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Osvaldo Melo Na convenção do PTB em Presidente
- sra. AnáipeA Cardoso

,

PROGRESSO E C'V''IDADOS NECi1'S-' Getúlio, o vereador Israel Gomes Caldeira- i Ade ��nedzes'Mesposa do sr,

,

'_
D _

,
__,.. .

" ,: pl'1glO e enezes

SA'RIOS -0- Não há que negar. Florianópolis
foi eleito �residente ,da Comissão Executiva - sr. Celso Capella

cresce. S�u progressQ hoje', constitui para to- Municipal.
. ,

- sr" Juvenal Faria

dos não apenas, uma .visão futura, mas, um' Estiveram ,pre�e�tes à convencão do � - s�. Jorge Lunardelli

panorama real e presente: PTB, em Presidente Getúlio, o Senad�r Sau - sta, Zita Leal, filha

1 R T\
do sr, Manoel Leal

Nós a conhecemos desde os velhos tem-
o amos, Ó .0r, Acácio Garibaldi San Thia

.

--.. d
-

- srta, Sueli Saturnino

poso Acompanhamos passo a passo sua evo-
go.i presi ente da Executiva Estadual, o Sr, de Brito

lução. .'
, Syrth Nicolléli, Delegado do IAPC e membro - menino _Mário Abreu

Cresceu em, todos os sentidos, repetinies do D�retório Estadual, o Sr, Rodolfo Koffke, - srta, Aguiar Cardoso

sem temer contraditas. prefeito de Ibirama, Sra. Ax, prefeita dePre-
� sgt, Ivo Brites Ramos '

.

N�o há setor de sua vida pública, social, ,sident� Getúlio e'o Vereador Curt .Stein, que D U N G A ' .

comercial e cultural que não acuse um índice
tomaram assento na Mesa que dirigiu os tra- Fugiu dia 6 da residên-

bem promissor.
.. ,'. balhos. .

cia d� seus donos, Antoni-!

A 1- -,...
d 'Ih f

Os Peteb t d P id G 1
nho e Mário' Germano Pi- I

pOpU açao a I a oi além de' todos os
IS as e resi ente etú ia ofe-

'

-eálculos otimistas e Florianópolis 'está fiO'u-
receram um. almoço ao Senador Saulo R'a rajá, o pequ�no �polkiál, l

b D
de quatro mêses de Idade, I

rando nas,estatísticás do país c'om ,o" 8 .

.0 lugar' �os;', r",A"cácio Garibaldi San Thiago,. Syr- I I
---------

TI'
pe udo, cor I

cinza-amarela-
,

entre às CIdades que mais cresceram nêsse
rn Nicolléli e aos membros da nova Executi- do, cara preta, com quaren-j ,ENSINO DE SURDOS-MUDOS

sentido durante êsses últimos dez anos.
va do PTB� naquele Município.

�,
ta centímetros, d� altura, i colal�fetlV�me�te: começol�, a funciona�' no Grupo Es-

rfl ,.. •

'

I
Modelo DIas Velho, desta Capital, a primeira

'.i.�rra abençoada e de 'InVe]aVeIS dotes
.

; u

'

,', '_
que aterde �elo no�e de clas:e de ensino surdos-mudos, sob 'a' regência das pro-

�laturaI�, �nde tudo é pródigo, o�de tudo é:
Em PresIde�te ?etúlio, o S..enador Sau- r���<;iA'1 QuaIsqUer. mfor_, f:�����: �Ue últimamente terminaram .seu curso de es-

exuberância, onde tudo é fertilidade e beleza 110 Ramos. proferiu importante" discurso de I o"
çoes _;e,lo telefone 3405 ,P, A r;f:�'ida classe está f

'

d 'd
"

"

tá
.

d Iad
'

.'
. ), ' tureza noliti idári

.

u, se quiserem ver a ale-
,. uncronan o ' as 9 as 11,30

es a am a a, ada a ser um dos mais escolhi-I �a ureza po �hco-parh ana, s�tuando o PTB, gria de' dois meninos que', horas e, com,:o ,temp�, ,pod�rá ser ajl�s�ada com os interes-

dos �ntr" os melhores pontos de turismo "'J I .:0 }'I.anq nacional, como a segunda fôrça par-I rec uperam "ti caoho,dnho'! �:��:n {,�alqL': .

mod ,f.�caçao �' horár ros que pareça. con

,BrasIl.. .'. '
�.

' ,hdarIa. '

,',',

"

de e�.timação, levem-no pes- ,I
'

As
;
inscrições de novas crianç�s, para !esta classe

,A �r.o(bgahdade de sua natureza, o seul ° Dr. Acácio Garibaldi San Thiago e o .M",�nho, n? 121 (bem d,-. ?,od"ão s�,},;I" no próprio Grupo Escolar Modêlo

aspéto físico e geográfico, a sua magnífica si-' Vereador Israel Gomes Caldeira discursa- Marinho, nO 121, (bebm ide- f Dla� �el�o,,' ':" '" --<-

t
_ I" . I .

t bi . d P
,

.

fronte ao Colégio Coração
.I. c- iciarro distribuido pela Diretoria de Cultura '

ua�ao como e e�n.te Ilha que é, beijada pe-;
ram aos pe e istas

.

e residente Getúlio,Ii- de Jesus),
ga S,"'lada d, Ed,"",çã� ,CYllura).·.

'

las. ag�as do AtlântiCO Sul, as suas- praias in-] xa:r:do, a rota a segUl� e conclamando os com-
.

12-5-57 II .

'

,- '"
.

.

' :�JavelS co� panoramas, reais, sem que pre-I p,anhelro� para _�m intenso trabalho de ali- '-'.
.

.

--�- 'Nspeplos,· Marcantes do
crsasse a mao ,d? �omem r�toca-Ia,� para�me· I Clamento_ p�pUlal com base no. progr�ma dO@',,'�S I,

ti· ,

"

.

Iho� apresentaçao, guardam o segredo incom- PTB. . INEM .

,Orçamento B -t'"
· .'#

,paravel de su"" a!,"ações turí�tica�. ? aprovei. . .

.

.

.'

- ri aDICO .

,tamento de todo esse pontencIaI esta entreta-n Uma comItIva composta do Senador Cal' O' "

,

to a espera de que os ho�eris saibam c�móllos G?mes de Oliveira, Deputado Olice �al� CINE SAO JOSf CC porlaDtdade e ExpaDsãoll�.•

faz�f pa,ra t?!uar p�ssl\�,el um surto aInda da_s, hder d� bancada do PTB na Assembleia A's 3 - 8hs, pede o -MI" I- t 'd' F' ,

d'
mruor de progresso. '.. ". _e do Dr ..Rmaldo Celso Feldmann, Delegadr Jack PALANCE _ !<la'·

' D S ro a azen a

. J�/b, projetadó m<;Jnumehto,.lI.ê a}jt�\� d�' d�, SAI�Sil: p�rcorÍ'eu os Mm-.ucípiDS- de Tubé LUPINO em:
' I, O LO�D�ES

- SB�S) tanto do ponto de vista da

,

'

d
> ",,'

,� "
.. ".,'

'

�, "
- i' _' �' ,', .;:;

,

o 1':; � . 1 �. t, A GRANDE CHANT' GE
pllllclpal obJetivo do ballJ,nça de pagamento's. co,.

,ponto eajraçao p�r1:l CImaI$exigente-asnec" laO, J;e�es,,:;e LauF9 Mt�l,l.er,' fmde-,gsalent01 ,", ,I'
A" M

atuaI '01' a, t b'

.,.. � '," '. ., ".. '.'> 'e ,,"_' e
_' '.

'*" ' ,_ 'd"lll '�,. ,""" \r,' ' �'�'
,

,"Pt' • Gea ura ate 18 'anos
ç men o se aseJa, mo da sit,uação interna dó

to �iShco,;que .se cOIlStituj}lO plani>:da CQns proVI en�!""1 ré�l1te�é. Mr.\1'� ,crésl!i ,-r
" ." L. . "gundo afirmou .� Minis"� pais, a atual polilka fi"al "

t�uÇ�?, d.� ;grandl�sa; obra 9u� é �.,',�Prai,a do e}ortal�c��,":!1!?:��9�p':a�t�q?, >,�,t�trp,F'�� e�R,l- ...._

" .. da Fazenda britânico, em não' proporciona exce'ssivas,

F.orte e que. muIto breve' teremos oportuni.., rIto, de umdade de çom,ando ��or'l,enta_çaD, >

doi� ·iIl1Põrtantes' asp�ctos: concessões excluídas aS

dade�de antever na visão de árquitetura ni.o�
" "A's 5 - 8 hs,

"oportunidade e expansão". que se consideram conve-

_, d
.

l' h
A h 'FI' , ,

1
' Declarou ain_d.a o Sr, Mi- ni rrt· f

erna, cUJas m as Niemeyer está tra<;tmdo c a-se em
, onanopo. is e esteve em "últimas E 'b'

� "

e ,es para . omentar o

I
..

d
- nonfere"n

'

'D II' G b
-.

Xl lçoes nJstro 'que" a solução pa- comércio. exterior

com aque e esplrIto e mestre na arte, caini-
'- � Cla com o, r,. iíC1CÍO ari aldi San Marlon BRANDO - J,ean ,

" ,

e para

n: •

. I a uma economIa exceSSlva- criar
.

t' I

nha bem. ,l'tüago, com o Se,'nador Saulo Rambs' e com'o SIMMON:S - Frank SINA-
/ �'-'

um )ncen IVO pessoa

. , mente sobrecarregada nao dentro do país; nas esca,las

, Poroptro lado, ,é de se esperar das aten- S. Syrth Nicolléli, na séde do PTB, o Enge,
TRA em:

'_ 'e
pode ser encontrada me- de salários. mais, elevados. :

çôes de quantos estejam decididos a �p'ressaI' nheiro Arquiteto JOÃO A, PRETO DE OLI.
ELES � ELAS, diante aume�to do� impos- Outro a�1Jecto que mere-

VEIRA D'
'

. , CinemaScope

o_andamento progressista de nossa 'C3pital,
,

, !retor do Departamento de Viação
toa, m., ,im reduzihdo-o,". "deslaque é ° d, qu' °

aJudando-a na caminhada que encetou- e que
e O�ras da Prefeitura ,de Lafes e destacadc _.- .'

Ao mesmo tempo, convém aumento' dos ingressos ,e a

já agora, não póde parar mais.
mémbro da Executiva do PTB, mi Cidade ser. ,rw:t II i_, �,' G.. afU'mar �ue o novo orça- red-uçãq dos gastos estatais,'

,

. I
'

mento do Estado não des- em relação às cifras cor-

b
Muita coisa há ainda que fazer. Bem o I

rana.

�","pJlf#""" '_',"",,"'�,_"
. '_

A's - 8hs. cuida dos necessários rigo- �'espondentes ;a,o k1-no pas-

sa emos. .,

I
"última Exibição" 'res, relativos à' políticá fi- sado, originara� uma con-

A iniciativa particuJar necessita n�over- Em defesa dos trabalhadores' do carvão ' Robert;.�NEWTQN nan,ceifa, uma vez que o siderável diminuição nos

se com mais presteza e decisão no sentido de I cujos direitos vêm invarialmente e sem alar, Glynis JOHNS em: "superavit" calculado é de agravamentos governamen-' _jÀ...,

outras manifestàções que venham J'untar-s� ,: de,s d,efen,dendo, o. Senador Carlos Gomes de ,NÁUFRAGOS DA VIDA· fGProxima'd!amente, 170- mi- tais na economia, sobretu-

01
'

Technicolor
•

- lhões de libras esterlinas, d I

3s que já se tornaram realidade e estão á vis-
I

dl�ell'a, ocupou' a tribuna, no Senado, para Censura até 14 anos. rh�s que _ o obtido no ano

o se se evar em conta o

t Pe Ir pro'd"
'

t d
provável- aumento da 'l'en-

a. "

"

. �

VI enCla, en <i em vista a crise nr . passa·dO enquanto o "d··e!l' - d
,

d" b f I 10
,a nacional total, expres-

>PITUCA ESTA' EM CASA _'_ Está CO�
� m ustna car oní er:a."

.

p•.* '."li. �
cit" total previsto,

-

d,e 12.5 so em têrmos monettários,'

nosco,' na nossa convivênci�; ÇlpÓS 'prolonga� I
.

.

' .- - ....
-

milhões de libras 'esterlinas, 9s efeitos da nova- política,

da ausência; o legítimo representante de San-
i Espera-se que s�ja transferido para. ês;_ i' A's - 8hs. é, co�siderà:elmente, infe- {icaram próvàvelmente, re-'

,

ta Catarina no Rio,"não só na arte teatral como
te Estado ,o Dr, vV_alter Fr�ridsco da Silva, I, Richard EGAN - Cons-

rior ,à cifra de 3'11 milhões ,fletidos, em consequência

igualmente na cinematográfica. e a;n�a ulti- i-procurador do IAPM, no Rio. Bsse nrofissio.
·Iau," DOWLING ,m:

ref.,.",I" ao ano anterior. da maiO, pa,li,;p�ção e,la·

• , ..;
,-" '-_ I

1 ' 'd
'

, ,� GOG, O MONSTRO DE 5
Levando .em conta, portan- tal na c,itada renda 'nacio-

o niàmente na TelevIsao. ( na , que e ar oroso p�tebIsta, e-oza de real ( .
- t

.

.

� MAOS
o que o orçamento do ano nal, numa cifra superior de

"

Sempre o mesmo. A posição de d�staque' sólido, 'iJres:ígio em �aguna, onde 'o' seu ·ilus· Censura ,até 14 anos.
-atual aparece' num momen- fundos, dedicados aos mer-

ª- que foi elevado .p�la sua constância, pedi- tr,e progemto!:, CapItão,Pedro Francisco da to e!ll que a econoru.i.a apre- cados de exportação, fator

nacia e fé em si mesmo, fê-lo querido entre' SIlva, desfruta de larga popularidade.
senta menos fatôres de ca- de essencial im'portâllcia

os seus colegas' na Capital da República e ven

ráter inflacionário que du·, para manter uma balánça
-

'cedor.
\ -".. Seguiu para o Oeste uma caravana de'

,ran�e o ,exercício anterior, de pagamentos, saudável.

