<� �
�_ ..... •.

7.

t, _ ..,_.,.�

A
Ao

i ;- KOIi{lSeOQoro" [e.quina da;:
gene �. Rua TenentelSUTei'ra

._

" i,

de

Frâncio.

Campanha de Educação
Florestal

" "

c
A imbuia em estado na'

�

tívo, explorada em Sant�
Catarina, tem 200 a 400

anos.
.

Por êsse motivo, o

problema florestal relac io

nado à ímbúia, em n0:8SO

Estado, só poderá ser re

'SOL7Ido pela reserva patri-
\

monial de imbuiaís e.corte
con crolado com garantia de

regeneração natural. Torna

se índíspensavel preservar J

que ainda resta de imbúíà

e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas zo

nas de seu "habitat". Sôhre
assuntos florestais, consul.

te ... "Acôrdo Florestal".

. .AL.c 10 E S ABRE:U
[;" ,: AD,v9GAQ,Q�
... :r�EQ,UE.R CONTRA A,:;

�,:�:" :f,'A;'z E N DAPÜBL.lCJ.\';'�
.�•• ;é;;: "Car��'p,��ta' 248 .

.

.
: ;,;ff.�oRiÂÍi:Ó;;!êí?t§;.{�Á"TII"cÁTARI�i

.. '..'-,,:'}.' .. � , .
.

,.;J'.'.� ,', ::"�i, ... · ,_",'_ .. lt"'�

,.••••••-.8••..- _...

o ESTADO
O mais antigo diário

Santa Catarina.
_... Leia e Assine

. "A Soberana" Praça 15 de novembro
l'ua }t'elipe Schmidt

esquina

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

/I� fiOS 'IAPCJOS

�',·t� �� ..
���--_.�--------------.----------��,�

"':;; .

I

);'ilial "A Soberana" Distrito do Estreito ....:.... r.uto

DJt OTTO FRIEDMANN
ENSINA

Matemáticas e f'isica
R Cristo�ão Nu"es Pires 21.
Esqu. Rua HQepke e R. Cons. Mafra

EDITAL
Taxas de Viação e de Melhoramentos

1.0 Semestre de 1957
De ordem do sr. Diretor do Departamento J'a Fa

zencla. 'torno público, que, durante o <:orrente mês, 'se

proceclerá neste 'Departamento, a cobrança ,das taxas
acima mencionadas, correspondentes ao 1.0 semestre do
corre:i.lte ano.

Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão cobra
das' acrescidas da multa de 20%.

, Departam'ento dá' Fazenda, 2 de maio de 1957.
M. C. Cardoso

Pelo Of'icial Administrativo

LAVANDO COM SABAO

Virgem Especialid'ade/
Ida (ial, WETZEL INDUSTRIAL - Joinville�'(marca registrada)

, 'economiza.;se tempo e dinheiro .'
.

.
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cento de óxido -de u-rânio.
, _Dia'bo sair'am dom Sêu prés-

Em Taranto (Italia) eaíu 'md do carvanàl dêste; ano.

um Caça a jato, da Fôrça O Clube da Lanterna man

Aérea Italiana. O piloto dou rezar missa .em ação dê

morreu.
"I graças pelo sr. Carlos La-

't I ( ,

No Maracanãzinho, es re- cerda, tendo comparecido o Câmara dos Deputados deci

iaram as equipes de inváli-
I
Brigadeiro Edua'rdo Gomes. diu (15 votos contra 10) que

.dos (basqueteból) do "Pan-: 'Durante uma das sessões o Ministério -Público tem

Am-Jest" e "Jatos da Pa- do Congresso Brasileiro de competencia para apresen- I

nair". Municipíos (Ministério da tal' à Câmara os pedidos pra

Nésta�api_tal, prossegui- Edução) um sobrinho do de processar deputados.
ram os trabalhos do 2.0 putado Tenório Cavalcanti Estiveram em Palácio re

'Congresso Médico, na Fa- desafiou o Prefeito Osmar presentantes dos Sindicatos

culdade de Direito.
.

Cunha para um "corpo a dos Madeireiros de Santa

Em Ponte Nova (Minas- corpo", o que não sé reali- Catarina, acompanhados do

Gerais) um operário achou zou devido a aç-ão da turma sr. Celso Ramos. '

.. ---- - __ o "-Departamento de Saúde �Púb1ic;-
----

50 mÚ" dólares [entre res- do "deixa disso", Retiniu-se em Assembléia SERViÇOS AÉREOS (RUZEIRO' 00 SUL Plantões de Farmácia

;�sa:�sp�����:.portado dos'

deAD�:��:,��:a::�!:a�I:�rs� �:�i:�a: S!:':��::�on��: J�: I TRAN'SPORTES A'E'REO'S CATARINEN,SE, 11 sábado (tarde�Fêa:má:i:Es::r:n!�O R. C. Mafra
,

12 domíngo Farmácia Esperança
- R. C: Mafra

O Presidente Juscelino pensão de 45 dias (jógos in- Santa Catarina. ..

'h,ora' ,'O dos aVI'O""eS, 18 'sábado (tarde) Farmácia Nélson R. F. Schmidt
viajou até Franca (Sãó Pau ternacionaia) ao' Flamengo Foi empossado na direção '

R F S h' ldt19 domingo 1ikrmáCia Nêlson .• c mi

e ao Botafogo por terem jo- do SAMDU 'o dr. Antonio 25 sábado (tarde) Fàrmácia Moderna
<, R. ,João Pinto

gado contra o Honvêd., da Dib Mussi. P a r t i das - d e F 1 o r i a n Ó p o I i s 26 domingo' Farmácia Moderna' R. João Pinto

Hungria. E vamos ficando por aquí, Dias Horas: Para:- O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

Faleceu o Senador Joseph nêste sábado sem Sól e sem' Sego 14,20 Lajes e Porto Alegre., ,I.' St. À.nt(lnio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sehmidt,

MacCarthY (47 anos) I
" 14,40 Itajai, Curitiba, São Pa1:llo e'Rio de JaneIro '\3 e Trajano.em muita alegria. . .

:
\

., E s t r e i t o
-------.--------------

I Ter. 11,00 Itajai, �oinville, C.uritiba, Paranaguá, San- Rua' Pedro Demoro, 1627 1,12 e26. eD)�Fàr_� do e�nto
tos e RIO de JaneI,ro.· Rua 24 d-e Maio, 895 5 e "16 (D)' Far. IndIana

" 12,35 Laguna, Tubarão� Porto Alegre e Bagé. O serviço noturno será ·efetuado' pelas' Fa,rmáeias

do Canto e Indiana.
Ga· A presente tabela não poderá ser alterada sem prévià

autoriz.{\ção dêste Depa,rtamento.
D. S. Pi, aoril de 1957

Luiz Osvalde cfAca�pôra

no � m �! � ia�1
o Presidente da Bolívia consequencía de violenta do_1

O Partido Social Prcgres- Siles Suazo desistiu do pro- ença do fígado.
sista (PSP) decidiu apoiar pósíto de solicitar licença O Senador Francisco B.
a 'concessão de licença para .do cargo. Gallotti discurãou no Mon-

.processar o_sr. Carlos La- O Papa Pio Doze nomeou roe., criticando a decisão da
cerda. Houve 8 dissiden- Monsenhor José Giacomino CBD que suspendeu -o Fla-
cias.� Gonça'lvàs, bispo titular de mengo e o Botafo (45 dias)

Acy. Cabral Teive

Em Mineapolis (Estados Tanis e auxiliar de Rio Pre por terem jogado contra o

Unidos) foi submetida à to (Brasil). Honvéd.
operação no coração, a me

nina brasileira Rosinha J

lena Ribeiro (13 anos).
A terra tremeu na região

ocidental da 'I'urquia, cau

sando a destruição de cer .

nas de' aldeias. Identico
nômeno registrou-se e

Terã e' no Cairo.