,

Aqui, Pituca é recebido com o mesmo
PTB, composta do Seno Saulo Ramos, Sr. Syr Cha<l'�'�R��'- Mona Desd,.a ",",olha '.i;;; t<oid6, P;;d;:-ã;.�;;;:te e ;ca-

carinho e SImpatia de sempre;.-Est'a' na S11a ca 1,:h, Nic,ollé,li e D,eputado João. Colodel (êste
bamen{lQ ptrfeito _tudô é motivo dô maximo cuidado'

_

FREEMAN em: pelos expecialistas tesponsaveis pela confe'cção das

sa. Florianópolis o quer muito. Não somente
Ira ate TalO e Canoinhas), Os getebistas per, A VINGANÇA DO roupas Imperial Extra. Só assim é possível obter �ma - ---"'1-'

porqne soube levar lá fóra o bom nome da correr!o ,os municípios de São José, Palhoça, MONSTRO ,"upa p,,'elta � QU' ...te hem.
.

t b.
Bom .1:-' t L S- J

Censura até 14 anos, �elo Crediáxio do Magazine Hoepck�, p�dem ser

ei'ra arrIga.,.verde como também pelo fate
:\.e Iro, ,ages" ao oaquipl, -C:;uritiba-1 adgmridas com exclusividade n�sta cidade estas afa-

de ser sempre �quela figura simples, educa- �os, �ampos Novos, Vi?eira, Tangará, Her- -ZTVEtr Uva'"(
"

niadas roupas.
.

.

da, ?,odesta e marcante pelos s�us nobres
lal D ,Oeste,Joaçaba, RIo do_SUl, Itupóranga I ",1'.1'J?i;l!1 �. :,' .t'

+:�:++:..:..:..!·+t..:..:..:++:..:..:••:�:":":H:�:
sentImentos.

e TalO, em Importante mIssao 'da Executiva__ I"m___ ....:: REPRESENTANTE -PARA O GUIA 't'
.

Pituca chegou e já eSllãllíou a alegria
Estadual do PTB, Deveria seguIr, também, o A's - 8hs.

'

�:+ POSTAL .-' T KL E G R A' F I C O DO�t�

por tôda a parte.
Dr. Acácio Garibaldi San. Thiago, mas não o ''P,o",ama Duplo" , .!. p,..,i",mo, n..la capital, d, um' Rep,...en. !i

,
Desta colúna, meu, abraço "pelo seu r'e- f,'ez por ser l,'ndü;pen,sável" ptesentementcj Sll,:"

,1) � MEU OFíCIO, É ,�++_�ante par! o ��T, ?om 1.35� páginas, milhares d(!�:�
.

'

_ .. í' 1
MATAR _:_ Com: Frank : �nformaçoes utels sobre aS CIdades, vilas e lugare- :;

torno à Capital co nlvotós para que na sua es-
'::T2sençJ. i'leSla ,--,apIta, SINATRA _ Coleen GRAY, ::: JOS �o Brasil, Téc�icos de

APubl,i�idade do Rio e �t

toda entre' I
.. , ..... - . "

----,--�--� .. ,." .' 'l de Sal} Paulo, cons'l.deram esse orgão o mais com- ••�

c:l.....· amIgos e co egas, possa se recupe- Será que desta-�êz não no� vai dar "um' 2) - NÁS' GARRAS DO +:,+ pleto' veículo informa,tivo que se conhece no país. �i·
rar das caJIceiras e labutas, -- diárias potque ar de sua graça"? '\

.' HOMEM ALTO - Com: �:� O Repil"esentante terá a seu cargo a venda de vo-U

.teve de passar no Rio�_ onde seu trabalhOeM' _ .
RandoJph SCOTT - Do,"- ·t·l�me., e puhlic�d,. Ex";m., idoneidade, ,.f'.'�

as, nao seJamos exigentes. Si 'veio na- thy MALONE. .:+, renClas e' conheCImento do assunto. - Cart.as para ••• ).

,

sua presença começam a ser disputados. ta descansar" que descanse. .

,'_ . f, f."�..•Po�tar:_3.76.4, - Distrito Fed�al..., ..:•
.....__"'"

Cens�ra até 18 anos. .+; r, "" �
t

"':�"'� .++���.�.+� : :++: (':..:..:..:..:..:�:..:..:..:�t·
. , .. -- . ., -- ......

2 .

,

'

�lorian�pol��, Quinta-feira, 9 de Maio d,e 1957

ANIVERSÁRIOS IFAZEM ,ANOS, H�JE:
- major Henrique Klap

poth Júnior
- sr, Fulvio Paulo da

Silva,

I'

KO ESTADO" O MAIS ANTIGO DUBlO DE S, CATARINA

Ali na frente dá Imprensa Oficial
ontem, o carro da Assembléia Legislati
va estava recebendo carregamento de
composição! .

"

Valerá criticar? I'

.'
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·'0 Estado" o mais antigo Diário de Sa:nta Catarina
I .

'Florianópolis QuinÚl-feira, 9 de Maio de 1957
, ,

------- ---------------.'---
•

t.:

, ,

,ASSOCIANDO�SE AS HOMENAGENS QUE-SERÃO PRESTADAS NO
"

' '

Dia das � Mães
ÁS EXCELSAS E SUBliMES CRIATURAS A QUEM CABE A MAIS ALTA MISSÃO DA-VIDA'

, J

, -

OS 2 ESTABELECI-MENTOS

,

\

\:

OFERECEM A -SU.A COLABORAÇÃO A TODOS' OS QUE QUEIRAM ÀDQUIRIR Q UALQUE�R PRESENTE, DO MAIS MODESTO AO D'E MAIS _Fr�
�

\... ',. .
.

"

\ .

'T'
, NO GÔSTO e QÚALIDADE, PRONTIFICANDO-SE A CONCEDER-LHES ESPECIAIS DEKONTOS NAS VENDAS'A VISTA E VANTAGENS EX�'

-,

TRAS NAS VE.NDAS rA- PRAZO.
/'

.

,

1... E I A
_

AS S I N'E'
D-I V U L G UE
,A N U N, C I/E

Florianópolis Sta. Cat�arina E M "O ESTADO"
'

••••••••••••••••••.- Sexo 12,15
:.

'

".,
'

,Ia
• : " 14,20

IJoão Vieira a Cla LtdaJ •• ::.::
·

.
' "

:,: .
.

• ," 12,35
: .: ", 13,15
• RUA SANTOS SARAIVA, 250

, •
: CASA ESPÉCIALIZ.h.JA c, P. N. 20 - T'EL., 6.253 PEÇAS EM GERAL PARA::
•• EM MOTORES, END. TELEGR.: "VIF;IRA" INTERNACIONAL - FORD. D'10m •

.

I FREIOS E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVnOLET DOElGE "

I SANTA CATARINA
_ I "

• : »

· '.• •

: :
I, , :

ImSmIBUlDORES. DOS AFAMADOS ."PISJOES ,�AHWI
I ' .

"

,. 'I'· '

..

IPISTOES' PARA -QUAlOUER TIPÓ DE MOTORES',
· .,

,. i DESCONTOS ESPECIAIS P4RA 'REVENDEDORES' fiI ,. /
•

-

" !>
, I· -'

'

· -:�•••• � G •••..�··..•..·······&··�·····..

TURISTA

PARA A EUROPA

Nôoespere meia-pore fazer à Europa
,aqúela viagem há tanto tempo 50-

•

nhodc . a CLASSE iURISTA no Atlâl)
tico Sul oferece-lhe um desconto de
cêrco de 30% nas tarifas de pa��
sagens. E nole que o aparelho é o

mesmo SUPER G CONSTELlATION
com duas partidas semanais do Rio
de Janeiro; terças e sábados, às
cinco ti meia da tarde,

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

AIR FRANCE NA

VANGUARDA

DO "OGlISSO

A MAIOR RÊ".E AÉREA DO MUNDO-

It2::�tI".Av, Rio 8ronco, 257·A • Rio de Janeiro "i

Telefones A2·8838 e- 32.3392

REPRESENTANTE:
António Fiuza Lima

I

I---�_____.,.._.,._A Industrra de- roupas feitas é nnua das princi.'
'I pais nos paízes adiantàtlos da Europa e Estados

Unidos. ,

A: roupa Ilftperiál Extra é produto d� principal
, industria do genere em nosso paiz.

! f.stD:de-porttlUuê'rl·SERVIÇj)l�AÉREOS' ,'cRUIEIRO �,O SUt:,'
1 Inscreva-se no CUTSO, de ,eRAN·S'PORTES A 'REOS "ATAR'INE 'SEi ::�:U(�a R::SO�:�e::;:: "

.

, .

E .' �'-
., N

"tical) , dirigido pelo Prof. � horalo dos aVloes .

! Ernani Calbucci: Essencí-
I almente prático. Considera- P a r t i das d e F I o r i a. n ó p o I i s

I
do o melhor pêlos ilustres .

I Dias Horas: para:-
gramáticos Silveira Bueno Sego 14,20 Lajes e Porto Alegre.

!
e José de Sá Nunes. Aulas " 14,40 Itajai, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro

, i
semanais (impressas). Du-

. '.
,

-

, ração: 14 meses. Mens.: Ter. 11,00 Itajai, Joínvílle; Curitiba, Paranaguá, San-
I
Cr$ 120,00 _ Rua

�
Anita tos e Rio de Janeiro.

� Garibaldi, 29 _ 80 andar
" '12,35 Laguna, Tubarão, Porto Àlegl'e e Bagé.

(sede própria) ..São Paulo ..

Qua. 11,45 La-guna, Tubarão, Porto Alegre, São Ca
briel e Livramento.

Lajes, Videira, Joaçaba e Chapecó.
Curitiba, S$Lo 'Paulo e Rio de Janeiro.

" 14;20
IS,H}

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

--'

Laguna, Tubarão; Porto Alegre e Bagé,
Itajai, Curitiba e São Paulo.

'

"

QuL
,

. " 12,35
13,15"

Laguna, Tubarão, Porto Alegre, São Ga-
briel e Livramento. -, ILajes, Videira, Joaçaba e Chapecó.
Curitiba, São Paulo

-

e Rio, de Janeiro -.

Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguã, San
tos ·e Rio de Janeiro.

.',
,

Laguna, ,Tubarão,. Porto Alegre e·' Bagé.
Itajai, 'Mafra, Curitiba e Sã9 Paulo.

. ,

0
••• -"#.;.... .�...

:��?i�i �L�;;j�,k icf�;

PRU DEN'CIA CAPIIALIZAÇAO
COMl"ANH'A NACIONAL ,.ARA FAVORECER A- ECONOMIA

Capital �' Reservas: Cr$ 392:' 5�.563,40
Sede: Rua José Bonif6cio, 278 - São Paulo

D·I S T R I B U I ç Ã O D E L U C R O S
AOS PORTADO�ES DE rjTI)LOS

,�

A PRUDENCIA CAPITALIZÂÇAO, Com

panhia Nacional para favorecer a Eco

nomia, está dístríbuíndo, a partir de

10 de maio, em sua sede social,' ii rua
.

- ,. "

José Bonífácío, 278,. �m S. Paulo e- nos.

escritórios de suas Sucursais e Ag.en.
"

'

eias
,

disseminadas .por todQ_ o País, as

quantias a que, têm direito os portado
res de títulos considerados ém vigor
entre 1.° de janeiro e 31 de dezembro'

. ""

de, 1946, conforme .estabelece o artigo
9 de suas "Condições Gerais".

-A DI RETORIA

panarn » ,002

/

11,10 Porto Ales',re (Convair) \
13,45 Lages, Videira, Joáçaba e -Chapecõ.
14,50 'São Pa'uló e Rio de Janeiro ,(Convair).
15,H) Itajai, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

C O N E X O E S INSTITUTO DE PREVID�NCIA E' ASSIST:fl:NCIA DOS
I Para rMontevídêe e Buenos Aires, - Via Porto Alegre. SERVIDORES DO ESTADO

" Campo-Grande,' Corumbá, Cuiabá, Terr. do Acre z" A V I,S O
e Guaporé Via São Paulo ...... "

O' Delegado do Instituto de Previdência e Assis-
"

Santa Cruz, Cochabamba e Lapaz - Vi� São têncía dos Servidores do Estado em Santa Catarina, in-

Pa�:o:
-

,
.. ., . I.forma que o expediente para a�endimento ao público, a

" GOla-ma e escalas do ínteríor de GOlas ..... Vla 'partir do dia 7 do corrente, serã das, 12 às 15,30 horas.
(São Paulo. Flortanõpolis, 'i de maio de 1.957

.

" Salvador; Maceió, Recife, Natal e Fortaleza - Léo Alberto Ramos Cruz
Via Rio' de Janeiro. Delegado ASC

,. São ,Luiz, Belém e Manáus - Via Rio de Janeiro.
Equipamento DouglDs, DC3 para 23 Passageiros

"

"

Convair 34:0 para 44,' Passa�iros
INFORMA'ÇõES E RESERVA DE LUGARES:
Rua Felipe Schmidt, 24 fones 3700 e 2111

PARTICIPAÇÃO
ORYON CARDOSO e' SENHORA

Agência "AFL" fones 3668 e 3669
Agência "Lux Hotel" fone 2021

participam aos parentes e pessêas de suas

'I o nascimento de_seu prlmogeníto ,ocorrido na

'(iade Dr. Carlos Corrêa.
Florianópolis, 4, de maio de 1957.

relações
Materni-
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..o E�1'ADO" o MAIS ANTIGO DlARIO DE S.' CATARINA'
�----------------------------�------------------------

Florianópolis, Quinta-feira, 9 de Maio de 1957

* 4'MODÊlOS

*4PRECOS
. '/ �

, .('

* 3 GARANTIAS
E ASSISTÊNCIA'
TÉCNICA
DOMICILIAR �

GRATUITA,

MODELO. 'STANDAI"lD '7,4 pés
I.

-;
\

.�
� :�
-MODELO MASTER 7,9 pés

"

'�.
�: •. �.J

8'et_'olaa4Ia
7EDIFICIO .IPASE

\.

t a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESIACÕES SUAVES 'PARA
- .

QUALQUER ORÇAMENTO A PARnR Dl
I,ensais

•
II

E AINDA COMO OFERTA�ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA
"DORES DOS .REFRiGERADORES.2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA

RANJINHA "MAX WILHELM" D$ JARAGUA', DO SUL.

"

MOD�LO MASTER 9,7 pés

MODJ':LO DE LUXO 9,5 pés
\

J �
ii

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
\ E ADQUIRA A SUA

/

1. * MARCA REGISTRADA
,
.. •

B' !Jl'a'tItJ<tJ... lf BaOJ7ôml(Ja..•. /2' dU,áve./·
r.

, '

Com o, presente são convidados o s abaixo relacionados, para dentro de 15

dias, à contar desta data, virem à port aría desta Prefeitura, prestar escIàreci
mentos

.

em assuntos, nos quais são par tes interessadas.
'.

Número Nome A S S U N TO."
1. 047-57 Adi Catarinense da Silvá Certidão
/' -855-57 .,Ltri Kardec Bosco de. MelJo . Subvenção
.. 664-57 Alcides Silva Consto de casa -de Madei,í'a
,674-57 Acelon P. da Costa Certidão

843-57,Acelon P. da Cõsta Certidão .