Na Jordanía foram, pre
sós mais ide uma centena

de' nacionalistas, inclusive Enquanto isso, ,a confu- Encontraram:se em São

o' ex-primeiro Ministro Ne, são reinava no plenário do Paulo, os srs. João Goulart
( "bulsi., 'IV Congreso Brasileiro de e Ademar de Barros. IEnquanto isso, em Mos- Municipios e a atriz Car- No Teatro Recreio um in

-

cou, Vassíly Smyslov con- mem .Vic tentava o suicidio cendio destruiu todos os ce

.

t -t . " '1'
I "

d C h' d srqurs ou o campeona o muno depols.de tomar um PI e- narres a ompan la o .

dial de xadrês. que" danado." Petronio Santana (Colé).
O governo de Janos Ka- O Ameríca abateu (4 a 1) No Rio, oito homens se sui

dar restabeleceu o ,regjme de

ten:.._or na Hungria,
. No Rio, sob a presidencia

Regressou dos Estados

1}nidos, o general Otávio S,a\
danha Mazza, chefe do, Es
tado Maior das Forças Ar

t

Em São Paulo (Pacaem

bú) Coríntians e Santos em

pataram por um tento, en

quanto que no Rio (São Ja

nuario) o "Mengo'" deu um

"show" (4 a 1) no Flumi
madas.

O Presidente Juscelino

inaugurou a Uzlna. (80 mil nense.

kw.) Hidroéletrica de Pei- O Prefeito Adernar de

Barros declarou, ,no Rio,
que é favoravel ao jógo li

vre em todo o pais.

xoto, localizada às margens

do Rio Grande (Sul de'Mi-
,

,.

nas).

a equipe do Corintians e o

"Mengo' apanhou (4 a 1) do

São Paulo.

cidaram, todos por envene '

namento exceto um, que pre

feriu a fôrca.

do sr. Osmar Cunha, insta- Seguiram para Portugal O Presidente Juscelino

l?u-se o IV Congresso Bra- Dóris Monteiro e-Dorival assistiu a primeira missa re

sileiro de Municipios, na sé.. Caími, artistas das Emísso- za da em Brasilia, tendo via

de da Associação Brasileira ras Associadas. jado depois para Uberaba.

de 'Imprensa. O Papa Pio Doze conce- Nêsta capital, a Cia. To
.

O Vasco andou empatando deu a Ordem da Espóra de nia Carrero --Adolfo Celi

Ouro ao Principe Rainier, - Paulo Autran estreou a

de Mônaco. péça "OTELO" de Shakes
O sr. Jorge Lacerda via- peare. '. I

jou à capital da República.i, Em Bogotá, o sr. GuBler

tuguêsa. transmitindo o govêrno ao mo' Leon Valencia, candidato I
Revelou-se que em Águas ar. Heriberto Hulse. da oposição à Presidencia I"lo Prata' (São Paulo) foi da Republica, foi prêso pe

encontrado minério conten- Foi festejado o Dia do la policia.
I

do o elevado teôr de 0,6 por 'I'rabalho, Os 'I'enentes dó I .

A Petrobrás iniciou o ser
,

" '

viço de perfuração do pri
melro poço de petróleo, em

território paulista (Pontal
do Paraná).

(lx1) com o Palmeiras, pelo
Torneio Rio-São Paulo, en-

,
, \ '

quanto que o Botafogo aba-

teu (2xO) a equipe da Por

A Comissão de Justiça da

lo) afim de inaugurar a no

va barragem da uzirra elé

trica do pôrto.
O volante inglês Peter

Collin ganhou ,� grall'de prê
mio automobilistico de Ná-

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo, Cólcio. Arseniato e Vanadato

de sódio

l�oles, estabelecen,do novo

re�ord.
..

Na Câmara dos Deputa- VIVE'R ! ,MORRE',R !
dos dos Estados Unidos" o'

deputado Henry Reusis apre

-a-entoE projeto proibindo a

importação de Piranhas da

DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA'

As parturientes após a gestação, devem usar

SANGUENOL

Amazonia.

Chegou à Manàgua a

de-jlegação brasileira chefiada

pelo Ministro Nerêu Ramos.

Na cidade de Pádua (lta

lia) teve inicio o julgamen
to ,dos assassinios de 'Mus

soline.

O goyêrno inglês réduziu

para 350 mil os efetivos do

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS. I

E S G O TA DOS. MÃES QUE'
CRIAM, M.AGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão a toni-

exército britânico.

A Assem]jléia Legislati- A oportunidade mora em Florianópolis - di:t a

va de Santa Catarina reve- publicidade. E é ve:.:dade. Se você tem .inteJ;'�sse em tra
balhar no cinema, eis que chegou a sua chance. Pro

renciou a memória do ex�
':ure 'imediatamente entrar' em contacto com a "Equipe

,deputado Artur Muller. Cinematográfica Alberto Cavalcanti", que está .ultiman

O ex-primeiro ministro do os preparativos para o. inicio das filmagens de "O

britânico AnthnY Eden dei- Preço da Ilusão", primeiro filme em longa metragem a

xou o Hospital Batista de sér rodado entre nós. Qualquer informação poderá ser

solicita«à, .por carta ou pessoalmente, aos escritórios
New England, ede Boston, da TAC ou então no escritôrio da produtora, à Rua
onde foi operado da vesí- Jerônimo Coelho, 4 - primeiro andar - sala 6.

cuIa. '-

•

Presentes para as noivas de Maio

fSTE Mls CIDa COMPRI DE

'I
I

-CONCOIRE
I VILlOSOS·'R!MfIS

(
I

.-'

15 dias em OO@W&\W@IR{[
para duas pessoas, com ludo pagl!

num �uper G 'Concrelrafion . da

Como participar do sorteio:
•
•
•
•
•

•
•

•

..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.,
•
..
•
•
•
•
•

• ainda:

* Peça-à vendedora o envelope especial para V. colocar a

nota de compra com seu nome e enderêço completos.

* Deposite o envelope na urna NAILOTEX da loja.·

1 televisão G. E. - 1 refrigerador G. E.
-, 1 rádio-vitrola G. E. - 1 máquina de
lavar roupa Bendix - 1 máquina de
costura V'9,::relli -:- 1 aspirador de pó
G. ,E. - 1 cncerodeiro G. E. - 3 rádios

de :eabeceira G. E. - 3 liquidificadO
res Walita' -:- 3 ferros elétricos G. E.
- 3.iogos de--NaiIQt.e.x. _ ,

•

* O Sorteio das 20 cartas premiadas será realizado dia
-15 -de Maio às 2'2,30 horas na Telévisõo, Record - Can91 7

,

em . càdeió com a Rádio Record, ondas médias 'e
I

curtas, São Poulo. . ...........•.. � ...•.......•••

Dês te sorteio não..podem pOl'ti.cipar os fun
cionários da ',NAllOTEX e .seus ••fQmIIie,..

Aproveite agora para
fazer suas compras

o que ... de melhor em n,l.
..

'�S aiJAs (ASAS DO RAMO EXIJA OS SOUTIENS "IAAGIC-fORM", UNGERIE E T-AMBÉM OS LINDOS UCIDOS, NAllOTEI �EM f,l••OES fIClUSI,.

Laguna, Tubarão, Porto Alegre, São
brie:l e Livramento.

La3es,_ Videira, Joaçaba e Chapecó.
Curitiba" São Paulo- e Rio de Janeiro.

11,45Qua.

" 14,20
15,10"

----------_'-------'
-

A. industria de ,Jtoupas ;feitas é. unUL das princi.
,pais �s, paizes adiantados da Europa, e ,Estados
Unrdos.

.

A roupa Imperial Extra é produ� ,da principal
,industria ,do generO' em ,nO'ssO' ,paiz.,

Desde a e�colhll dO'S t�(lidos padrão corte e aca-

bamento pt:rfeito tudo é motivo do maximo- cuidado

pelos e�ecia1istas responsav.eis pela ,confecção das

roupas Imperial Extra. Só.assim e possiv�lobter uma
roupa per�eita e Que veste. hem.

.

Pelo:Crediário do.Magazine;Boepcke, podem ser

ádquiridas com exclusiv.idade;nesta cidade,:estas afa

madas _r.oupas.
..(\__(,���)�).-..o�)__()'-'()'-'I).

" Goiânia e escalas ,do interior de Go�ás -- Via

SãO' Paul.o. �
.