552-57 Carmen Wendhausen de Brito Aprovação da Alteração íntro. dO Prêd
872-57 Ernani Angelino .Rodrígues Consto de casa de Madereira tipo (2-B).
584�57 Edson da Silva' Jardim Guia

3.613-56 Eneo Alves de Brito Demolição de, casa de Madeira

302�57 Engêriio Pedro Morfím Desmembramento de Terreno
1. 069-57 Edson da Silva' Jardim Guia
1.028-57 Fundição Sapé S.A. Pagamento
416-57 Gilbertó da Fontoura Rey Acréscimo no prédio
867-57 Gentil José de Souza .Const. casa de Madeira T. (2-B)
844-57 Georgina Maria da Silva Dev. da importância de Cr$ 199,20

1.008-57 Hercílio Luz Filho' Guia
1. 522�57 Isolete Sprada Const. de casa de Madeiera T. (l-E)
658-57 Ivonete Táboas Schlíchtíng Consto de casa de Madeira T. (4-B)
2�2-57 Jacy João Dausen 'Desmembramento
773-57 JaCY João Dausen Certidão

1. 034-57 João Frederico Bura
.

Certidão-
263-57 João José D'Avila Transf. de terreno
240-57 João Joaquiin Miranda Certidão
332-57 João de Araujo ' Transf. de terreno ..

.

939-57 João Machado Pacheco, Jr. Transf. de casa de Madeira
572-57 João Machado Pacheco J. Inclusão de' nome no Prole. N. 572-57.

680-57 João Machado Pacheco Jr, Guia'
3.000-57 Leopoldina Neves Andrade Devoluçã., da Importância de Cr$ 12,20
1.079-57 Manoel Gonçalves Desm. o Acréscimo do Prédio

588-57 Maria Ana Vieira Consto de Rancho de Madeira

9,63-57 Maria 'Porto Nascimento Consto d'ê Rancho de Madeira

760-57 Mário Dias da Cunha Consto de Rancho de Madeira

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

2.249-56 Orlando Valen:te Construção de Prédio
156-57 Oscar Espírito Santo Revisão de Lançamento
118-57 Odilon B. Vieira

.
'I'ransf, de cas� de Madeira

212-57 Odilon B. Vieira Transf. de Terreno
797-57 Odilon B. Vieira , .Certídão

2.928-56 Odilon B. Vieira Transf. de casa' de Madeira

3.164-56 Odilon B. Vieira Certidão
,

98l�57 Plácido Sérgio Alves
.

Guia

796-57 Plácido Sérgio Alves Guia
i.056-57 Paulo Aguiar

.

Consto de casa de Madeira T. (l-E)
,

654-57 Renato Ribeiro Cardoso Certidão

3,964-5.6 Rui Soares Isenção de. Impostos
856-57 Sueli Maria das Neves Simas Consto de casa da Madeira T: (2-A)
192-57 Salum i Maria de Melo . Certidão'

.

1.006-57 Virgílio Zeferino' Vieira Desmembramento'

541-57 Waldemar João de Aguiar Consto de casa de Madeira T. (l-R)
846-57 Wenc�slau Stuart Consto de casa de Madeira T. (l-E)
668-57 Waldemar Celso Lemos Isenção de Imposto Predial.

V I S T O:
--" ,�"-_. �-�,,,-,,,,,, ..�, Diretor de ,Administra.ção

�__ , Departamento .. .de Administração,. 29.. de abríl.de. 19.57.

, 1

, '

a rou'pa anatômica,
. .

para o· ·homem moderno
� prática .•. já estã pronta para você usar.

É econômica... custa menos, em relação
à sua alta qu�lidade. É elegante ... desenhada
e cortada por modelista de renome.

..

.

Experimente" hoj e meamo sua nova

roupa Imperial Extra. Será! um sucesso,

Porque
Imperial Extra não é roupa feita f

- é roupa bem feitas
• Fab�icada com tecid9s -e aviamentos de :

superior qualidade, pré-encollíldos.
• Corte 100% anatômico, 'mais confortável
e mais elegante.

• Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio, longo e extra- longo) e em 32
famanhos diferentes..

• Garántida por uma irídústria especializa
da Ilei 35 anos, no ramo de vestiário.

-.

Distribuidor exclusivo:

MAGAZgNf HOEPCKE
CJ(RLOS HOEPCKE S/A

Santa Catarina

._------_ .. -� .. __ .._--"----------- -------�---��--'-------

· Assine· ÍII Anuncie EIIl «'O, Estado»
---

/
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--\) Estado" o mais antigo Diário de Santa

•

Ytage'ns
semanais:
à EU-RO'PA

o MELHOR CABO ELEI- I
I

TORAL IQUEM me empresta qui-

I
nhentos mil, em reserva de

I

domínio, de um cinema-ama I
I bulante, para as crianças

(
no confortável

-�I!"RSU�sioll De-6.'
Catarinenses?

"

Terá o seu nome, na fa-

I xada da camionete, como
t

... e brevémente ,pelo modernísSi"1o: DC-7C "5even 5"s- ,o
benemerito auxllíador, Ij

- O mais avdnçado cvi60 para longas distancias'

Consulte a sua Ag@ncia de Turismo OU"'CL

. dos uniformes e material

W-ISS'AIR � I escolar das crianças pobres, I

_

.

,_ I
do Estreito de Santa Cata-:

AMÉ�ICA DE SU� _ EUROPA _ ORIENTE' _ USA ,

I
rina. Todo o material es-

I

S, Paulo: R. Borêo de Itapetininga, 242.Tels, 37.4425 e �.9087 _ Tg, "Swissair" colar, lev�rá o seu nome! I
Agllntes Gerais, CRANlTON WOODttEAD & CO. LTO., em: Cartas para: Zizinho, ao cj I

Curlt ba: R, 15 de Novembro, 591 - Tel. 4622· C. p, 616.· Tg. "Cranwood" do sr. Pintor Linari, Rua
Pôr!" Alegre: Av, Mauó, 891·. Tels. 4766 e 5493,C, P. 500. Tg, "Crcnwood"

�
.

. .

Rio Grande: Rua,M. Floriano, 122 - T.'•. 420, e 857 _ C. P., 92-T9. "Cronwood" Manoel de Oliveira Ramos,
I

��t���-��'������"-���I�;�it�or�a�l�S����-:;�;:�l
.. (Cont. da 4.a pág)

. �.: 1 por, fotógrafõ vindo de ci-

Novo -TI�tulo. I nai�, antes de aprovadas,
da indenização, assmara ' dade vizinha.

�

pelo Tribunal Superior, nos
declaração coletiva, de acôr, Parágrafo único - Na Instruções, reservar-se a têrmos do dispositivo cita

do com o
.

modê!o n.? 2, hipótese prevista neste ar- faculdade de superintender do.

também anexo a estas Ins- tígo e bem assim no caso de ou dirigir a execução das ÀH. :'11 - Na expedição
truções.

\

deslocamentc -,do' .Cartôrio, providências constantes des- dás segundas vias dos títu, I

Art. 7.0 - Na falta de para alistamento fora da tas Instruções, inclusive los eleitorais, prevista nos
I '

fotõgrafo na .Iocalidade, ou sede, nos têrmos do § 1.0 do insta-lando serviços foto- arts. 16 e 18 da Resolução'
sempre que fôr convenien- art. 69 da Lei número ' gráficos privativos, median, n.? 5.235-56, as, despesas
te, os Juízes ou Tribunais. 2.550, de 25�7-55, com a re,. te requisição de funcioná- com as fotografias que fo-

/
Eleitorais solicitarão a co- dação que lhe foi dada pe- ,rios habilitados e forneci- ram julgadas necessárias

r xoperação de repartições fe- lo art. 2.0 da Lei n.? 2.982, menta do respectivo mate- não serão indenizadas pela
derais, estaduais, mumci- de 1956, deverá o Juiz Eleí- rial, se assim resultar mais Justiça Eleitoral. ,

pais ou autárquicas, que toral �entar, c0l'!l o respec- eficiente e econômico o ser-
-

Art. 12 - Não se aplica-
I

disponham de' serviço foto- tivo profissional, as condi- viço, em face das condições rá o disposto no art. 6.0

gráfico, asentaudo com os ções para a indenização das locais e do vulto. do eleito- destas Inatruções, enquanto i

.

mesmos a forma e os limi- despesas de transporte e rado. os Juízes Eleitorais não I

,Serviço de

Luxo de

1.a Classe

e também

Classe

Turista

dispuserem do numerário a!
que se refere o art. 2.0; I

. Art. 13 - Os Tribunais'

Regionais poderão fixar I
normas e métodos de traba- j
lho para perfeita execução 1

desta,s .Instr,uções, remeten-Ido copias das' mesmas ao"
I

Tribunal Superior Eleito- I

- I

Art. 10 - As despesas
Distrito decorrentes destas - Instru-

tes da cooperação.
•

Art. 8.0 - Nos

estada.

lugares Art. 9.0 _:_ No

onde fôr impossível a rea- Federal, e nas Capitais- dos ções, qus não puderem ser

Iização do alistamento pela Estados, em relação às suas comprovadas com os doeu

forma prevista _ no- artigo Zonas,
_

poderão •
os Tribu- mentos a que 'se refere o

anterior" o Juiz Eleito- nals Regionais, sem -pre- § 1.'0 do art. 6.0, serão rela

ral providenciará. para que, juízo do disposto no
/

art. 6.0 danadas pelos Juízes Elei-

em dias anunciados com a e seus parágrafos destas torais, nos têrmos
.

do art.

necessária antecedência, se- rão examinadas e aprecia-' 7.0, da :Lei n.? 7.915, de

jam os alistandos atendidos das pelos .T'rfbunais Regio-: 3Q-8-45. Estas relações se,.. ral.

..

.,

escolha pela(

/

\-

SU8 nova· rouna anatômica
, .

para o 'homem modernol

dmp&riaC-í
'--�

• t confeccionada em quatro talhes
e em 32 'tamanhos. Seus tecidos e aviamentos são
de alta qualidade e pré-encolhidos.

• Você se sen�irl bem: p�is o corte IMPERIAL.
EXTRA é 100%�nate,mico, muito mais confortável
e muito mais' elegante;

,

• Sua nova roupa - IMPERIAL. EXTRA, - est'

prontinha para você vêstir. Não há longas espera.
nem demoradas. provas. r

,.'c.._�r... ·�
� .. ..;._

Gora I'! tida por

tECIDOS E ARTEFATO'SFIS�HER S/A
Rua Proies, 374 ....,. São Paulo

.

35 anos especializada no ramo do vestuório
�

'� ..

Oistribu,jdor exclusivo:

�ÁGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Sante.< Cata_rina

á
�. •

I

--

, '.

_Uma dupla infa.lível no seu escritório' .�

HAlDA STAR-.e CALCUlADoR FACI'

Para economizar tempo,
dinheiro e_ trabalho, adqui
ra para seu' escritório a du
pla famosa no mundo intei
ro,- Máquina de Escrever
"Halda Star" e Calculador
"Facit". Fabricada com

genuíno aço sueco, "Halda

\i:.;� Star" é. rapida, macia e

. ,,/;'
#f%:';�;

, .

";-..1..;. "'3;

��::' _' �:
. ;���<..1'�
{:;'�,; �

sólida - a única máqui
na de escrever com "to
que-pluma", E o' calcula
'dor "Facit" -leve, cômodo
e. de fácil manejo - é pre-'
cisamente o que V. n,eces-,'
sita em se� escritório pará"
exata garantia de seu.
cálculos!

.

. -
.

- �,

Máquinas
,de escrifório-c,

...;
;\: .: :. -

/ . ,

JOAO SCHEFFER S/A�
Importação e Comércio
Rua 15 de Novembro, 88
Curitiba

'• e

Conferêntia .sêbre O

'Geógrafos Britânicos
A Grâ�Brilaoha Em Coodjções De t;olaborra
Com a-A;LatinaNoCampo da E�erl!ia Atomica
LONRES (B. N. s.)

-I'
que encararia com prazer Grã-Bretanha e que torne

Dois ilustres geoógráfos um intercâmbio de estudan- públicos "'os_ trabalhos em

brttânicos, o Professor

J.!
teso Exibiu aos presentes realização nos inúmeras

A. Steers, . catedrático de inúmeras e excelentes- foto- uriiversidades latino-ameri�

Geog;�fia da Universidade I grafias das principais ci- canas. Exibiu numerosas fo

de Cambrí dge, e o Profes-] dades da América Latiria, tografias do Rio de Ja

Sal' Dudley Starnp, da Fa- \ ' O Professor Stamp dis- neiro, Belo Horízontj, e ou

culdade de Ciências Econô- sertou sõbre o Brasil. Con- tras cidades do Brasil.

Brasil por dois

micas de Londres, pronun- fessor sua grande admira

.ciaram esta semana uma ção por êsse país e, pelos
conferência conjunta sô- brasileiros. Ressaltou de

bre a América Latina no maneira especial a gratí

Ini'!tituto'Geográfico de Lon- dão da delegação britânica

dres, sede da Sociedade Re- que compareceu à Confe

al Geográfica, onde à tarde fência Geográfica. Afirmou
foi inaugurada uma exposí- que

"
os brasileiros portá

ção de fotografias sôbre ° - ram-se maravilhosamente.

mesmo tema. Quero apresentar, novamen_
Os dois professôres par· te, nosso agradlecirnento,

ticiparam da delegação bri- revestido da mais profunda

Sir Geoffrey Thompson,
.

ex-Ernbaíxadcn britânico no

Rio de Janeiro, ressaltou

que a Orã-Bretanaa desem

penhará,um importante pa

pel, .auxiliando. as Repúbli
cas latino-americanas a 011-
ter suas independências-e
'que nestas persistia um es-

,
'

pírito de boa vontade pa-
... -

I

ta com a Grã-Bretanha.

tânica que estêve no Rio de

Janeil;o, em agôsto do' ano

passado, por ocasião da

Conferência Internaciona'l

de Geog-rafia ,realizada na

quela capital.
O Professor Steers decla

rou,. perante numeroso au

ditório, que a Grã-BretaI.lha
está em c,ondições de ofe

recer ao mundo acaÇlêmico
cel'tãs facilidades impos
síveis de serem obtidas na

Amériea do Sul. Declarou

sinceridade, esperando que
o Brasil venha a saber de

nosso sentimento a êsse res-

Declarou ainda: "D�ve
ríamos estar a par de que

peito"..
no Brasil existe uma grano.