" Salvador, Maceió, �ecife, Natal e FO'rtaleza -

Via Rio de Janeiro.
" São Luiz, Belém e· ManAus - Via Rio de Janeiro�
Equipamento Dou.lu DC3 para 23 Passageiros

" Convair MO para 44' Passageiros
INFORM.AlÇõES E: 'R,ESERVA

- DE LUGARES:

Ruã, Felipe Schmidt, 2.4 fones 3700 e 2111

Qui. 11,25 Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguá, San-
tos e Rio de Janeiro..

�

Laguna, Tubarão, Porto' Alegre e Bagé.
Itajai, Cu,ritiba e São Paulo.

" 12,35
"

\ 13,15

Sexo 12,15' Laguna, Tubarão, Porto Alegre, São Ga
brfel e Livramento.
Lajes, Videira, Joaçaba e Chapecó.
Curitiba,""São Paulo e Rio de Janeiro.

" 14,20
15,1.0"

Sáb. 11,25 Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguá, San
tos e Rio de Janeiro.
Laguna, Tubarão, Porto Alegre e Bagé.
Itajai, Mafra, Curitiba e São Paulo.

" 12,35
13,15"

Dom. 11,10
13,45.
14,50
·15,10

Porto Ale�,re (Convair)
Lages, Videira, Joaçaba e Chapecó.
São Paulo e Rio de Janeiro (Convair).
Itajai, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.
CONEXõES

-

"

"

,,,

Para: Montevidéo e Buenos Aires - Via Porto Alegre.
" Campo-Grande, Corumbá, Cuiabá, Terl'. do Acre

e GuapOl'é Via São Paulo.
Santa Cruz, Cochabamba e Lapaz - Via São
Paulo.

Agência "AFL" fones 3668 e 3669

Agência "Lux Boter' fone 2021

,;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1. a O REFRIGE.RADOR� é FRI.GIDAIRE --

,
-

/,].a PRESTACÕES SUAVES PAR�'
, . '

'I: ' I mensais-:
,

.

QUALQUER ORCAMENTO-A PAR'TlR Dl
" .

"E AINDA COMO,OFERTA ESPECIAL'FORN�CEREMÓS- AOS COMPRA
DORES DOS REFRIGERADORES 2 E:NGRADADOS DA AFAMADA LA�

RANJINHA "MAX_WILHELM" D-E JARAGUA' DO SUL.

* 4 MODÊLOS
* 4 P R rc O s

,
'- .

* 3 -GARANTIAS
E ASSISTÊNCIA
'TÉCNICA

.----

DOM'fCllIAR
GRATUITA

.let�o'_R.la
"

. I ..

MODELO STANDARD 7.,4 pés

.1
, >

1
,

,

• li'

� j�'�
·M�IlELO MASTER 7.9 pétl� . _,
), I

<,

, .

, EDIFIClO IPASE
�

,
.

( '-

-

.. ...,.
.

�.� ��
,.

'

.,'
. �

.

'-

-:» .

- coírt.·_� p,resenté ,-são eonv,idados, os abaixo reíacíonados, para dentro de 15
dias, à, oon,tar->desta data) virem à port aría desta

1

Prefeítura, prestar esclareci.
mentes- em' a,gsuntos, nos quais são par tes interessa_das.'

"

-

Número: Nome
"

A ,8'S U N 'l' O
1; 047-51 Adi Catarlnense da Silva -�, 'CertÚí,ão

855�57 Ad Ka,rdec Bosco de Mello',' S�bveri\)'ão_' ,

664-57 -Alcides ' Sílva. Const, de casa d'e.'Madei,ra
674�57 Àéeion P. da

-

Costa Certidão
'

843-57 Aceíon -P. da Costa
_

'Certidão
- 552-57 Carmen Wendhausen �d'e Brito Aprovação da l\_!,teração íntro. no Préd
872-57 Ernani ,Angelino Rodrigues .Const, de casa de Mad'ereira tipo (2-B).,
584-57 Edson da Silva Jardim Guia .

3.613-56 Eneo Alv.es de Brito Demolição de casa de Madeira
302-57 Engênio Pedro Morfim Desmembramento de Terreno

1.069-57 Edson da 'Silv-a Jardíni Guia
L 028-57 Fundição Sapé S.À., ' Pagamento

416�5'i Gilberto da Fontoúra" Rey ,Acréscimo no prédio
867-57- Gentil José de Sousa

,..

"Const. casa de Madeira T. (2-B)
844-57 Georgina 'Maria da Silva Dev, da importância de Cr$ 199,20 I

1.0Q8-57 Hercílío..Luz Filho ,

I � , ,duia
' .,'

,

1:522-57 Isolete Sprãda'
"

.. ·-'Const. dé casa de Madeie:ra ,T. '(l-E)
658-57 Ívonete Táboas Schlichting Consto de casa de Madeira T. (4-B)'
272-57 Jacy João Dausen 'Desmembramento
773�57 Jacy João Dausen <Certidão

1. 034-57 João Frederico.Bura 'Certidão
263-57 João José D'Avila

. 1- Trànsf. de terreno
240;'57 João Joaquim- Miranda (CéÍ:-tidão
332-57 João de Araujo 'I'ransf, de' terreno
939-57 João Machado Pacheco Jr, Transf. de casa de Madeira
572-57 'João Machado Pacheco J. In�lusão de nome no Proc. N.,572-57.
680-57 João Machado Pacheco Jr. Guia

-

_

3.00t>-57 Leopoldina Neves Andrade" DevbÍ'frçao da, Importância de Cr$ 72,20
'1.079-,57 Ma-noel Gonçalves Desm, o Acréscimo do Prédio

588-57- Maria Ana Vieira Const. de Rancho de Madeira.
.-

963-57 Maria Porto Nascimento' Consto ,de Rancho de. Madejra
760:57 _Mát.io{ Dias 'da Cunha' Consto 'de Raücho de Madeira

900-57:Montepiq, dos F. Públicos c
•

Construção de Prédio
'

2.249-56 Ortando Valente
.

Construção de Prédio
156-57 Oscar Espírito Santo Revisão de Lançamento
118-57 Odilon B. Vieira

-

Transf. de casa de Madeira
212 ..57 Odilon B. Vieira

'

T,ransf. de Terreno
797-57' Odilon B: Vieira Certidão

2.928-56 Odilon B. 'viel,ra Transf. de casa de Madeira
3.164-56 Odilon É. Vieira Certidão

, 981-57 Plácido Sérgio Al�es Guia
1796-57 Plácido Sérgio Alv�� Guia

/' 1. 056-57 Paulo Aguiar
\ Consto -de casa de Madeira T. (l-E)

654-57 Renato Ribeiro Cardoso. Certidão
3.964-56 Rui Soares- . , Isenção de Impostos
856-57 -Sueli Maria das Neves S'tmas Consto de casa de Madeira T. (2-A)
192-57 Salumi Maria de Melo .Certldãc

, 1.006-57 Virgíl-io Zeferino Vieira Desmembramento
'-541�57 WaÍd,emar João de iAguiar Const..de casa de Madeira T'. (l-B)
84tHi7 W,enc�slau Stuart . Consto de casa de Madeira T. (l-E)

ü6a�.5J·(�Waldemar 'Gels� Lemos Isenção de Imposto Predial:
,

VISTO:
-" ---, -'-'--'--" ........-s--v-,

Diretor; de Administração
Departamento de 'Administração, ,29 de abril de 1957.

,-

/

MODAl.LO :MASTER� 9,7 pés

I

lVIODJ.'-�LO DE LUXO 9,5 pés

-v- \-� -,.. __
• -

\
-,

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
E ADQUIRA A SUA

...

MARrA -REGISTR-ADA
� ._.. '

-

'

.," ,

•

/ .

- 'a rOllpa anatô-mic3,·
para o homem.mn1ernp

-

;,;:...-

É prática .• : já estã pronta 'para você usar.

É econômica ... ciista m-enos, em relação
à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
e cortada por modelísta de renome,

Experimente hoje rnesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Serâ- um sucesso.

Porque
lmperial Extra não � roupà feita

- � roupa bem feita:
• Fàbricadá com -tecidos e aviamentos de

"superior qualidade, pré-'éncô/hiddS.
• Corl'e-100% anatômico, mais co'nfortável _"

e mais elegante. -.
• Cgnfecclonada em quatro talhes ,(curto,
rriédi,o- longo e 'extra-longo) e em 32
famanhos diierentes..