ProsseguiU dizendo que
de ne(!essidade de capital,

na Grã-Bretanha de�eriam no nascimento da era, atô�
.

prestar maier atenção a es-
Ilüca. A energia nu'clear re

sa região dn globo e acres-
vo.Iucionará a vida atual e

à Gra�-Br'etanha encontra'
centou: "As Repúblicas la-

-

tino-americanas são os paí-
se em condições de colabo-

ses, do futuro;'. Pediu à So� I rar com a Américtt Latina

ciedade Real Geográfica q' ! pal'a levar êste novo tipo
,

ue

contr-ibua para a divulga-: de energia aos 'povos dêsse

ç&o !la América LaÚna na: grande continente."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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am'leo·�B I U - ri�i �ir� ..,� �ni� o i� I- uv!oi iI
-i No Lira fenis Clube dias 11, 12,. e 13 do corrente, disputado entre

..
catarinense. s� ,�{

! .'
.

- gauchos, paranaenses e paulistas.t:'·. .

. :f:

:c 5 i I Por ZANBRI Hugo Píccolotto

• Resultado da 12°. Reu- Diretor Social -- Dr, Ma-

=: nião Extra-Oficial do Jó- rmo Fucão Lopes
':"

�
qirei Clube ,Santa Catarina, Diretor Assistente - r»,

:: realizada em 5 do corrente, Manoel Olimpio Romeiro..
10 Páreo - 10 lugar Gu- A nova Diretoria os nos

ri e 20 Excelsa. sos votos de uma feliz ges-

A ponta pagou Cr$ 28,00 tão.

e a. Dupla 14 pagou ., ..

Cr$ 150,00

/.

·��c.":iiiiõíIã:··:»:ve.:õcêii.d:õ:»:�HÕ��:�:Õierãrii:'�� e a Dupla 13 pagou

� Enltando na laze decisiva da dis puta do tílulo- máximo 'do pebcl barriga-verde, conse- Gr:ó 3��1�eo _ 10 lugar Es-

guiu o onze tricolor sobrepu]ar a ,equipe do Paysandúr de Brusque, camplfi da Divisão Es- terlina e 2° Montezúvio

pecial, na primeira peleja - Escore 3 x 1 consignado na primeira' elapa d o jogo .: O mau ' � t:::: ::il::g�'$ 40,00

t.empo prejudicou o embale e contribuiu para o desinterêsse'do público Boas ,perspectivas '�:.r:o:;t:���o __
10 l�lgar' ROs-l'��::di�o::o�:en�àr:n:::

no

d , B sínante e 2° .Adesívo. -::-.,.
pa,ra O segun O encon ro, em rusque. "

-:-::- Acreditamos na reabertu-

JOinville, Maio 6 (Do coro, tos Den inaugurou .J

marca-\
I nsu, Walaee e Ar.aír: Nilo Tomou posse a nova m-I ra do Jóquei Clube de Pe-

rsspondente Hugo Weber, es' dor e Bia, aos 18 ':'levou pu- alterou a contagem.
.

I' Julinho, "i'Iantz e Chico.' RENDA b .:I

pecial para "O ESTADO", ra dois para, já aos 20 mi- _ QUADROS '_,
I ARBITaAGEM 'Fraquissima, pel), impor- retoria do Jóquei Clu e \.le. trópods com o grupo que

via, T�C). - O, mau tempo nutos, � Paysandu diminuir - CLUBE ATLE'TICO 0- Dirigiu' o �ot�p o arbitro tância do embate, Como Carnninas. A mesma está' ora se reunirá e com o apôio
prejudicou o primeiro encon per intermédio de Julmho I PERA'RIO: - Glecir;. Tião Wilscn Silva da Li>1â Blu- adiante foi' escrarecído o '

•

L'·
.

I, ,. ClT btroo <!a sér ie .de�i�iv,a pela! que assinalou·o. tento dei c Baixinho; Neide, Bentcvi menauanse de Fut.;b�l,. comi mau tempo e a ralta de �e assim cons.!tUlda. tambem do Joquel u e

�deClsao do .tl�UlO l�ax�mo do! honra, Aos 34 mmutc;;;, Den i e, Mario José;
,

DÍllho, ,Ca�" b::m des�mpel\ho, l:l1j?', k,:,.- IJ;lor a,c,om.cdação foi ') n:o-I F! fsid'Emte - Dr. Anto-
I Urasileiro.futebol �atarlUenS(:', dl�puta-; elevou a contagem e. pncer- inço, Den, Vadmho e Bla, I ·)alho fOI mu;t.o faclhta,do. trvo prmclpal pai'a que se ,; T"· F Ido dO;I?'I�g�;ne::lta CIdade,: rou o placard de :1 x l..Na . .,. C. E, PAYSANDU: ,- pela disciplin.t dos conten-I verificasse._apena�. a renda' 1110 .",I.IZ 'erraz. -::---

no estadlo Waldemar Koen' fase complementar não se Zanon; Ingo e Pecinha, Iri- dores, de Cr$"' 6,090,00. Vice-Presidente Dr., Tmnos· a noticia de que o

ª;::!:f.i�i��lf��;'a�!;�!. C'R'ISE --N'. -A'
I

AC'ES'
.

C·
.

Ed,:��::,�::;:l':_ Mo.ml[�:�:':i,,��;;�: u:a��::,:o
dú, da cidade de Brusque,I'

"

- Neger Segurado Prêmio pO': ocasião da '11-

camPeão' da Divisão Espe-. 20 Secretário .:..._ Dr. Ani� sita do Prés�dente da Re-
cial, Em que conéerne à Par .' .' -

�� té�niCea�p��:��a,�eSp���d��! DEMISSIONA'RIOS JORGE CHE'RE'M, LUIZ MARTINElLlE HUMBERTO MEN,DON.ç'l,ba��L;I�:o�:._.::.rand�enedi .. PÚ;�I�::e e:�:::a:�� infor-

��:vavefriP��1i�����t�doCo�S� I A .organização do órgão mente, ao cargo que ocupa. I Precisamos d-e um Pl'e- ,ACESC, pois na situação em � to Rodrigl!� 'r do� Santos mações da_ Comissão de

tante, por v.ezes- máis inten-' de classe dos cnmístas es- Mas, digo ell, a presidên- I sidente que dê personali- que se encontra nos causa 20 Tesoureiro '- Sergio, Corridas e Comissão Técni-

Sta,' comt _o .grahmadodcomPle.! portivos, em nossa Capital, e'ia' da ACESC é um pôsto I dade jurídica à Associação, vel'gonha. O. C"ampos P. Nogueira ca do J. C. Brasileiro, quan-a�en e en� arca o- .e es· i, .' , , , ' _ ,I'. '" ,

çorregadio,. naQ se permitiu esta marcada por uma se- de sacnflclo e nao de val-' que prOVIdencIe o matenal N. Silveira· Djretor Etud Book to as datas ,e as condições
aos joga'<lores a ação nor-! ri." de lutas e de fracassos. dade, É um cargo que re_1 da secretaria e da tesoura- da chamada, devendo a pro-mal. No que tange a grande � -'

!.'@$��e.o•••••••••••••••••_ e .

assist�ncia, es�a foi levad�: Por várias vezes se tento,u quer despreRdimen�o, �ôr-I ria,,,qu.e promova rel!niõ�s, va ser destinada a animais
a deslnt�ressar se pe,J? e::u fundar a ACESC; por va'". ça de vontade e mteress.e I pebodlcamente e que se m-

-

N
nacionais 'e es'trang.·eil·os,_bate, mUlto embOTa fosse o, . '

R t
l'IIttI

Jogo da expressão da sér.ie· .rias vezes se elegeu uma pelo seú órgão de c,lasse. teresse bastante pela clas� emo e I açao dando assim oportunidade
decisiv8; I?e'à cHsputa elo .H-I Diretoria e, por várias .ve- Querer fazer dêl€, sfmp.les- !'\e -que tem a honra de p;;- para que atuem os craquestulo maXlnlO, tendo em V1,,- i' r .

. ta o fato de não havr!r no zes, a ACESC naufragou mel).te, posição' de destaque sidir. A FASC vem de receber esta competição estão pre- que tomarão parte êste ano

estádio em que o prelio foi! pela incómpreensão e inép- e.l representação social é Um Preside'iIte com essas da Federação de Remo de parando-se ·com esmê�o e
no G. P. São Paulo.disputado uma a,rquib�mca- i '

,

..

.

,

da
.
coberta e também Dolo Cla de alguns de seus' mem- cois�. ·coi:n que, absolutamen- qualidades é o que nos con- São Paulo, um convite para carinho e esperam obter o 'cesso \'Emcertdo duas provas

f�tô d� não have'r sido. pr�)-I bros.
-

te, não cOricordam os verda- vém. Cal'l'O contrário, é me- fazer':'se r.epresentar por êxito alcançado na 36. Re., do programa. Tnüa-se!levldencláda a transferenCI3. , : I _

do encontro (como S':l rsp2-, Em novembro do ano pas� deiros cromstas esportIvos,.', lho!" que
.

não falemos na
.

intermédio de um· dos seus gata Internaciorial de Me-
um tsmerado laudo de todos

rava) para ° estadio do Ca-I sado elegeu-se mais uma clubes filiados,' na PrQva lilla. Sôbre as guarnições os tatos desem:clados eIJ1
xias -F C. ou Américã F· C, '

"_._' .

Resultado financeiro: um diretoria, alice.rçada pelo

A�UA.DAD�j, COM I.NTERESSE DESUSA
"Moysés Lupion" a ser r,ea- catarineJ),ses nada podemos: M,mt\:!vidéu e qJ:e letratam

fracasso, mais uma ,El.'l'
. entusiasmo' e velo interêsse � lizada no próximo dia 2 de .ad, iantar,. _poia nad.a v.imosl fielmente a bôa figura quePor outro lado, toCh\vla, • j .

registrou-se mais um gran" de jóvens cronistas, que DO' A
I

,.TEMPORAD'A DO
-

FLORIANO junho, na raia de }uruba- amda, a nao ser, SIlveIra e, (Continúa na na pag.)
dioso trÍ'unfo do Club,� Atlf\- não se conformavam com -a

. tuo.a.. A exemplo do ano an- Vileili, remando no dou,?le. -- .-----"----

tico Op'erário,' cu.i:l equipf� ",,,mlllu,llInlllnllrnmm,nn,mlllllmm,,"rm .. ,

ultimamente tem eIlwl'"dil., falta de iIm órgão que os Depois das brilhantes exi- Também há poucos dias, teridr, em' ,que o América () E.iac.huelo tomará pal'ti··
·Tornel·o RI"o - Sa-odo por uma série invicta ele em defesa de bições em. nossa Capital, d�rrotou em Porto Alegre, de Blumenau raui:'eou�se d:.> no 4' com, e ao que tudo

partidas, agrupassem . -

O ,triunfo cons-igaado na suas reivindicaçõé", d'os .categorizados ésqua- a valorosa e possante .equi- vencedor, também êste as :ndica irá a raia com.Odi- Paulotarde de domingo, eleva aJn Decorridos seis meses de drões do C. A. BANGú e pe do GRltMIO PORTOA- passagens. e a estadia por 1011, Kurt, Walter e David:-
da mais este voluntarioEo
quadro, especialmentl! por- sua existência C'onstatamo's, AMÉRICl\ F: C., ambos do LEGRENSE; .amp�ão gaú- três dias serão oferecidas
qUe a vitoria se :'egistrou ápsolados, que -nada, abso- �io de' Janeiro, teremos cho por 1 a O. lJela entidade patrocinado- 10 América, de Blumenau,
,contra a equipe repre,3cntan f ·t '1 d'

.

t cUlnpl'l'ndo as determina-te da Divisão Especial d8 :utamentE nada, foi el o dentro de maIS a, guns . las,
I . 1'8.0 do certamen. Em VIS a

, .

,., Em suas eqUlpe -possue o . .

N·
-

Santa Catarina, esta mes- pelo ,crescimento e fortale- mais dois_sensaclOnals pre-, ,'_ I do interêsse que. vem des- ções do Conselh6 aClOna!
ma.-Divisão Especial ii. qual,

.

• FLORIANO, dOIS campoes. /'" '

na sua organização, não- se cimento da' Associação.\ lios interestaduais, que reu,

I
.

1.
I pertando esta prova é de de Desportos, endereçou a

P�m-Amedcanos: o go euo
cOlgiitou incluir o Clube A- O atual presidente é ? nirão como 'contendores, as

"

t esperar-se a efetuação de FASC para posterior .

re-

. ,/'tlético Operário, ,

.

'.

", PAULINHO e o pon a es-
.. ,. C· D I t'

.

Boas pers.pedivas s.e .po- responsáve,'} direto por essa equIpes do campeolllsslmo AI' d' ehmmatorlas entre os clu- messa à B, o re a OrlO
.

.

. lauerda RAUL, em es-
. ..

dem vislumbrar para o en- � ituação deprimente. A re- I E. C. FLORIA,..NO, da clda- -,
d

bes locais e, do mtenor do de sua participação nas re-

contro . s�uinte, em Brus-
-

I N' H' b (R'
ses dOIS renoma OS craques .

gatas ue Montevidéu e onde
que-, tendo em vista que duzidífi�ima atenção que

I
de de ovo am urgo 10

h
Estado em local amda a ser

do futeból gaúc o, possue I
.' t'acrui'"o Operário tirando par- (!ispens'a à ACESC gerou,' Grande ·do. Sul) e FIGUE:I-' designado. Sôbre êste as- conseguiu espetaci.l ar SU� pr�mlssos an erlOres. \

tido da superioridade que ainda o campeoníssimo ou-
-------

----..

exsrceu na primeira parte tomo consequência, o de- RENSE' e AVAí ,F; C., 10-
tl'OS grandes valores, como sun,to, o Conselho

-

Tecnico .

(ONS-TITUIDA A-,D'ELEG'ACA'"'O GAUCHAdo cotejo, estabeleceu o 'tri- sânimo n�queles que, vigo- . cais., ,da F:ASC está cónvocado
unfo e o manteve 11'). fase o veterano zagueiro BinO; O' t,

complementar, quando o ro�am{'nte, a haviam fun- Gran�e é a expectativa e

goleiro Storck, o médio es-
para reunir-se dia 8, quar-

AO SUL'_ BRI fILEIRO' DE TENISPaysandu conseguiu (i equi- dado. interesse _�m torno da apre- ta feira, às 7,30 hor�s, em A.J
'librio das ações. O lnsuces- querdo João Carlos, o meia
so .do Paysandll em l1ad.i di A falt.a de iniciativa e sentação do famoso esqua- ,

Car- primeira convocação, para
direita Giovani, LUIZ

minuiu eSsa equipe, mn,s, de trabalho o('asionou uma drão do FLORIANO, que deliberar as medidas que
.

t 1 do t' nf "'o los, Martins, Crespo, Soli:spOr c:u. 1'0 a ,o nu o '" situaçao tão insustentável' os,tenta há 39 anos, o pom- seri'io toma.das.
Operano; aumentou ,1 ex- .

,

etc
pectativa, .

E' evidente que l.que os colegas Jorge Che- poso titulo �e campeão da
'

o onze ?rusquense e:;ka- rem Luiz Martinelli e Hum_ grande cidade industriâria A estl:éia do FLORIANO, Os Clubes de nossa Ca- que vai disputar. o campeo-nhou senSIvelmente D carn-I '_ .

••

po do adversário e êst� ti- berto Mendonça solIcitaram de Novo Hamburgo e- .que erro nossà Ca;pital, 'está mar- r>ital já iniciaram os seus U'ato �ul brasileiro infantô-'
rou todo o partido' neste I demissão' d'Os ca�gos de pela primeira vez se

eXi-'1
cada para o di,a 18 (sába- prepar'ativos para a Rega- J'uveni,l, a 'ser lnic�.iado; noparticular, mas Pj!' outro I

,

"

.
r

•

lado se p�rcebeu . ·também.1 vlce-presldE!nte, 1° sec-retá- birá em, nossa Capital. do), frente ao FIGUEI- ta de Amizade a ser reaU- próximo sábado,
"
em Flo-

q�e a eqUIpe do. .i;\tysa:�ldu I rio' e 20 tesoureiro, respec- Atuando recentemente no RENSE, jogando no domin- zada no próximo dia 16 de rianópolis. A lil:!ta ,c0mple-
nao le'vou na devida eonsi-I ' -.

. -

I'
.

d.e�a.ção o poderio e ãs pos-I tlvamente., -Posslveh:l}ente', Estádio Centenário, de Mon- go, dia 19 com o AVAí. junho, de�ta ve� em ,Floria- til- dos ,comp.orien.tes da mis-.
slblhdades de seu aptagonis out.ros; também, irão enti"e- .tevidé�; ,jogando de igual: As llossas equipes estã� nópolis.e qu� i;eunirá guar-

.
são gaúcha é esta: chefe:

ta, Os tEntos Icon�>ip:a dcs,I' '. .

lfora:m ,todos frutos do es- I
gar os seus cargos., .

para igua'l com o seu forte; se l'Ireparando ativamente. rúçÔes,," <t.�tarinenses e gau� Tú}io ,de Rose, ténistas: ip-
f<?rço dos atacantes, tendo Não C),uerer enxergar o adverJilário o S. C. NÁCIO-- p.ara esses dois sensacio- ,ehài:l. Éste ano, serão dispu- fantis até 12 atnos: Tomaz a sra. Íracema Magnus, as-
a.nela a se registrar a COl'l-'1 ' " ,.

' . '\ ' -'.

duta eficiente do sdol' de- proposIto dessas atitudes, NAL, Ib�-campeão do Uru-, nais p.réljos, que por cérto tadó§ páreos nas catego- K0ch e M�rha lVIagnus:' sim como diversos' proge-

fensivo,. �o Operário em, é não ter interêsse pela guai, foi 'abatido pela aper-' agradarão aos nossos des-' 1'i."·s de 4 com, 2 com, skiff infantis at� 15 anos: Yarte nitcir�s do§! integrantes da

���s�faa�t�\�O��mA�� e�i�i���i ACESC, é ter amor, unica,.. ta\da c�.�tagem, de 2 a ,!.. portistas. .

e dOlJblê: Os gauchos para· 'Adam, Roaldo Hochheiin,. delegação rio-grandense.

O Jóguei Clube de MOD.- -

2<> Páreo - 1° lugar Uru

bicí e 2° Gran DuqU:e.
A ponta .pagou c-s 22,00

-::-

tevidéu, resolveu prestar
uma homenagem póstuma
ao eaudoso eronista brasi ..

ieil'o;Sátiro Rocha, íns+í

tum do um prêmio com o

QClI nome. Assim é que pe

.Ia primeira vez, a nova

prova do Calêndárlo tú'.'_

fista Uruguaio, será corrida

"- /

xxx Botafogo x Fluminense é

a atração de hoje do Tor

neio .Rio-São ·Paulo, surgin:'
do o primeiro com possibi
lidades para que'brar a in

vencibilidade do líder, Em

São Paulo bater-se-ão San-

tos' e Portuguesa, ambos

derrotados nos 'seus com-

A.) - Já está organi�adl,t a

delegação da FedJera'ção

PORTO ALEGRE,,8 (V. Doris Sfoggia e Maria Re

gina, Giffoni; jl�venis; Wal

ter Ful.Jer, Celso M�chael
sen, El'ica Fuller e Ingrid

Nigaard; suplentes: Erna

ni Fischer, Luiz Edmun

do Fiffoni, Irene Nygaard e

Dor"rit Harrazin. O -embar-

Grandense de Tenis,

que está previsto para 'sex

ta-feira próxima. Junto eom

a delegação, seguirá, como

acompanhante das meninas,

xxx Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7 Florianópolis, Quinta-feira, 9 de Maio de 1957,

Senhora:
,

Vença
Galharda,mente
A Menopausa

Usando'

,Regula�ór
Cesteira!

a. ��������e. ..
..__._------

VOCE
'-

ti
.,

..•...
•...(.�·...�...(I-....•..�H·�·...·...·...·++.·++.·++.·....+....•....�....+...

� � .. "." .. .. .. .- -+ .. .. � .. '" � � � � ..�. t

:i·CUf�O de p�'& Dar, Càu à E��. \. :i:
/; (ESCOLA DE SAR�ENTO DAS ARMAS

I J.
� _ t
.:.� QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO 't
�:..� Orientado e Ministrado por Of.iciais do 'Exér- t:.
+t citp . ·t�
+:_+ - Abertura: 15 de Abril de 1.957 ·ti
4f..'4J � Local de funcionamento: Colégio Catarinense ·t
..+.. - Inscrições: Na Livraria "43"r à Rua Trajano...

+:. 18, com o S1'. Alcides Stuart (onde tii
.... Se obterão maiores -detalhes).. •••.
....t �..++++..+..+ + +.� + �� � +
�.v � • • • .. .. � .. .. .. • .. "" .. .. � .. �
-----_._------_._-.-- ------

, .

GALVANIZADOS - PRETOS
P A I< A

GÁS � VAPOR
, -

AGUA CALDEIRA
DISTRIBUIDORES

._

®'
LEPPER

BLUMENAUJOINVILLE

TELEFONE 362 TELEFONE 1944

LTOA,BUSCHLE
.

JOINVILLE - RUA DOS ANDRADAS, 1.39 TELGR BELSA

BLUMENAU - RUA 15 DE NOVEMBRO, 1135 TELGR. BELSA

"O Estado" o mais antiao Diário de Santa Catarina

Mexericos de H-oIlYW90d
GEORGE CUKOR diz qur os escritórios e uma secre

brencme - Yan e Celerich -

\
Domingos Psron. As detidas o. teste cinematográfiéo dr tária durante um' ano de

e a outra como sendo, Berthr declararam perante a pol icía Taína EIg-, a baílarína fin pois de ter saído da Gré

Alce, que .disse ser filha dr que rumavam para Caracas Iandêsa fei "símplesmsnt cia ...

ex-governador da provincia proce.dentes da . Argentina divino" .: ESPeremos que ago -o"":'

de Buenos Aires durante. o conduzindo Para Psron, qu- ra OS pr.::dutores· da Metrr O Governador de Okalch
regime do ex·ditador Juan se encontra na Venezuela, i;\ se deem ao trabalho de vei ma, Ravrnond Gary telefo

formaçoes sobre as atívída. o teste de escolher para nou pessoalment., a. Var
des dos grupoS-pemn!stas. A Taina Os papéis que ela; Heflín pedíndo-lh., para es-

po-licia de La Paztem orden. merece. trelar em "Showdown" �

de deter um exilado psronís- -0- histqria daquele Estado, qU;l
ta, cujo nome não 'foi revela. O filho de Norma Shea o evangelista Bill-Graham
do, e qC1C é acusado de estar res, Irving Thalberg Jr. vai produzir: O filme será
ligado acs atentados contra que acaba de se casar, esta utilizado como parte das ce
a émbaix3.da argentina deste passando a lua de , mel em lebrações em Oklahoma o

capi�al. As autoridades des Acapulco, Em seguida, o fi-
.

ano que vem, quando 'o És
cobríram outro estabeleci' lho do falecido produtor tado completará 500 anos de

. m�n'to impressor. clandestín, procurará- seguir as pegadail existência.
}10 centro de La Paz, tende do pai em Hollywood.
sido apreendido,' ao que s -0-

sabe, 300 exemplares do li. Enquanto Sam Engel 'es
vro escrito pelo ex-ditado tava na Grécia, a Fox em
argentino. "A Força é o Di prestou-lhe os suntuosos es
reito das Bestas". Noticia-s critórios que haviam sido o

que como decorrencia dssss cupados por Otto mantevr -0-

ação foi detido um argentín ----------..,.------------,--__'--_

CUjO nome tão pouco foi da ...
do a conhnc-r, que havia en A oportunidade mora em. Florianópolis ,- diz' a
trague, como adiantamento publicidade. E é verdade. Se você tem interêsse em tra
IO m ilhôes, de bo-H,'ianos pa balhar no cinema, eis que chegou a sua chance. Pro-
1'a a impressão daquele Iívro,
Contínuavam presos' até c

«ure imediatamente entrar em contacto com a "Equipe
entardecer de hoje o ax-capí Cinematográfica Alberto Cavalcanti", que' está ultiman
tão, Jorge Margarrti e Renf' do os preparativos para o inicio das filmagens de "O
Nacca, dois exilados que, Sr' P d II -"

.

presume, estejam ímplícado.r
reço· a usao, prímeíro filme em longa metragem a

-no assalto à legação diplomá-
ser rodado entre nós. Qualquer informação poderá ser

tíca argentina. A referida solícítaâa, por carta ou
_
pessoalmente. aos escritórios

embaixada mantém reserva' da TAC' ou então no escritório da produtora . à Rua
em torno do ocorrido, não J

A' •

C 'h
.

,.
.

erommo oer o, 4 - pr imeiro andar _:_ sala. 6.tende> Emitido qualquer nova
daclaração à imprensa.

Departamento 'de Saúde Pública
Plantões de Farmácia

, Mês de Maio

111 sábado (tarde) FarmácIa Esperança R.' C. Mafra

112 domingo 'Farmácia Esperança R. C. ,Mafra
18 sábado (tarde) Farmácia Nélson. R. F. Schmídt
19 domingo 1iiIb.rniácia Nélson R. F. Schmidt I
25 sábado (tarde) Farmácia Moderna R. João Pinto
26 domingo Farmácia Moderna R. •João Pinto

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
St. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
'13 e Trajano.

E s t r e i t o
Rua Pedro Demoro, 1627 1,12 e 26 (D) Far. do Canto

I Rua 24 de Maio, 895'. 5 e 16 ,(D) Far. Indiana
O serviço noturno s'erá efetuado pelas' Farmácias

do Canto e Indiana.
A presénte tabela não pod-erá ser alterada sem prévia

autór ização dêste Departamento.
D. S. P., abril de 1957.

L-uiz Osvaldo d'Acampôra

VENDE-SE Rua Cruz e Souza ou peià
Uma casa de material Malária. P-reço 220.000,00

com 8 peças, no n? 16 à Tra- livre. Tratar na mesma.

vessa Santos, com entrada a

I -.-'_-- .

I:Agentes

� para fachadas

CONSERVIDO·P -

à base de cimento branco neve

Tinta impermeável super-protetora
em diversas cêres

.

• PROTEGE, EMBELEZA,
IMPERMEABILIZA E CONS::R"..l �

*,
- e o nome SIKA é uma

garantia para o construtor'

SIKA S. A.
RepT,esentantes em todo o Brasil

Representantes. em Florlanópoll. I

TOM T. WILDI & CIA.
Rua Dom Jaime Câmara/Esq. Av. Rio Branco

À venda nas boas casas do ramo '-<

Peronistãs Presas 'em' La Paz

P A R T I (I'P A (Ã O ..
.

7

ANDRÉ VILAIN I DR. LUIZ IRAMONTE

e I GARCIE

-SENHORA e
-

.

. i SENHORA

participam aos parentes . participam aos parentes
e pessôas de suas relações e pessôas de suas relações
o contrato de ·casamento de o contrato de ca�atnento ,de

sua filha Mariz� Alba com seu f�-rho Luiz' Aurélio com

Io sr. Luiz Aurélio Santos a srta. Marize Alba Vilain.
---------------.

Garcie.
.

São Vicente - São Pau- ,

i
Florianópolis, 13-4-57 lo - 13-4-57. ,

I LA PAZ, 7 (U.P') - Trê

, mulheres, acusadas de agen

I tes de ligação do peronismo
foram detidas pela policia d
Cid3.de de Sucre. Duas dela
foram identificadas pelo so

Pre,guiça e fraqueza
VA N A'D IO-L

MOÇAS DESANIMADAS r
HOMENS SEM ENERGIA, ' ,

Não é sua culpa! _

É a fraqueza que o deixa .eansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sem. brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
V A N A D.I O lo

I
... ,

,

aumenta os' g I o b u los s�ngul(leo.s e

VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode
ser usado em todas as idades -,

QUINTA-FEIRA, 9 DE 'MAIO

Seu sobrip.ho,' vendo isto, lhe disse: "Tio, eu ouvi
falar de um ladrão na cruz, mas nunca vi, antes, umà

cruz nas costas de um ladrão".
Um símbolo sagradó usado falsamente' não enga

na �\ Deus nem a própria pessoa que o usa. A menos

qUe aquHo que somos, dia' após dia, conforme nossa pro
fissão de fé cristã, nossas vidas estarão em desarmonia
':om o Deus eterno.

Hipocrisia, engano e fingimento foram desdenha

�los po.r nosso Senhor, pois estas coisas não têm lugar
no Evangelho do amór fraterno. No seu mais nobré sen

tido, caráter é a semelhança de Cristo. A cru_z simbo
liza o que há de mais nobre n!> religião cris.tã - a dá
vida do' amor de Deus i'evelado à humanidade.

, . ORAÇ,ÃO �

Nosso Pai; nós te agradecemos por teres feit.ol claro
a nós que a verdade do nosso discipulado exige provas

na nossa maneir� de viver. Livra-nos da hipocrisia,. do
engano e da falsidade. Ajuda-nos a desenvolver o cará

ter cristão. Em: nome d'Ele te rogamos. Amém.

I
-

PENSAMENTO PARA O DIA

O discipulado exige que eu viva de acôrdo com a

vontade do infinito Deus..

Clyde O. Law, segurador (West Virginia)
---�.

-0-
Beulah Bondi representa

rá a Parte que estava l'a�,'r

vada Para Ethel Barrymorn
em "The Ladv and the PrOw
ler", para a RKO.