• -Ç;arantida por uma indústria ,especiç"iza.
,

da há 35
/
anos, no ramo de vestiário.

/'

S.A.TECIDOS E ART�EFATOS
Rua Protes, 374 • São Paulo

:. --:
.t

'-

• Distribuidor exclusivó:

MAGAX.NE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

�anta Catarina

•

'Assine «o Estado»'Leia - Anuncie Em
,.

-
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Florianópolis,
.

�ual'ta-feira, 8 de Maio de 1957

------��----------------------------------�---------------

,

"O Estado" o .maís antigo Diário de Santa Catarina

E EI IE \:::

rIo
'

[ao 81!m": "O i�W08 '[UmIÕ! au I· ré
Por E. M. SANTOS "A VER'DADE SóBRE filme", "truques" e outras mf litan tes nessa mfe�I� e, l��s possam ser feitas (par. da nos diálogos a falar cano. la máquina da produção ci-

Nota: A prlmeira vez que HOLLYWOOD"! "O OU- particularidades da "cozi- abjeta degel:eração do' jor- t}ndo 'de subordinados den- sado e ofegante.
'

1i: que o
I nematog'râfica, onde o pr6�

E M S t
.

TRO LADO DA MECA DO h' t âfica" nalismo. tro da hierarquia cínemato- di tA'
' .. I '

. . an os nos VI. n a cmema ogra ica .
Ire or, nas sequencras mt-. dutor é a peça principal.

f
. lid CINEMA I" O I'

. '

A' d t d Mas há outros tipos de gráfica) devem ser veladas .

f
. Isitou 01 na. qua 1 a- . s eítores Já CIma e u o sempre se I ciais,

'

az o protagonista a- Não que' o filme tente fa.

de de cine-clubista, e' devem conhecer de sobra os tem colocado a exploração Informação jornalística, vi- ou sutis, mesmo com o p�. parecer praticando "box"
I

ze�' documentário. Muito

'isto já há alguns assuntos divulgados sobb da vida' íntima de astros e sando colocar o leitor inte. rigo de não ser percebida com um "sparring" amigo. pelo contrário, há hípêrbo

anos, em suas an�)l- títulos assim espetaculares estrêlas e isto desde longa ressado em cinema a par do pelo grande público de de. Da{ a apresentação do ator, les e' situações exacerbadas"

ças de então com um em reportagens que tentam data, a partir da Instituí- mecanismo de produção de' voradores de "gossips", Is- ofegante e cansado, não �ó servindo ao clima idealiza

lote . de filmes se- conseguir sensacionalismo, ção �o "star system". Con- fi'imes e gente envolvida em: to aconteceu, já que cita. do treinamento, mas - c'o. .do pelos autores. Mas, par>

leclonados, c omo' pois Hollywood ainda con- duzido para êsse terreno, o suas engl'enagens: produ-, mos De Mille, com a crítica mo o espectador vê logo I tindo d�_um caso extrema-,

"Eritr'Acte" e outros. tinua a ser um' dos alvos interêsse .do público mal tores, argumentistas, ato- que se 'faz a êsse diretor- após - de sua carreira, de mente particularizado, fica

Depois disso, díver- preferidos por certa gente orientado cresceu ao pon- res, 'roteiristas, iluminado- produtor em "SUNSET seu trabalho no cinema. o espectador com umaIdéia

sas vezes nos visitou" de jmprensa, sempre que' é to de 'permitir o apareci- res, cinegrafistas, canógra; BOULEVARD", tão sutil Essa capacidade de re- fórte, viva e �eral do pro-'
voltando agora como obrigada a .enfrentar os in-I mento de colunistas espe- fos e um sem número de que 'êle próprio não' hesitou solver grandes ,problemas blema. A própria escolha de

integrante da Equipe termítentes períodos -de fal_I'
cializadas em futricas (cha,' outros profissionais espe- em aparecer "em -pessôa" no) com os .recursos os mais Jack Palance para preta

Cinematográfica. AI- ta de assunto.
•

vecos, dir-se-ia . aqui), ge- cializadas. Essa gente. -pode filme.
.

simples, e surpreendentes gonista, 1fm anti-astr? por

berto . Cavalcanti�. o Isto -se explica devido ao ,.ralmente do sexo femin�no, aparecer simplesmente a Há de ser necessário, por- fez com que o diretor Ro- excelência, "serve muito bem

primeiro grupo cine- constante ínterêsse do

pú-,
como Louel1a Parsons, Co- executar seu trabalho. Más tanto, o aparecimento de bert .Aldrich se afirmasse a essa idéia.

matográfico a real i- blíco em se manter infor- bina Wright, Hedda Hopper pode também aparecer as filmes independentes, sem nessa produção independeu- Em contra-partida, temos

zar um filme de 10n� mado aj-espeito de tudo o e outras lamentáveis cria- voltas com problemas peso ligações de qualquer espê- te como o diretor imagino- a informação ao espectador

ga metragem �ntre que vai acontecendo no ci- turas dêsse mesmo tipo. São soais diretamente ·ligados a cie 'com os grandes estúdios, so e inquieto já entrevisto de que Hollywood não se

nós. Aesietíndo à exi, nema, inclusive aspectos as donas dos "gossips", fa- sua função no cinema. 1i: o caso, do recenté "A. em sues filmes anteriores. resume naquilo: Há os

bição de "A Grande particulares que a publieí- zendo e desfazendo carrei- É nesse -terreno que o GRAND.E C�ANTAGEM" I Bem servido por uma peça Houston, Mankiewicz, Kra

Chantagem" em SElS-' dade, até certo atrás, nun- ras pela influência que' cinema geralmente perma- (The Big Knífe) , onde se.: de' Clifford .Odets (que es· mel' e outros mais. Inclusi

são do "Clube de Ci- ca 'deixava 'passar e que exercem sôbre milhares de nece- sempre que êle pró- mostra a exploração desa-1tá longe de tér o bom hu- ve os Aldrich, diríamos nós.

nema de Plortanôpo- hoje explora furiosamente: desavisados leitores. Gente prio 'resolve .tambêm fazer piedada que .
um produtor mor de um Ben Hecht), AI-I cu.[a inclusão no grupo dos

lis, E. M. Santos fez, "astros e estrêlas em sua já foi obrigada a se casar a divulgação do "outro la- (insensível. a tudo o mais drích entrou de ríio num produtores independentes

r' por escrito o. seguin-' rotina _diária", "detalhes por causa delas e muito I do" das atividades cinema- que não lhe disse respeito)
I
dos problemas mais sérios de Hollywood é talvez a

te comentário. I técnicos da produção de um f mais se divorcia, também I tográficas. O número de faz de um astro cuja lucí- da produção clnematográ- melhor de tôdas as coisas

./�_,___ _
,

. . o _. 'por causa delas Astros e
I filmes dêsse gênero já é bem dez e brilho de espírito f�·l fica: a exploração d� ,ator,

'

que êsse espetacular" A

,

O que àefine uma roupa bem feita é �m .cemple- estrêlas tiveram' , "_
! grande. Alguns são' sim- ram afetados pela açao em seu corpo Co espírito, -pe- ,GRANDE CHANTAGEM"

xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa-
suas, .c�r I' " .

drão, o corte e a confecção, são alguns dos' prfncípaís reiras 'truncadas, abrevia- plesmente humorísticos, ou- competente de profissionais nos trouxe,

que intervem numa roupa bem fe,ita Imperial Extra. das ou simplesmente, com. tros se desenvolvem como especializados (essas estra-

A venda destas excelentes roupas é feita .pelo prometidas. Tudo' por causa mera reportagem. Mas nhas engrenagens da gran-

Crediário com facílidades, nesta .eidade, exclusiva-

I d Iit t' quando gente de cinema de máquina de Hollywood I). '

mente pelo Magazine Hoepeke.
. essa '1 era ura urespon-,. A

'

.

sável e dos "gossips" 'dos faz fIlmes sobre gente de Mas essa lucftlez não foi'

••••••MC86._•••_ _............. r cinema há sempre uma crí. totalmente perdida (e daí o

•
. � -

t' t' d d bl t d' )
.