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

::�+.....:..:..:..:..:..:..:....:..:..:�:..:..:..:••:..:..:..:++:�:., .

i Basla saber1!� e escrne r ;
..:. AspIrar a um Futuro Brilhante Fazendo •••

..:. � POR CORRESPOND:D;NCIA o seu .:.

..:. Curso Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.�44) .:�•

..:. PEÇAM INFORMAÇÕES AO ...

..:. l.N.C.A. - Av. Riu Branco, 185 - 17.0 .t.
: ando s/. 1.708 .%•
t,.. (Séde Própria) - Rio de Janeiro. '.:.
.•:..:....:++:++:..:H:..:..:..;..:....:..:...:..!..!..! ! � �.
--

.

... '"' �

EM NOITES E DIAS FRIOS

proteja-se com o

AQUECEDOR

domésticos.
Fabricaçco de

?�OOUTOS ELÉTRICOS
aRAS�U!ROS SIA �ARIS, 7 (UP) :- Os rlire,. se. inscritas no �ampeonat"t�l es da r�ce:Dl cl'Jada (:l�mu I

de Golfo, Brasileiro para
..
amo

nI�ad,e atomlCa europeIa, ( dores, que Se inicia amánha
�OIa��m a�rese:lltal"ê�m hOjf na capital !gaúcha_ Os con
as seis naçoes Slgnatarias nn correntes são nàl) dpenasvasto �r�grama de �rod�çãí brasileiros de Vil'IOS ('stadosde enelgla nuclear. Esse pro como aind., a':r;.mtino'l, urugrama, a ser e�ecntado enl guaios 'e ::!hill'no.'1.
d�z anos, pl"e VI! um produ
çao de quinze milhões d I

!}uilometros, a S{�rem fOi'ne
cidr·s 38 redes de eleti'icilla
de dos seis países.

Diversas
_I

SÃO PAULO, 7 (-m» - A Se
cretaria de Sade ammda liu,1
todos os 'Seus posto,> de snu.
de no intedul' paulista estã"

� . efetu�ndo -l.gQl'a a vacina,'ãe
P?RTO ALE\..T�E, 7 WPj gl'atulta- com RC(�, contra.
Ol�enta competlftores acham tuberculose. .

a

..(,�(l�(.l---()_()...-.() ()�O__�),...«)....o.

,

BOUNHOS DE GALINHA
INGREDIENTES:

2 xícaras de farinha d
trigo Peneirada

1 pitada farta de sal
1 pitada. de pimenta
1 colher de sopa de fer

mento _em pó'
,I xícara de leite
2 OVOs
2 colheres de sapá de mm
teiga

1 xícara de carn,) de ga.
linha, cozida e passad;
na maquina -

MANEIRA DE FAZER _

1 - Misture a. farinha df
trigo, o sal, a pimenta, e
fermento.
2 - Bata muito bem a�

gemas e misture com 'o lei
te a .manteiga. Junte aOs in.
gr.edIentes sêcos e bata bem
mIst'urando tudo.

3 - Adkione então a ;;"a
linha. De,pois 'bata as cla
ras e acrescente-as à massa
cuidadosamente. .

4 - Coloque a massa à;.
c::lheradas, numa frigideira
com gordura bem quente
deixe fritar até que os bo

'I linhos fiquem bEm tostados
5 - Arrume-o-s num pa,

pel absor''fente e depois co·
1oque-os num prato pata
serem servidos com farofa

<_a A)
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'DR. 0/1 T O F R I E D M A N N-
ENSI,N,A

Mafemáíicas e Fisica
H.. Cr istovã-, Nunes Pires 21.
Esqu. �ua, H(lepl�e 'e R. Cons, Mafra "

.... MGnclta! OIM$:'''' 341� l-• .o .. iic' "'��_;..,jQlo;
ra.tCII:A. .... , PAOSEBR"

i

i
I�

Florianópolis.

-, Sementes para pl�ntio
Tôdo o 'agrfcultor ou pequeno horticultor deve 'saber como é. f�itd •. (l,

escolha da semente para plantar. A semente tem, � antes de tudo, que ser'

completa, perfeita, sem defeitos, � limpá pura com os melhores condições
de germinação, como também de valor germinativo bastante alto. Sem estas

Clxigência a semente não dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou_ horticultor' o maximo

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

VAREJO - ME�CADO - PORTA DO MEIO

1-

Viagem, com segurança
e rapidez

80 NOS' OONFc:r.1'AVEIS MIORO-ONIBUS _o
-�.

II'IDO� -;SUL-B'BISILIIIO;-��
IFlórianópolil - Ita1af - Joinville - Ouritiba
i. ..:

.�-�.��. W���-=� .

A_Ao cl .-' l\W&lDeoQoro [e.quina da

gen a. Rua Tenente;lSll'feir8

Taxas de Viação, e de Melhoramentos
1.0 Semestre de 1957

De ordem do sr, Diretor do, Departamento da Fa
zenria, torno público que, durante o corrente niê� se

procederá neste 'Departamento" a cobrança' das taxas
acima menciona-das, correspondentes ao 1.0 semestre do
corrente ano.

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

Departamento da Fazenda, 2 de maio de 1957.
M. C. Cardoso

Pelo Oficial Administrativo

-

___ .

.. .•
J_ .. �_

l A V A (N D O C OMS A B ,À O

\lirgem Especiel.dede
da (ia. WETZEllNDUSTRIAL .; Joinville - (màrca,registrada)

economita ..se le.mpo. e dinheiro

I

I
I
I
l
i

,-I
!
I

____,_ -
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ln�lrn���� n� Tri�undl �l�it,]f�I
��nr� � R�'IT�to � No,� Tltlll�
COMO ESTÃO FIXADAS AS DESPESAS - AS NO Eleitoral e publicados na

RMAS A SEREM SEGUIDAS PELOS TRIBUNAIS RE Imprensa local, se houver.

<, GIONAIS / A INDENIZAÇÃO

--_ ..��-
------ ,-- --------'--------------- --------------_,...;;......._._---------

/

Ter.

Qua.

Qui.

'Sexo

Sáb. 11,25

Dom.

aos Juízes Eleitorais, os

, créditos que Ihes forem con

I cedidos, observado o critê
I rio da proporcionalidade,
previsto no parágrafo único

do artigo anterior.

Parágrafo único' - No

Distrito Federal e nas ca

pitaís dos Estados poderão
os créditos das respectivas
zonas ficae centralizados
no Tribtmal Regional se ês,

'. , ,

te entender de evocar as

O Eucalípto viminalis é O indicado pnovidências necessárias à
, execução destas Instruções,

para o plantio em reqiões de inverno nos termos do seu art. 9.°.

Art. 3.° - Os Tribunais

rigooso, suportando as baixas tempe- Regionais ou os Juízes Elei- CONSUlTE SEU AGEtaE DE VIAGENS O_U A

torais, por delegação daque-

raíures. Produz madeira para pasta, les, fixarão, para cada 10- ,

AI'R 'FRAN.CE
" •

- calídade, 'os preços que a

meranlca'
I � MAI,OR RlÉD6 "IÉR6A DO MUIIDO ���"

U •
Justiça Eleitoral pagará p,e_ Av, RIO Bronco, 257.A • Rio de Janeiro :'Ij,iiiiíIf,""""''''

P I
·

f
'"'

I
lo fornecimento de três fo- Telefones 42·8838 e 32.3392

.-

ara qua quer ln orma.çaor .consu· tografias, tamanho 3 x REPRESENTANTE: :� ';i ;J

t "A" d 'FI f I" cm, tiradas de/frente cabe- Antonio Fiuza Lima
<h. ....

� _

e o cor o 'oreS._;__ã_·_. ,_�_-__I_Ç-á descoberta e con'stando J Florianópolis
Sta. Catarina ..

r-

SERvtÇOS AÉREOS, (RUZ�IRO DO SUL
TRANSPORIf.S AÉREO,S CAJAQINENSE

+ • ..... • --,,! o_f"

hcréic dos aviões
Partidas de Florianópolis

Dias Horas: Para:-

Sego 14,20 Lajes e Porto Alegre.
" 14,40 Itajaí, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro

"

11,00 Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguá, San
tos e Rio de Janeiro.

12,35 Laguna, Tubarão, Porto Alegre e Bagé.

"

11,45 Lsguna, Tubarão, Porto Alegre, São Ga

briel e Livramento.

14,20 Lajes] Videira, Joaçaba e Chapecó.
15,10 Curitiba,_São Paulo e Rio de Janeiro."

"

11,25

12,�
13,Hí

I

Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguâ, San
tos e Rio de Janeiro.
Laguna, Tubarão, Porto Alegré e Bagé.
Itajai, Curitiba e São Paulo."

12,15 Laguna, Tubarão, Porto Alegre, São Ga

briel e Livramento.
Lajes, Videira, Joaçaba e Chapecó.
Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

" 14,20
15,10"

" 12,35
13,15

Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguã, San

tos e Rio de Janeiro.
Laguna, Tubarão, Porto' Alegre e Bagé.
Itajai, Mafra, Curitiba.e São Paulo.,"

11,10 Porto 'Alegre (Convair)
13,45 Lages, Videira, Joaçaba e Chapecó.
14,50 São Paulo e Rio de Janeiro (Convair).'
15,10 Itajai, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

CONExõES
Para: Montevídêo E} Buenos Aires - Via Porto Alegre.

,,, Campo-Grande, Corumbá, Cuiabá, Terr. do Acre

e Guaporé Via São Paulo.
'

Santa Cruz, Cochabamba e Lapaz - Via. São

Paulo.
" Goiânia e 'escalas do interior de Goiás - 'Via

São Paulo.
" Salvador, Maceió, Recife, Natal e Fortaleza -

Via Rio de Janeiro.
,.

_ São Luiz, Belém e Manâus - ViaRio de Ja�ro.
Equipamento Douglas DC3 para 23 Passageíros

" Convair 340 pará 44
.

Passageiros
INFORMA'ÇÕES E RESERVA DE LUGARES:
Rua Felipe Schmidt, 24 fones 3700 e 2111

"

"

"

Agência "AFL" fones 3668 e 3669

Agência "Lux Hotel" fone 2021

\) habito não faz o monge, mas o custume ne

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

. ,

,

'

,As roupas Impcrtal Extra lhe assegurarão dura

bilidade e caimento pedeito e corte elegante.
O Magazine Hoepcke vende pelo Cremário es-

tas ótimas

CAMPANHA DE EDUCArÃO
.

'

FlORESTAL

ECONOMIA absoluta
Grande ,CONFORTO

-.,

A0.UECEDCM

E�.ÉTr-1iC:O·

, ConstruidQ ir.teira(ti�r.lte de

o Tribunal Superior Eleí- o nome do alistado no ver
" Ar: 6.° � O alistando, ao

toral aprovou as seguintes' soo I

requerer sua inscrição, en-

instruções para a execução Art. 4,0 � Na fixação do
tregará três, retratos,"com

do disposto no artigo 71 da preço a que se refere 'o ar-

I
a dimensão referida no art.

Lei n.'o 2.550, sôbre as des- tígo-antertor, serão levadas
, 3.0, sendo indenizado, pelo
pesas com o retrato do elei- em consideração as condi-

I
Cartório Eleitoral, da im-

tor no respectivo título. ções e a capacidade 'do co-
portância correspondente ao

_

Art. 1.0 - As ímportân- mércio local, bem como os
preço fixado nos têrmos dos

cias que forem' postas no preços correntes entre os
artigos anterlores.

Banco do Brasil, à dísposi- profissionais da indústria
§ 1.0 �, Do pagamento da

ção do Tribunal Superior fotográfica e quaisquer ou-
indenização a que se refe-

Eleitoral, para ocorrerem à� tros dados que possíbtlitem
Te êste artigo será exigida

,

despesas com o retrato do razoável estimativa'.
-

declaração, mediante assina- -

eleitor, serão dlstríbuidas, Parágrafo único - Ha-
tura em documento coletivo, •

mediante destaque, aos Tri. vendo mais de um fotôgra- conforme modêlo n.o, 1, ane,
bunais Regionais, na pro- fo na, localidade, a fixação

xo às presentes Instruções.
porção do volume e cres- do quantum da indeniza-

§ 2.0 - A importância da.
cimento do alistamento em ção deverá ser precedida de -

- indenização poderá ser re-
coleta de preços, na qual se cebida por delegado de par-
indicará o número provável

tido que apresentar auto-

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

j J':'ID abundante na ternoe

ratura desejada,

O MISTURADOR DAKO. dr �'

togem
.

iristcntonea, permite "

maior escola' de 9roduoçc)e$ de

TEMPERATURA.

(
_

i

-

-

�.'
-,

cada circunscrição.
Parágrafo único - o des

taqué inicial será feito in

dependentemente de solici-

de eleitores no, lugar, com

base na ú1tirnr votação ocor;

rida.

Art. 50. - O preço fixa-

rização assinada pelo alis

tando, cabendo-lhe, nesse

caso, assinar a "declaração
referida no prágrafo ante-

§ 3.° - O alistando, quan-

tação 'dos Tribunais Regio
nais, proporcionalmente no

número de eleitores que voo do pelo Juiz Eleitoral, para
rior.

taram nas elições preaiden- o efeito de indenização,
riais, em 1955. deverá ter ampla divulga

do dispensar o pagamento
Art. 2.0 - Os Tribunais ção, por meio de editais afi-

\
' ,.

Regionais redístríbulrão, xados : à porta do Cartório ... (Cont. na 9.1't pág.)

lI�sSE
.. �-.

TURISTA

P�RA A EUR.OPA

Não espere mais para Fozer à Europa
-

aquela viagem há lanlo tempo SO°

nhcdo . a CLASSE TURISTA no Atlôn
lico Sul oferece-lhe um desconto de
cêrca de ,30% nas tarifas de pos
sagens. E nole que o aparelho é o

mesmo SUPER G éONSTElLATlON'
com duas partidas semanais do Rio
de janeiro: terças e sábados, às
cinco e meia do tarde.

NA

VANGUARDA

DO 'iOGiESSO

;""" I ,'-; �
,__

.... !..._J

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados IlOl ti.,.
horizOlltGl • 'lferticcaL

• Construçio sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (li de vidrot.
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle a)'tOrNtlCO -de temp�ratura g(w'U.-RMOSTATO.

que, progorciQN grande E'ONQMJA. .

�

',......:-- .. �_.;_.:::..�-

J"
�

, (
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� .��� '�v�I�!c�����'I�����l
dej Lbby a Schweitzer i 'Rua24demaio,�,128-EstreitQ t

De Preston Forhes dois riscos", diz' êle em su� mar .receberia dos raios cós-
, r:ve�a'- que, os est�dos que I ,I

Washington, A carta es, carta a Schweitzer., "_O prr I micos ca�o se deslocasse de
,

vem
. se�do conduzld.os pe:a I FONE .,_ 2073 I

crita pelo cientista norte- meiro é 'o risco genético de, uma praia para 'O topo '<ie, COlnISSaO de Energia

At?-I
::

americano WHlard: Pransk vido à radiação dos orgãos um morro de apenas algu-! mica, especialmente a par- ' .

I-Libby, da Comissão de Ener reprodutores pela penetra- mas centenas .de metros de·1 til' de 1953, indicam que "as' Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI� .

gia Atômica dos Estados Uni .cão de radiações gamg, e Q altura". Isso nos leva a con
1

dosagens externas dás

ga_1
' NIlO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS :

dos, em resposta à recente �egundo é o perigo da ra- cluir que .os alpinistas, que: roas, isto é; as que podem
" I

declaração do �ientistaA d'r:' di�Qã.Ó �os [ossos pêlo �s- .g�gam alt�ud_es surpre:n-: c�usa: eféi-tos .gené,tt�os, " ' iAlberto Sch:weItzer sobre trôncio-Bü, em grande par- d:ntes, se �e�po:m a .radla� tem SItuado: �� medIa,. en- I Estoque Permanente de: _ I
gfarqa r�dio-ativa, fornece te asslmilad., com os alímen çoes de estrôncio muito su- tre um milésimo e CInCO

• Assoalhos _ Fôrro Paulista _ Abas _, Semalhas __ •

dados lnteressántes, a par, tos!'. São dois riscos inteira .perior - e �enhum de:les! �ilésimos de Roentgen por ,I, , •••
natura1mente, '!la admira- mente diversos, não ha�en- até hoje manifestou altera-

I
ano, nos Estados Unidos, duo I Filetes -,-o Reguas t:- Madeiras para moveis - Madeiras' .•

ção e aprêço manifestados do razão "para temer um ções ósseos ou seus. filhos
1

rante ,os últimos três ou I
.

Brutas' e aplainadas" i,
por Libby em sua carta ao risco genético da, assimila- mutações genéticas .... Ou-

I
quatro anos", e presta a

in-I'
- I

teólogo Schweítzer. ção do estrêncio-Bü, porquan tro exemplo disso é dado pe
I
�o,rmação tranquilizadora de

. Cal de Pedra :.
"

Libby nos .revela, por to. êle se acumula nos os- 10 próprio �entis�a:. "p�.s- r que.' "esses valores devem

I I
exemplo, que, embora exis, sos,"não irradiaI;do apreciá-. soas que VIvam em, certas' ser comparados com a do- Ih I

•
, v ". I Te as Francêsas e Tijo os itam "algumas diferenças en velmente para os' orgãos l�ca1i-dades de mineração de

I
sagem normal de 150 milé- I

tre os dados obtidos pelos reprodutores". urânio
I
ou tóri�' recebem simos de Roentgen, por ano, 1 •

cientistas deste país e do Mas é ao estabelecer uma muito mais radiação do que proveniente dos raios.C�S-I.
� Depositaria das principais Cerâmicas.

, I
exterior acôrdo _geral sôbre comparação entre a quariti a média das críaeuraa, e micos e materiais râdío- ;;
a magnitude aproximada da dade de rádio-atividade re- seus ancestrais ·recebera� ativos naturais dó ambien-

1__; , i
garôa rádio-ativa ,e Isô,br� cebida da garôa com a dose essas doses muito

maidl'eSlte",
ou, 'em outraspalavras, • Vendas: .- Atacado e Varejo i

a proporção em qUe ela des de radiação normalmente através dos séculos, em mui que "a radiação externa da I r

•

<, . !.
ce da atmosfera", e que recebida por todos Os seres tas partes do mundo". Tam- garôa tem sido de o,i a apro :•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••e••"••�••••••
"talvez haja menos acôrdo vivos devido à râdio-atívi, bém não indicam mutações, xímadamente 3 por cento da'

por meio do desgaste", e

sôbie a magnitude dos efei dade natural do ambiente,' genéticas.' r exposição natural à radia- di
.

t t' 1
I que as IIDInU as par ICU as

tos fisiológicos que possam que Líbby nos faz a revela- O dr. Libby le�bra em

I
ção" a 'que' estamos sujei- rádio-ativas caem tão len-

ser. esperados da. radíacão
'

ção mais' surprendente: "to s,u� c�rta, -com;.e�pír.ito ci.e,n tos\em nossa vida_cotidiana! tamente da estratosfera que
da gar�> �avend-o no .en-.I dos -mós ·temos em nossos tIflCOS, que "nao existe dú- Outra revela�ao s�rpre- a garôa. contínua, nos Esta
tanto, acôrdo generaliza- corpos, e' à nossa volta, vida quanto a .que 'doses endente do dr. 'Llbby dIZ 'res dos Unidos, (ponto onde �é

, do, entre os que- estudam a' gráus de' "rádio-atividade excessivas de estrôncio râ- peito ao material emprega- mais intensa) se neutraliza,
questão, quanto' a que as muito maiores do que os re dío-atívo possam ocasionar do na construção �as' resi- exatamente pela ação do
exposições à radiação da ga sulbautes da garôa rádio- cancer ósseo e Ieucemia .em dências, que dá aos norte-

desgaste irâdio-ativo",

Irôa seja muito .menor do ativa" (. animais", não se devendo, americanos e outros povos Revela o 'dr. Libby que "o
que as necessárias para per .Explica Libby qUe os portanto "despresar ,cacual- uma boa justificativa para níve1 at�al" de material-rá
mitir efeitos observáv'cls �a raios ,cósmicos originários mente a possibilidade de continuarem co nstr uindo dio-ativo no solo, resultante
população". Essa decla:ra- da e,stratosfera "têm o, �resultados prejudiciais 'das suas 'casas 'de madeira. Diz das garôas, é, em razão do
ção, partida de um dos mais efeito rád'io-ativ� progres- gatôas", mas logo reafirma êle que "em certos paises do

desgaste' rádio-ativo, ''àpro
eminentes, cientistas atômi- sivamente diluido ao atra- que "as populações são ex- mundo, uma' casa de tijo- ximadamen.te igual ao que
cos do mundo, é tranquiza- ve-ssdre� a atmO)sfera", � postas a radiações naturais los poderá fàéilmente conter teremos dos testes já reaH
,dora. j, '- que, assim, "uma . pessoa con�ide;ràvelment,e maiores sufic,iénte material. rádio-.

-

zados", e, mais fl-inda, que
O,' cientista norte-ameri- que viva a uma altitude de do que as dosag.ens das" ga. 'ativo natural, nas paredes, os teste� continuados não

cano friza: .'.'Não quero di- aproximadamente 1.600 me- rôas;', e, �ue "o�exame doá p�ra irradiar 40 �ilésimos aumentariam a rádio-ativi
zer que não haja perigo al- tros sôbre ó nível do mar registrós disponíveis não . de Roep.tgen a ma% por dade em base aditiva direta,
gum". Mas- tambj:!-1ll lembra recebe uma dose d'e raios revela tais efeitos". ano, do que uma casa de

porquanto seria est�belecido
que "o risco é extremamen- cósmicos igual a aproxima- Mas Ljbby também in for- madeira, e uma casa de blo

um equilíbrio entre a 'rádio
te pequeno em comparação damente o dôbi'o da .recebi- ma que "as garôas rádio-. cos de coacreto poderá ir- I

atividade adic'ionada e o
�

com curtos riscos que as pes da por outra que viva ao ativas incluem outros' ma- radiar 100 milésimos de
desgaste rádio-ativo".

�soas assumem em toda a nível do mar". Mais surpre-' teriais que não se acumu- Roentgen a mais do que es- Essa reve.lação d'e�e ac f

parte, como parte normal de' endente ainda é a revelação Iam dentro do corpo, ma,s ta, anualmente". Essa do- bar definitivamente com os

suas vidas". E, para melhor de que '·"a dosagem recebi- emitem radiações penetr�n. ::;agelp, diz êle, "varia entre dos�os temores, permitindo I
elucidar a momentosa ques da por um ósso jovem, como tes que ,pode i'�radiar os 01" '8 a 100 vezes a dosagem voltar a nossa atenção pa

tã_o, o dr. Lillby especifica numa ériança, resultante d'o gãos sexuai� e 'outras partes resultante da garôa rádio-
ra outra implícita na carta

quais seriam os d.ois riscos estrôncio-90 das garôás é', dó corpo inteiro, partindo ativa"} e lembra 'que, "ob- do famoso cientista': o mun

possíveis, caso as .radiações 'no mome�to, igual à dosa- do exteriór", podendo prO-I
viamente, os� efeitos genéti- do livre está disposto a cor

das garôas' não foss:e� as-, gel!i a'dicional qÍJe um resi- !luzir "mutações genéticas". cos das garoas devem ser
rer certos .risê�s p�'ra" 'de

sim pesquenas: "Existem dente -,de ,área' ao nível do
.

Contddo, o cientIsta -logo muito pequenas em compara fendei suas '�li,beÍ'dad�s de-

"Nen�um cientista afirma
não existir risco algum.
Aceitamos o rIsco 'como pre

ç� dos nossos" prazeres,
.

do
nosso confô,rto e do nosso.

progriêsso 'material. Neste I d�
..

·�b·��d:��·��
..

·��
..

·�'�f�ç�;
..

d�- bl���·i·�ê��.i� 'd�-�·���i'�'
..

ii�·�;;,
caso, a escolha parece mú[ I f��sivos, tão eSilenciáis n,as ,ou o risco das provas com

.

I , ,

to c,lara - o risco terrível condições atu,aiS. p�ra.a so-; armas nuc1eares" ...

;
�

Itl/AS SIM
�

P""'"PA�lzs.,.�
'F1�ft�l�;-

ção com os ,efeitos genéticos

.�,. ·.i··�,,··�·_··;�·��···�,·�···,'·.·���·.: da radiação·natura-l" a que
.:1 estamos diàriamente 'éxpos-

-Expresso florianópolis ·ltda.1 ;;���:u�:.:�;:�::::.
-

r :1, exposto a radiação produ-
/ zida pelo s�u ambiente, pe-

I la natureza a que está tão

I intimamente ligado. E mais,

i I
que' os cienti�tas ainda não

I se a.treveram a supe�a,r, ou

II siquer tentar súperar, a na

II tureza nesse suprimento

II constante de rádio':.ativida-
I ,de. E o próprio dr. �ibby

i nos ,assegura que isso tão

: ! cedo não sucederá, porquan':'
I i tó "as agências do govêrno
I dos Estados Unidos 'se têm

II
-

conservado contínuamente

'i '; vigilantes na manutenção
: dessa ,condição mínima de

I
'

perigo de radi�ção e jamais
.: 1" t d• neg IgenCIaram o es u o e

: a açã�' pàra reduzí-la ainda
.• " - I

• mais". Outro ponto que leva

i a essa conc.íusã9 é o do des:...

: gaste natm'al �as substân- '

I cias rádio-ativ�s:
.

O 'dr.

I Libby revei� que a rádio

i atividade do. matériat:t:ádio-
• ativo das 'prov:ás Ii·�ciea;�el'l •

-,
.

• "

'J .

: se encontra -na estratosfera,

: I
onde'" a sua ragtiação sofre

BELO HORIZONTE Avenida Cbntornb, 5--71 : Irá .desgaste durante Og anos

( F-ONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR" i IVi�,�ouros",� q,ué "a :�ádio-
�

,

.

,
\ ." • ( ativIdade desse matf{rlal es

......�•••,
e.o•••••••••••••••••�••�•••••••••••• "••••••�••••i I t4 ,diminuind� ·.�onstam'el!te

mocráticas e 'seus prlncípÍos
crisHt"o:s,,: pois o,' dr. Li.bby
declara, para ;concluir sua

carta ao dr. Schweitzer: �

rransporte� de Cargas em OeraI enbe FI()rianópolis - Curitiha
-

- p�)fto Alegre - São Paúlo - Rio e Belo Horizonte
.. /'

._�_._ó _

Agênchis no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São'
Paulo cõm o Rodoviário !tápido Riomar

MATRIZ: FLORIÃNÓPOLIS -_' Escritório e Depósito: Rua
Padre Roma, �3 - Térreo _'. Fone: 2534 e 2535,

End. Telegr.: SANDRADE

FILIAL: CURITIBA'- Ruà Visconde do Rio Branco, 932 - 936
Escritório e Depósito: Fone: 1230 _ End .. Télegr.:' SANTIDRA

AGÊNCIA: PORTO ALEGRE, _ Rua Com'. Azevedo, 64--_c
Fone: 2-3733 (RIOMAR), PORTO ALEGRE - R."G. SU,L,.

'Atende: "RIQMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI
�

-

. FILIAL.: ,SÃO PAULO - Aveniaa do Estado, 1666 - 76'
" 'Fbhe: 3'70'650 _ End. Telegr�: SANDRADE

'BIO DE J:ANEIRO - Rua Dr., Carmo Neto} 99 - Fones: 32-17-3:3 .

,
-

- � .

: e 32-17-'37 - Atende: "RIOMAR" - End. TeI�gr.: RIOMARLI

-o ESTADO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE 'S. CATARINA

.
.

CAMPANHA 'DE EDUCACÃO
,

.

FLORESTAL

o Eucalípto vlmina'lis é O indicado
paree plantio em regiões de inverno
rigooso, suportando as baixas íempe
raturãs. Produz madeira para -pastá
-mecânica. �

j :�. r�i!�:�
Pará qualquer informaçãol� consul;

te- o
fI

I�côrdo florestal".
�!

PR I S A O DE V'ENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

P Il U L A, S O O A B 8 A D [ MOS S
Agem directamente .obre o op-

parelho digestiVO, evitando a pr 1-

são' de ventre. Proporcloilo.m bem

estar geral. locilitom a digestão.
ô6sc:.ongestionam o FlGADO, re·

gulan'liam as fUllcções digestIVas.
e fazem desopparecer as e-nler·

midades. do: E S r o M A G O.

F-lGADO e IN HSTlNOS.

U habito ná.) ta� 'o monge, mas o custume n6

.;ecido certo c. c,orte perfeito define '0 cidadão práti
co e elegante.

As roupas Imi1eJj_al Extra lhe assegut:arão dura
bilidade. e caÍlnellto,perfeito ·e' corte elegante.