• ' ,

' •. lca presen e, varlan o es� pro ema o o , permItindo

J (xpr8SS0 flori8nópoJis� Ltr3.' 11���i�:�:f}i��;��� !.�:�i:;�����2�;�::::
II' '- • ção do produtor no alvo pre- rota, de cansaço nos é ma·

,

11.'1' dileto dos �a1aqul!E; -Aconte- 'gistralmente dad.-a"lTO
.-

..

mO.:'1'''''o
.,-....

.
.. �,..

_ Transportes de Cargas em Geral entre Florianópolis - Curitiha _ ée, porém, que o produtor mento mesmo da apresenta- �íII."'..��,.��....�...--

I _ Porto 'Alegre _ São Pauló ,_. Rio e Belo HorizQnte ' lie -exatamente - o alvo mais ção do ator, com sua entra•.
,

I .!difícil de ser alvejádo dire- '--
, _ ...,.a.......&;_Ut...l��'-.

) I 'I tamente, sãlvo em se tra- :••••••••••••••'

•••� " • '" -- ,
,- r---'

'
._,

I Agências .no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São II �ando de produções r�ras,: "

...•..•...··········.-······'-..•••..···1
• '

Paulo cóni o Rodoviário R�llido Riomar 1\ mdependentes e coraJosas I,' � •

I \ I, como, por exemplo o IJO l'fttI 'V·· '.... C- L
I

I MATRIZ: FLORIANÓPOLIS EfiC!'itório e Depósito: Rúa i \ "A,CTORS AND SIN": d. I aO' ·1e Ira ex " Ia tda .- I
• Padre Roma, 43 _ Térreo�Fóne: 2534 e 2535 II Ben Hecht, onde êsse conhe.I:, --

' I
I End. Telegr.: SANDRADE

' I cido homem de cinema e li I
I -. tea tr� (e narrador ,de CQj. 'I - I
•

• RUA SAN'r'os SARAIVA, 250

_ . I sas interessantíssimas sô· -_ CASA ESPECIALIZ 'A .-
• FILI,AL: CURITIBA""":" Rua Visconde do Rio Branco. 932 _ 9'36. .

,h-lJ C. P. N. 20 � TEL., 6.253' PEÇAS EM GERAL PARA' I
I ' : bre o "outro lado") nos I. EM MOTORES. �ND. TELEGR.: "VIE,IRA" INTERNACIONAL. FORD '.

II
Escritório e Depósito: FOne: 1239 '-,End. Telegr.: SANTIDRA II apresenta

um,
produtor tí- II'

FREIOS E, MOLAS ES1R.EITO -:- ,FLORIANÓPOLIS CHEVnOLET - DODG�

·1pico; seguido de um corte.
SANTA C'ATARINA

• AGÊNCIA: PORTO ALEGRE - Rua Com. Azevedo 64 _ I jo de Uyes_men" (gente cu· I
I, - Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL _.' I

l
ja única e 'exclusiv� fun· : 4#

: Atende: "RIOM;AR" _ End. Télegr.: RIOMARLI I ção é concordar, com tudo oI" :
. I I I que o produtor ,diz) e de ,I

DI
:

' ' I

1 II'
outras gentes' com funções li' STR·IBUtD9A,ES 005, A1AMADO,S "PISTÕES ·'MAHLE"

: ' FILIAL: SÃO PAULO - Aveniaa do Estado, 16'66 - 76, I não menos curiosas e que, I
'I Fone: 370650 - End. Telegr.: SANDRADE I po'r incrível qu:e' pa'reça,! I

:I�
,

.

,

i; �;�:::.. C"'mesmo '

em MQI-I!_I. PISTÕES PARA. ·OU'AlQUER . '-TIPO DE" M"OT-ORES·RIO OE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: .32-17 -3:1 _
f' 1-\. - I

."
" Ist'o n�o é,'d"ifícil de sé I .

_ e 32-17-37 -_Atende: "'RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI • ,v,' .' I

_ : entende·r. Os pro�tores s�o
,

• •

I : os "donos da bola", viven.: I DES,C�N'TOS," ESPE"CIAIS PA·RA REVENDEDORES, '1
I . I BELO HORIZ0+'ITE - Avenida Contorno, 571 : ,.do alguns deles verdadeira- i I ,U _.

iI FONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR" :, men'te entl:onizados, como o I �

I, _. o
,

.

,.

'

i típico Cecil Blount _De Mil·I, /.
, I

'

I••••••_••���.���.....��.�.��.��•••���.��.��.�•••� l�.��sim as �íticas qU�3�•••••�•••••�.����· •• • "� '. ' I

'VaEAlR1rrí'v Ai1 O DE,·' TE A IR b AL V À'R O Dpil "'*aAI R O A L VA�����.��
I CARVALHO. ? CAR'VALH'O' CARVALHO' CARVALHO

, ULTIMO DIA HOJE' dia 9 dia "lO dia 'lI I, (Úa12
ÀS 20,30 HORAS QUINTA' E SEXTA-FEIRA SÁBADO E ,DOMINGO

AS 2(1,30'HORAS
'

ÀS 20,30 HORAS

"NÉGÓCIOS
'

DE
'

UE N T R E 4

III O�,

VIVER! MO'RRER!
DEPENDE 0'0 SANGUE, o' SANGUE É A VIDA

A' .... t· t' L
d5 ,.....r urlen es apos a .ge,staçao, evem usar

SANGUENOL
?

contêm excelentes elemento5 tônicos:
fósforo Cálcio. Arseniato e Val1adat;)

���g=�
,

de ,sódio

�EDIDOSA

DOMINGO DIA 12

âs 16 hO'l'ás
reprise da peça de

MARIA CLARA MACHADO

r�E S S'E S
M A R I DOS" ESJ:AOOrr

fina comédia de Louis Verneuil
2 horas de gargalhadas

com o elenco da
'

CIA. TONIA CARRERO
I

ADOLFO CELI'
PAULO AUTRAN

P A R E D'E-'S",
peça existencíalista' de

. ',.

Jean Paul Sartre
_

com o eÍenco da'
CIA. TONIACARRERO

ADOLFO CELI
PApLO·AUTR,AN

RAPTO' DAS
( E B O L I N H A S"

com o elenco da
ClA. TONIA CARRERO

ADOLFO CELI
PAULO r.AUTRAN

'Notável comédia de
,George Axelrod.

ingressos à velÍrla na' bilheteria
do, Teatro

..
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, TEGUCIGALPA, 7 (U�P.) - A Rádio do govêrno Hondurenho informa que tropas' nicaraguanas atacaram às cinco e -meia da madrugada
, ii localidade de (ifunles, situada no teírilório fronteiriçç de EI Paraiso, sessenta quilometros a lelfe da capital. Acrescenta que as Iro-.
I pas hondurímhas repeliram o ataque. e 'que aviões hom�urenhos metralhil ram a tropa nicaragual'lil. .

.().....O.._.()._.O'�()_()4IIIIl&>,}�.,.()-c:'__()�()__O)�()-()-()4I!D-(o._()_()_(),_.()�() ()._.()....(),_.().....)_()_ '''''�()''''''''()''''''()'_'()4!13JD.()�()''-:>()_,)�()<;z:a.()�
\

'..

-......

..

Antonio de L. Ribas,

�;�1��� ��::::;:�;:t:.�,�::i. NEGjlj PEtl J�nl�j �MjN�IPj�Ã� ,M�NI�íPm
:���r:�?I:idO,�'�� ,�:::��: :::�::SB�:��" BjR8j VEtH!···��NGBE���.Nj�mNn D� M�NI�IPID�ta capital e -nos Estados, e .Olívío NObrega�'N .' •

xaltando. as conquistas d Attilio Fontana,
ovo pronunciamento d< Tupy Barreto, da Lei ê 634, de 20 de cl-eze1l1,

trabalhador, dentro da le Poder Judícíárto acaba de Se �. Argumentou Jquc�\� Podei bro de 1�56.
galídade e tía paz Social, Francisco B. Gallotti,

�

verificar contra emancipa Públíco q'ue Barra Velha nãr Artigo L0 _ B' fix3.:lu (
;:!::';l'e fato mestra quo fr,\ Alfredo Soares Machado, ção de mais um

•

munlciph preench , as formallc!:l:ie '. limite de Cr$ 200,00000 (rlu
nesse País .foi superada a catarinense. Tl'ata·se �b dis -legais, nã�estar,do o mssm- zentos n'il.,�ruze).r�f:p:J.r8.· t >
fase (la luta de classe, Atrn Vidal Ramos Junior, trito de Barra Velha - si em 'condições de associar-: :

taxa, compreendida na . (':r.1vés do entendimento c da Salomão. C. de Almeida, tuado no munlctojo Ce Ara às normas estabelecidas pe g, ,_nUIll(:l'O 129, T.aiJeld' J, CiD
colaboração, vão ssndo resoI quarí, e cuja emancipação la Constituição. LeI 16?\ ele 20 de rtez"mblC
vidas pacíficamente tõda�: Theodolino Pereira, agora derrotada ;ld:l Justi A êsse respeito, I) sr.: osn de 1956,
as dívergêncta, entre o ca- Oscar R. da Nova, ça, nascsu de um Projeto clf R",gis esteve �1," rribuna G:: . Artig,) 2,0 -,Estn iei ent:',;
pítal e o trabalhá, Dêste mr Lei de autoria Qlu deputad, Ca'sa para te��i:' considera, e� vigor na data ;!e sua pi.J.
do, não prevaleceram pntr", I 'Thiago José da Silva, ções e apelando a que a As- blicaça \ l'evogandnas éli;.:ponós os incitamentos à S.UiJ-1 Idalino Fretta, Sosl·a de Ma'rlo'n ssmhléia Legíalativn do Es· srcoes em contrár!o,
versão da urdem que cara-i tado, atravez é!OS :,;eUS repl:e JUSTIFICACAO
terízam a ação dos agente" Pedro Kuss,

B d
sentantes, tenha mat!; cd,ute' Fora de .dúvída quo, quan

do extremismo- da esqU,�rcli\', Antonio Nunes Varela, ran' 0, la doravante quando legf sla i ] do da elaboração, discusna.
,') da direita, assunto de-tal D_�t;.lreza, p,ar:) ,. e ·aprovação do aCUaI Jf,eg�Os operárias brasileiros Ivo de A. Fonseca, S, PAULO, 7 (V A) _ Há que nao 3e :,O.tb postp ior mento de Custas _ Lei 1631
optaram pelos processo- el.l . . Pouco menos de um mês, rtr m�n,te_ o dese'::lC�c.Jlto' ela sua

,.
de 20 de dezembro elo lD56 _

cooperação, estudando corr Àderbal Ramos da SIlva,! "hall" do Hotel Lord, con rajeiçao. .

., .

escapou ao lt'[;·i,d�'. i l; fa1h;
J3 p.itrões 0<; assuntos 'W Gasparino Zorzi, versando despreocupadarner ° drputaco L('J)()Ir '\ :llg'rl� I que não pode Sltb'3istir serr
jlzem de pe:'to -�om n bem te, a cantora Angnla Mari" Ferrelr,a - Iider da banca d.

I incalculável projl1i,�o Para (
estar coletivo e o desoriv.rl Adhemar Garcia, aproximou-s., de um jovem pessadíata L: t.:cc!u consioe contribuinte e int')]elüve
virnento econômico do País Elias Angeloni, que palestrava com .alguns- r�çoes em tOC1Q ,�a rea1;za , desrespeitío à boa norma- 1 u-
,''..'' soluções ;;!lcontra'll'3 1 el amigos c pediu·lhe um· au çao �o !v.o C()1l�';�·.e;t30 Ü?3 rídica, Em tüda" aS Tabeta-;
lnttirnm é'.pr':rximar. 0': c:le Valério -Gomes, tógr,afo, pel}sando que fôss MunlclPlos Er��I,t;l.'OO" I

GI, constantes do reffl'lclO jR�e'r.;i! ••ento;; �,,<ponsáveü, ,J,JC'l' Lauro Muller Soares, êle Marlon Brando, Tal a sua qual tomoLl �."\!l_, ,,(,mo
.

.,Hr mento de CU:1r,a�, ,}3talJ�ie
í! ) \Uçú'J m:ci"nal, cl"'·,n':.) semelhança com 0' ator; que dos

_

repres,:1l,31.l1,es da ode .:eu-se o limite parCl o eo.
o clirha de lL:f!noni� Cfl:" v: José Boabaid, a a.triz só percebe'u o enga· .gaç:,,) de Santa CatarJna, !,!,< brança de taxas, SGl:1enj't' n",
T I:, ].ll'crjl)�liWar nas fr ," ti- Rolland Renaux, no instantes depois, De fa oportunidar,if.. o ?ra?or sa,I rabeIa J, .P.arte CO!rr}ll'Côerídi
vi la ies di' 1. de mll.io to, Ervàndro M. Audi, que C!1tou a \.'P1portancla .que ( da na letra �g �'h aúmel'o I29
E:r vez de agitaçõe'3 r ,Ilr Manoel S. Belló, é sempre encontrado mr referido c�ncl�ve eneelT�l não se fixou o texto. Dn for.

q i:[,·, com L.' I:;.,:rv.enç�o ;' .�. Pedro Bittencourt, piscina do Tietê, tem muit� nas suas--., fmalIdades, der:tI.' ma cg_mo ali s') (!ispõ.;;, Der
eiai, tivemos I�0 Brasii g'l'a:1 semelhanca física com o "a� de um ch�a de harmoI�la' miti'U'se que o Ofieirol du -Re,
i"s é:ncelli:rcições pOP!It:l:I�� Leoberto Laus Leal, tro,coqueluche" das moci· cOmprEensaO ao� ,'>upefio:re', g'istro de Imóvc[ . ., crJbre mui
d" ;·arte as "�llêlis se n'. ';J!:- Lecian Slovinski, nhas de hoje. Ervandro im\ deveres da coletIvIdade bl'ó1 ti8sim0' além dJ critél'iú elo.
ciou o eOllgl'açamentJ "n. ta os gêstos' e as maneiras sileira, minante Para o;: outl'G;l ea
cial qUE) é ::Juase um pnvi Ricardo Witte, os olháres e até 'Os ca,coete' Após se referir ao. êxito do sos.
légio brít3ileiro ne..stt� hor'3 Waldemar Grubba, . de Brando, fazendo da rUJ magno conclave, evidencirm, Desnecessário é denlDi1s.·
de desvairamento univen;J.!

Armando V. de Assis,
ti Barão de Itapetininga a sua. do outrossim o alto espírit( Crar os absurdo,., todos a QU.,\

° odio, o e:goismo .� i�S amo "Bro-adwa:y" e _imaginando- ptíblico que 'orientou os con eSSa falta de fjx<1.cão de ·li.
bicões desme<lülas cederaID Antonio G. de' Almeida, se inteiramente na pele dr. gressist::ls nas mais diferen. mite pode conduzir-: Tl'at<'I-SnLOCAT�.- Colégio C.oração de J,esus. ,_ " " ,

p;' ·t t g nl' ta d "O Selva 1
"'ITõ as·

. lmpOSI:;()e.� aio �s .:; ,
d pro a ose; tes decisões de alto a canC4l de violpnta "berraçán J ilrídi

Dia 8 de maio - ás 20 horas cristão e da fr3temidadl.'., Otacilio Mace o. gem",
,

I

municipalista, o orador pro. ca quc, por lap.;:o .de> ierdsla
Dedicado às Sras. Mães. ----- ,

:neteu voltar à tribun t pSl"" dor, está pesando :;Ôbt'8 :1 'bn

Dia �:E"!:����ã���n��:=��gO Régia S8�I·a Jem'a�' -IS 'SO'�re W' M·on'teS I" �.�::���f,;!�:�1j�:;,�i��; ;;:glff;Eõ�;��Y;��f�.�Dedicad.o às Sras. Mães e Srs. Pais. ", . U U U apresentadas e que merece' :noral e jurídi::1 c estabrle�
Tema: "Auxi1iando a Mãe" ; . �'l'am aprovaç',v

.

cendo o limite �n.'!,:; alto 01
.

F
' I Na se�Qão de ontenl o ·'e tre quantos foram fixado, D.,I

pelo dr. Carmelo Mano araco

\

f
MENTON, França, 7 <U.P.) Uma jovem italiana caiu nUIl\' "i e outro� 'senho'res d�P;lt3,dos citada Lei, isto é, ) ,Pill':,t o'

Dia 10 de maio - às 20 horas
.'

d
'

. '1 . I .: putado João Estivalet Pires atos dos Tabeliões, maneia
Dedicado às Srs.' Mães e Srs. Pajs despenhadeIrO. '

e sessenta me!ros, .ao tentar at�avessar.I ega -

.�. ap�.esent�:am o ��?��et� d. mos ao. voto dos nobr'�s se,

Tema: "Amanhã será ta:r,!1e de 'mais" mente a fronteIra durante a nOIte pela chamada TRILHA DOS ,'; LeI que VIsa sanar ",�.tvl;!a nhores deputado" ;;1 preseni;c
,

F d S I B' chI'nI' . ". .. I, ,i lha que contem na lll!!' f,," proposição.Ph10 Revmo. Pe .' 'e. a es lap.. .

NDIS S" M t d� CONTRABA TA, e morreu. as pouco an es e expIrar:

I:
1634. ,Fpolis, 7 de ]I!laio rle 1957

, Domingo - DIa 12 de maIO

'! . -, '.. .
..! E' o seguinte o t�OI' do Pr Estiv-alet -Pires

Às 7,30 horas - Pásc9a das .Mães, na Catedral Me- � Rossanna UrrO dIsse a polICIa �rancesa que haVIa fUgIdo d.a II jeto dc Lei J_ de aut,oria d, Oscar R. Danov'l
t litana I 'I'

, b' d
.

b d W'l M t
•

deputado Estival�t PIres: Osni Rer�isropo.
e Consagração �

ta la, porque sa la emaIs so re o caso e· 1 ma ;on eSI, o I PROJ�'l'O DE LEI
.

Pedro Kuss
Às 16 horas - Benção das ,Crianças

chamado "ESCANDALO DO SECULO" na Itaha. �.II Comp:eta o disp�hsto na· ie Paulo Preiss
das Mães.

.
.,

• . • • � tra Ig', número 129, Tab�la J Alfredo Cherem.

���� ��BITOOIDM�Jw�oo���m�
Juiz de Direito de .Menore:

. A ,carteira será expe?ida, gra, I RIO, 7 (V,A,) _ Todo nistério da Agricultura, zon,. co", em propriedades nos mu
desta comarca paulIsta bal tUltamen�e, em tres tIPOS, território do Estado de Sã( I interçlitada, em vi-rtude d� nicipios de Presidente Pru,
xou portar�a, ,c�iando co�: De, onze a quatorze, de qua· I

Paulo foi declarado, pelo Mi 0'c0'rrência de "can�ro citri d�nte, Alvares Machado Pl'e
carater obngatono a cartel to�ze a ,çlezessete e 16 a H

I' 'sldente Bernardes e Sant\)11111 l��".�:._�.�=����,�.:."�,��.,,�.e..�':',, ����.:, .".",., , :, " .. "", , .. -............ GRANDE CONTRABANDO DE ARMAS ��.a�:C:�s:o�l:;, �gr���bs�' A-Comunicação I /
'

d d 't d

A Emprêsa de Luz e Fôrça de Florianóp�lis S.A, � COMPANHIA. TONIA.CELI-AUTRAN AP�ÉENDIDÓ NUM AP,ART.AMENTO I ��,�,o���� z���, �:r�,n,e� � �a��
ELFFA comunica aos seus destintos ,consumIdores �u.e, I C o t c e deenc

( , RIO, 7 (V.A.) - Um con o. con.duzira 'J italiano T�.t� 1 anc.r c� .r� o _1J
devido &0 aumento de preço da EnergIa Compra?a A CI�.

DORALE'CIO SOARES tes de OTELO -Os frenéli I trabando de cento' e cinquen FlschlO, resj)i)r1sa. ...d pela '.\1
I
das mais penfo,sasdquer B:iaSidelLlrgica Nacional. - Capivarí) vê-se n� co�tm.ge�cla_ Nunca é demais enaltecéI' cos ' prol\::no'�cio<' aplaüs�<l ta pistolas automaticas n' trodução ilegal ela n.iercado . cfm Os

t
velg,e a'ás, e e eI C�[I

de aumentar o preço de venda de s/ energIa dlstrrbUlda,
mos um trabalho que en ia '(l� "fgund� ap�esentaçãr Ivalor de mais de 500 mil cru da no país, O coni"c'abandis a_��man ef e anlosos, po:i'1

d'e !'.·)llform·;.dade com o· decreto 41.019, de 26-2-56, art. da "pep�a dis�eram bem da zeiros, foi aprr.endido pelai ta, preso na tard� GE: on�en' Te, Ira dqua 9�er va O�t' e:;odn,o,- grandece, e enobre�e mes ",., ,

t 'd d d D·
. -

d P n rua Sen,l.'l' r Da v,tas vle'" mICO as arvores VI lma a.

't I'nte' "As tarifas poderão ser mo os seus atores E isto grandjl)sidade e grandeza au Of! a es a lVlsao e" a .

-: ",
'.

, ",' adendo 'alastr'ar por to'd"176, _que preceI ua o sell'u' . "
.

.

do v':t1 )"OSI) eler,eo, licia P.olitica e So�ial nO' apá' para o BraSIl ha quatro ano, P
t 't'

�e .

1 D' t�-. .

t dàs ·a título precário· sempre que ocorrer: a) 'v�m de ,aconte1cer 20m a mf . _.. ,

•

t t t' d F" e desde :>ntão dc.'ücara Sr O erfl ono naCI0'na, Jan f
óIel;tJUS.ca

,
.

'

_I gIstral rntel'pretaçao dos.a Parabéns a voces, a Ores amen o 512 a rua �guelre, _". �c -,

I d's o titular da pasta d"
variação do custo de energIa cOIDprad,a ou do. combus ,

tores da Cia, Tonia-Celi-Au dá COa Tonia·�Cpli·Autl'an do Magalhães, 32, !'j�1fa ond. ao contrabando de armas �f AI S,O,
lt M" M'

'

tI'vel se houver", comunica que cobrara, a partIr de 1.0
I tran, :;om a ilpresentação d� - --'<-'_- - ,.-------

.' fogo, que comprava na I4ah�

I
gncu ura, �r. ano

t
e�e

NOVO APELO DE JK e reve�dia no Brasil �or pr<2 �hetti, :'ltraves .�e por �r;�de Jtllho o
/ "Adicional", sobre energia ,comprada� que

I O�E_LO, rI grandiosa peÇa de
'. c, co vanas vezes supel"nr. .redenclou o InstItuto BIO,O-

�
,

""I I d mensalmente pois varia em funçao dos I WIlhann ,Shakespeare, n( _

Recebia as armas atravé: gico de SãO' Paulo pa�!L com","era l:d cu a o ...' Teatro f 1v3ro de Carvalho Falando em Brasilia, no dia 1 do corrente, o Presi- das triflulações de navio! repre.sentante d?, Untao, ap,'KWs :!omprados e dlstrlbuldos. .' Um trabalho rítmico em 'f A

AI 1 I'tall'ano� e as retI'r" "!'"na' AI car todas, "S mem.das te.nde_n. d ' dente da República ez novo e veemente ape o em pro ... c<> >co a

Apuração do adicional de ener.g�a c,ompra a
. _! perfeita sinton. i,a de movi

fandega como se flJijf'em rOa tes a eVItar adIssem. lllaçaoI f d).,dos cor t c1 d o'a unI'a-o: dos brasileiros. "

1 bt tTo�ando por base, p�ra .exemp.I Ical, os '"

I �e.n ?:'
._ ;01.1, ll�J" a por sa .

Pas 'usadas _ declarou Titc do m!l-'. e ° er seu pl'on � ex

.

.

t mêQ de JaneIro de 1957. ' b.a dlleça_" (tU nos o. elen De pleno coração do pais abrangendo com a vista
Fis�hio, drpondo no cartóril ��rmmlO. Ent!e 1'"S medI.da,responden es ao "

KW co de Tenia-Geli,Autran reC todos os aspectos da situação nacional,' pois se' colo- da Delegacia de Ot'dem Poli Ja em .execuç�� �s autond_a
. ,

.

s
lidado na Tngédia de Sha

lt J l' K b't h k d'
..

tl·ca.' des, htos_s:lmt.an,as de sa',.

DA ('
,

d C pIVal'l 2 066 560 I cou em plano a o, o sr ..
_
usce mo u 1 sc e

,
IrrglU,ENERGIA COMPRA a usma .e ,a .

" kespe�' � leyan,d?_ oS esp�c- As informac.ões prestada Pau o esta) mClllerando a,'
E 1 d t d .

1 t CIpa nl n mais lIma vez, solene invocação ao patriotismo dos ho-, "

t t t aENERGIA DISTRIBUI'DA - xc UI o o con"( I a' ore;; a ])<1,: 1 re! l'
por Fischib, em ,cújo pode plan as ou as 'par eS-,a ac

'1
' - •

blica etc
_

1.461.2951! tegralmente do drama, ta mens de boa-vontade, conc.Jamando-os ao serviço do
foi encontrada uma pistol: das dos ':Cgetals e· al?hcandeBum.o. para 1 ummaçao pu . .

CR a ate'1ção' clispensad" pele! 1 d" de pr vlotas nr$ ,
� Brasil. (que �évia de amostl;a par' a� l?ena 1 a se"",CA'LCULO mini:mG,� movimentos e a-

t' d dI' Os. possI'veI's cO'�'pradores) C,OdlgO Penal ao.s, q�e dlfu,. n"..93tI9"21 900 80 d' São amplas \fiS perspec Ivas
.
o nosso 'esenvo VI- ou

.

. ,""-Compra - 2.066.560 KWs a c vs. ". ' ; ções dos
..

prota!g;onistas\ a
levaram a' apreensao da me;, dlrem ,ou c_ontnb:lIrem pd_D

tJ1 115 31410 T Car P' I :,nento econômic'Ü. Mais agricultura, mais indústria, m,ais d d' mais Quota de previdência 6-/0 •
" peça, ::.nn rero, a'..l

cadoria no apartamento �1� a propagaçao a oença.
------ I Autran e Felipe Wa;;>;ner r;omércio, melhores transportes, contrôle da Ínflação, da rua Figueiredo Magalhau
2 037 214-90

.

magistrais.' nes Seus clesem maiores exportações, aumento da renda, justiça social, 32. . ,

I ���:-o�� ;�������c�sms�·���.l tudo isso significa pr?speridade' e bem-estar para o po-
-

Naquele local} a POliot c�r :"oLuXH-ôTEi,�
1.467,257,60 pe;;,real1Os tal a clareZa das vo, fiscou uma mala (""r: en í'

'I. A'�
88 03550 suas ;nterpretações, Apre A fase que atravessamos é de trancendental impor- i50 pistdas "Bereta1? rqu\ �. oferece a v�ce a 1�1f.'- ..' ,

sentacão cessa estirpe, colo foram adquiridas na. a Ia �I
...

------

Cl o Teatro Nacio-nal em pr
tância para os d�stinos da Nação, Marchamos para a. razão de 1. 000 'cruzeIros ca· lhor mêsa da cidade. �1. 555.293,10 sição de relevo- no. cenário. solu'ção dos nossos problemas básicos inclusive dó pe- da uma e aqui era� vend��:1 .�,' Fat>o. SUoas ret:i(.;õ(�').interpl'i��ativo internaciÓ'nal h'óleo, trigo e életricidade, que elevarão os padrões da 8 5 e 6 mil cruzeIros, 1 1 �C"

. Fischio continua sendQ' in- I' • I,
2.037.21l!,90 FiguÔno, cenário; maquila· nossa econômia, permitindo que cada brasileiro tenha

d t d p l'c'l'\ ': n(! :'
ge, mecanica e sobretudo ·a, . ter\_oga o, es an o a o 1 1

.. .. �1. 555.293',10 certo c desenvoltura inter o seu quinhão de felicidade na disj;ribuição dessas :Ique- em diligencia a fim de apre � LUX HOi�,I.VlfB ..
pretariva dos' atores' coloca zas imensas'. ender outras armaS, .:, � (;... �

DIFERENÇA a compensar pelo "adiciortal"
,

1 ran� Ó e:l ama, de �hakespe3. : Todos, os esfôrços devem co�gregar-se para a vi- .,,�t�O��c��o �����t..�id�U:ti�':1 �__._._._. ......__ ....__•.�_"._.. _. '.

.

.

481. 921,80 r·� a 2JtUl'il ClE, Sel al?resentD I (,órla na batalha contra o pauperIsmo, que tem subme- �,� d 'mar m sacos de bars/con.sumo do para ri mal'; eXIgente fi, , I b'
",

1 d ·d E' I
,"�, o no e, ' �,.-------

�----

A dc'f d C '$ 481'.92180 será dividida pelos . ;' t., '.
'

.. ,t ", I tido a nos,sa gente a· alXO lllve e Vl a. que o pen- racha em locaIs do conl�ed- .1 erença e r
�.

,
,

.
'

1 equ..n <.cq.. p .... eI<i. ., /
'd
A,. ,..

1 't d T't e posslvel L E I A
'

461 295 KWH· d' t ,'b
.

dos isto é eqUIvalente a um O público ql.le acorreu ao' samento volta o esse panorama economlCO-SOCI(t que o
I men

o e 1 o. qu ,
. 1. . , S IS·I 1 UI..' ,

, • _ .. , ., ,'; Ih
.

'd t I d t d mente terá 'outros compar'
'

A S S I N E
adicional de 32,9 7909 ctvsJwkH, ou seja em CIfras redon, . TE:atr? Ahal (, ele �.3.r, � ,,0 i Chefe do Esta o q�e: o congraçamen o gera, en ro as!

D'z O contra.,bandilJta qUE! D I V U L G U E

d 3'3 ,t /KWH ,J l�elu�llaclo c0'm, ,a grand.J.o�I, I liberdades democratIcas. Somos um grande país e po-· sast'r balhou como mecânico' A N U N C I Eas· c vs "
.

,

I
aa·,h d(1 e�,p(�taculo da ela· ',', , d N

- ., Ja ll-
.

"
i

Florianópolis, 7 de Maio de 1957 Tonia-Celi 'Auti'an 'conferi _11 deI emos se�, �m bre;e uma" gI.an e· açao. nas COmpanhIas An�1:1 tlca,',
A EMPRESA o.justo prêmio é'OS interpre' (Do Dlano CarlOc_a) e Bral-,ma, nesta capüal. E M ';0

Nêreu de Oliveira Ramos,
.

João D. Ferreira Lima,
Rubens de Arruda Ramos,

•
Na grande convenção lPes�

sedísta de domingo último
foi eleito, por unanimidade
o seguinte Diretório Regio
nal:

.

Celso Ramos,
Seràfim Enos Bertaso,

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

f
..

Florianópolis, Quarta-feira, 8 de Maio de 1957
--------------,-_----->,,__-----

Homenagem' a'o Presidente da A.B.M,
Programa de recepção e homenagens ao. Dr. Osmar

Cunha, Prefeito da Capital e Presidente de Honra da

Associação Brasileira de Municípios:
5.a FEIRA

16,00 horas: - Recepção no Aeropo'rto Hercilio Luz

17,00 horas: - Recepção festiva na Prefeitura,

Saudação do funcionalismo municipal, na palavra do

sr. Gustavo Neves Filho.
. 6.a FEIRA ,

1100 horas: _ Cocktail e entrevista coletiva à ím

prsnsa falada e escrita no ·Gabinete de Despachas da

Prefeitura MunicipaL , .'
20,00 horas: - Jantar no Clube Doze de j\.gosto.

_._-----

DAS" D I A MÃES"
Por uma plêiade de abnegadas senhoras de nossa

�

sociedade, foi elaborado o seguinte programa, ��nstan
tes dHS festividades que se realizarão' por ocaSlao, do

mingo próximo, da passagem do "Dia das Mães".
.

'PALESTRAS
em preparação para o grande

DIA DAS MÃES

E L 51611

;dem - ao Úreço dé 71 ctvs/KWH
mais Quota de previdência 6%

RESUMO
-

Compra-base preço ahial
Idem base' vreço antigo

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