O :Magazille Hoepcke vende pelo Crê(Í4ário es-,

tas ótimas roupas.
'

\

.,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n 'Florianópolis, Quinta-feira, 9 de Maio de 1957 "Q Ilistado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

brilha
maisdas 38 a 40 milhões de ár- gresso tecnológico na agrí-

,
dústrias permitindo ainda o a !-,a Oroya, parece ser a

vores, para as quais os ame cultura da nação.· O dr. estabelecimento de outras. primeira do mundo de tal

ricanos gastaram aproxi- Shaw disse que o- amanho O projeto, que custou mais capacidade constrgída e.ope

madamentg 47,4 milhões de do solo e cultivo do milho, de, 31 milhões de dolares, fada em altitudes superiores
dolares, foram cultivadas soja, amendoim, algodão e· foi planejado e sua. constru a 3.658 metros. Um proble
por fazendeiros em particu outras safras de campo e ção supervisionada por uma ma principal foi a constru

lar. As árvores mais popu- horta podem ser reduzidas firma construtora dos Esta- çãó e melhoria de 104 quilô
lares foram o abeto Dou- de metade com o uso efetive dos Unidos, a Ebasco Servi metros de estrada em terre

glas, o abeto bálsamo, o ce- de hervicidas. O emprêgo �es Inc., de Nova Iorque. no montanhoso.

dro vermelho oriental, o inteligente .
de substancias Sua linha de transmissão NíVEL RECORDE DE PRO Nótlcias do Torfe

abeto negro e o pinheiro químicas para controlar her de lS8 mil volts, 144 quilô- DUÇÃO DE LEITE NOS (Continuação da, 6& pag.)
escocês.. vas daninhas se tornou um tros do Vale Paucartambo ESTADOS UNIDOS - Con; f izeram os americanos nas

O GA'S :DOS SILOS PROVO fator importante na admi- tinua a aumentar a produ- raias orientais.

CA ENFERMIDADES - nistração bem sucedida de ção" de leite nos Estados xxx

Um grupo de pesquisadores fazendas americanas e mais

m'a I- 5. Unidos.' O Departamento �e Somente no próximo mês

da Universidade de Wiscon
I
de 10 mil produtores quí-

.

Agricultura dos EE. Up. de junho embarcarão para o

sin, nos Estados Unidos des I mico!'; orgânicos estão sendo atribue, o fato tanto ao au- Brasil os barcos fabricados

cobriu que o gás de si�agem I sintetizados cada alno�
dis

r'áp,,·Id (��I.
mente de população como pela f,irma alemã PIRSTCH

nova tem sido a causa de se êle. Estes são se eciona-
ao aumento, de consumo per e que destinam-se ao C. R.

uma, perigosa e pouco conhe
I
dos pala indústria química e capita. Prediz ainda que o A�d(j Luz, de Florianópolis.

cida doença que vem ata-
I
p.elos laboratórios de esta-, -suprhnento de laticínio pro- Esta é uma bôa nova para

cando os agricultores. Eles ções experimentais estadu- i vavelmente ,excedterá mais os :tma�tE's do remo, pois
descobriram que a nova si-

.

ais e federais para determi- I
uma vêz os niveis anter io- não resta a menor dúvida

Iagem aparentemente des-
I

nar sua. vantagem como her i
res em 1957, com um'tota1' que a chegada dêstes 7 bar-

prende um peri�oso gás violdas, insettcidas, fungi- .!! de aproximadamente 58.968,
I
(:..os l)OVOS muito lucrará -o

dioxide de nitrogênio duran cidas, nematocidas e para ,milhões de quilos. .� I remo catarínense.

.te os primeiros dias depois uso. "contra enfermidades
\ _ .. , __ ' ..

_

de encher ós silos e os fa. hu�anas tais como doenças

\I zendeiros q ue respiram êsse cardi�ca-s, câncer e outras.

I ar ficam icapacitados. Em- OS ESTADOS UNIDOS FA�
,

bora a doença _só tenha sidc ZEM EXPERIENCIAS COM

descoberta rece ntem ente,' "MANTEIGA EM PO"

-Iacredita-se. qUe seja uma' en O govêrno dos Estados Uni

fermidade comum desde a dos � a indústria prívada

ENORME A'REA FORNE
CE A'RVORES SIMBO'LI.
CAS PARA OS FERIADOSI _

I
DOS ESTADOS UNIDOS "-

IA .

laríd
"

I
po.pu ari ade de árvores

: decoradas como um símboI

�_iIIIõõ::;�====�:iM_ Io da época de Natal-Ano

L-E-IA-_
-- '.-.-- ..--.- _ .• ...l_._ I Bom nos Estados Unidos te
ASSINE I

ve como resultado o plantio
DiVULGUE d sr 2

.

E ANUNCIE
,e. 60 hectares de tais

-o ESTADO" I árvores em 1956. A maior
.i.., r���-';";";;-Y;:�y:-...

-

. .;_Lt------.:..:_.�;1t:>i;,l? ���f��.ti __..

TEAlRO ALVAR'O-Df
CARVALHO ,. �'

� ,

'\

Somente hoje e amanhã a engraL .

çadíssima comédia de
'

,

VERNEUIL

.s-«:

"NEGóCIOS
.

DE,
'-

.. ESTAD,orr
ÀS 20,30 HORAS'

com o elenco da
CIA. TONIA CARRERO

ADOLFO CELI
'PAULO AUTRAN

mgressos à venda: na

do Teatroy

do, misturados sob uma no

va fórmula. O produto con

têm 72 porcento de' gordura

...._-...- ..- ..-.-_""..;;-....._'··i

época em que se. começou a

usar -sil�s e que foi previa
�ente diagnosticada corno

americana. estão experímen
tando "Manteiga em pó" pa

ra exportar para países onde
há pouco suprimento de la

tiç_íni�s. A manteiga em pó
CONTROLE QUI'MICO DE

HERVAS 'DANINHAS - O

,
, "'"

dia 11 dia 12
SÁBÀDO ,E DOMINGO

AS' 20,30 HORAS

uE N T R E 4 é uma 'combinação de man

teiga e. leite em pó desnatatratamento químico de mais

de .12.141 mil hectares de
terra para cultivo dos Es-

um tipo 'de pneumonia.

pj R E O E S"
de Jean Paul SARTRE
proibido para menores dê 18' an
com o elenco da"

ClA. TONIA CARRERO
ADOLFO CELI
PAULO AUTRAN

Ingressos à venda na. bilheteria
do Teatro

tados Unidos afim de con
de manteiga, mas se conser

trolar as hervas daninhas,
va ,POr longo tempo em cli

é citado pelo dr. W. C. Shaw,
mas tropicais.

fitopalog istá do Departa-
mento de Agricultura: dos PREVE-SE A NECESSIDA
Estados Unidos, como um_, DE DE AUMENTO DE
exemplo de como a pesqui- PRODUCÃO AGRICOLA _
sa do govêrno federal e de EGonomi�tRs líderes, num

várias estações experimen- .estudo recentemente termi-

I tais estaduais estão traba- nado, prediz-em que o aumen
. lhando em estreita coopera to de população e outros fa
I ção com a indústria 'privada tores tornarão necessârlo

!-.para obter um contínuo pro, um aumento de um terço na

produção agricola dos Esta

dos Unidos em 1957. Eles di
zem que será especialmente
necessário um aumento na

produção de gado,' tabaco,

produtos de galináceos e.

DOMINGO DIA 12.
às 16 horas

PEDIDOSA

rendereprise da peça infantil
"O;RAP'TO ..

DAS
. tEBOLINHASn"

,

, MARIA CLARA MACH�DO

Preços: Poltronas: c-s 25,
. Camarotes Cr$125,
Balcões: Cr$ 15"
Ingressos à venda na bilheteria

do Teatro

.
\

,
em ambos os lados da' Divi

I

sa Continental no p.erú. A
i
produção ini,cial é de 65 mil

I
quilowats de fôrça para re

I finarias e atividades de mi
I
neração de cobre; chumbo

I

'e zinco da Corporação Cer
I

.

ró de Pasco em La Oroya,
localizada no Andes ,central

inferior a uma consulta

por ano para cada dois Ii-

I t N B ··1 nas 6,5% do acêrvo da Bi·

aCOa 8Ce O rasl I blioteca Na'cional é con�ul-
-

.

. * * * tado. O movimentd de todo

O muniCípiO Aurora, no
o Dístrítõ Federal (ínclusí
ve bibliotecas escolares) é

Ceará, é-caso único no Bra-

sil devido a 'Sua superfície
Brasil" - declarou o têc-

_ 1.000 km2. É curioso ano-
.

f
�

p' LI' vros disponíveis'.TIlCO rances ierre ec erc, tar que, no mesmo Estado,
especializido em frio indus- aparece o município de

1 o, S L 1 Três quar.tas partes da
tria.· r. ec erc acres- Queixadá

.

com 5.000 km2.
população masculina de 60

anos e mais (74,5%) ainda

exercem atividades econô-

micas. Nos mesmos grupos

de idade, a percentagem das

mulhe,res que trabalham é

frutos, mas confiam em qué Globe Press

o agricultor americano po- "A indústria frigorífica,_
derá suprir o mercado. na conservação dos produ

tos alimentícios parecíveis,
é 'de' ínterêsse vital para o

•••••11 ••••••••••••••• �.

i LIRA TEN'IS CLUBE. I,I \
CONCURSO MISS SANTA CATARINA, 1957 ,

.'

I: \_ PROGRAMA •
•

• •
fi Dia 18, sábado, às 14 poras - Desfile das candidatas, de maillot, perante· •
: à Comissão Julgad<.>ra e autorid�des, na pis- I
... \ I •
.. cina da Esco a' de Aprendizes de Marinhei- •

: ros, gentilmente cedida pelo Exmo. Sr. Co- I
: mandante. I
= Dia 18, sábado, às 22,30 lIs. - Soirée Elegante no Cluble Doze de Agosto. I
: Desfile das candidatas, com traje passeio. 'I
@ Apresentàção da famosa Orquestra Centro- •

: Americana. Prêço das mesas: Cr$ 400,00, à i
=. v!lnda na Secretaria do refe,rido Clube, das I·
o 8 às 12 e das 14 às 18 horas, diàriámente. •

: Nota: Os sócios do Lira têm Uvre ingresso I
.. nessa Soirée, devendo aprésentar, na Por- •

: taria, a ca·rteira social. Convite a 150,00.
. I

I Dia 19, domingo às 22,30 hs. - Soiré�' de Encerramento do 'Conc.urso, no I
• Lira Tenis Clube; Desfile final das candida- I• lará, na mencionada çidade,• tas, com trajes de baile. Coroação da Miss • •

t-:.1 Santa Catarina de 1957 pela Senhorita Edith !

resls e
quatro gi'upos de turbo-

Donin, Miss Santa Catarina, .1956._ Prêço das II
geradores a gás (com ,um

mesas: Cr$ 200,00, à venda na' Joalheria total- de 20.000 kw). A Ge- leira .

.. I: Muller, a' partir do dia 2 de maio.

.".ma 1-'S" ,

�

nei'al Electric venceu a

__,.-/ Nota: Os sócios do Clube Doze de Agosto i r

- respectiva concorrência,
• têm livre ingresso nessa Soirée, devendo

N�/• . ,� previamente aprovada p'elo Nacional é avaliado em mais
• apresentar, na Portaria, a carteIra social.

I I
� � .�I Convites .a 100,00.

' �\� , "-� .: governador pat;lista, que ,de 1.200.000

I NOTA: A dire.ção artfstico-social do Concurso Miss -Santa Catarina
• " $:�:-'� 'i :.' também determinou a ins- Allléric.::t· do Sul, somente o

I foi 'confia,da ao. Sr. Zuri Machado, cronista social dos Jornais. ;�;;�:'W: talação de �enfrais termo- Chi.le possui uma biblie,�
i "O,Estado e....."i\ Gazeta". A ornamentaç'ão da� referidas fes-

. i lJ�� elétricas, nas mesmas con;:- mais rica que a do Rio de
tas estará a ·cargo do consagrado dec()radoI, Sr. Eduardo

I {j(a�i,_ àições, em Votuperanga e Janeiro (2 milhões de vo-

i ,.•.••.......•::::........••.. Je _••••••••�......•••••• .��':ó.:::::"'�:...,;.-';_;;;;;:;;;-"" Jequiá. . lumes)'. Informa-Se q�e ape-
�__","'" '.. lo.

centou que o�Brasil "possui Outro, caso interessante é o

técnicos destacados no cam_ de Orobo, em Pernambuco,
po 'da criação' e

\ melhor.a- com 100 km2 exatos. En

mento da -produção de car� quanto isso, C,ipó, na Ba-

ne, a'ssim como em todos os' hia, não conseguiu superar
domínios da biologia ani- os 99 1àn2.

* * * de apenas 6,6%. Ac'rescen-

O
. ,. d

., � . te-se que, em 19aO, 788.000
1111CIO ' a Imlg,raçao 11l� , _

� .

B'l -l t d·· homens e 75.000 mulheres
pomca no raSI ua a ' e '

1908' h
' ! ,continuavam a trabaJhar

, ano em que c ega- .'.
.

..

830" para VIVer dep(HS de cum-
ram os pnmelros . Iml· .

.' 'd .
o l'd d prldo o 60'° aniversário de

grantes essa nacIOua 1 a 'e.
sua existência�,

Atualmente, o número de

japoneses no Brasil é ava

liado em 130 mil. Em 1950,
;)_C)....()�)...()�

num total de 129.192 japo-

"�, -
. ".

PROGRAMA DO MES
Dia 18 (S)

MAIO
- A's 22,30 hs. - SOIRÉE consa

grada ào desfile das candidatas 'a
MISS S. CATARINA, em traje
de passeio.
Abrilhantará a festa' a Orquestra
Centro-Amedcana

.

CUZCATLAN
com os cantores Carlos Gonçalves
Pinto, Alfredo Amor, Roberto
Videla e o trio Los Trovadores
Limeãos.
Mesa's à Cr$ 40'0,00; convites à

Cr$ 150,00.
ENTRADA PARA SóCIOS: CAR_
TEIRA SOCIAL E O TALÃO DO
M1lJS ANTERIOR OU DE ANUI
DADE.
Grande festa conjunto com o Li
ra Tenis Clube.

- Soirée nascoal da garotada, com
distribuição de' bombons.
15.00 às 20.00 horas.

·1 II

1
t: ,I
"1li''I .

! I
; ...

Dia 19 (D)

de M. Ruiz Elízegui, da

mal e vegetal".

terior de São Paulo,' Flori-
Mais uma cidade do in-

produção
da, Paulista intensifica sua.

, '

de eletricidade,

sumo exigido pela constan

te industrialização. A Ge

neral Electric S. A. insta-

,

do Peru a uma elevação de
I

3.726 metros. No futuro sua

I capàcidade será a�mentada
i para 100 mil qui.lowatts e

1 será utilizada por outras in-

em face

/

·k;·····
,

.i'
; �-. ,.

do crescente con-

neses, apenas 4.393 ou seja
menos de >1% haviam ado.

tado a nacionalidade bras i-

* *,*

O aeêrvo da Biblioteca

"

.)f * *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Turismo E O IVo•.Conuresso De MUDICIPIOS'fif,fD
Imporlante explsiçãlf do Dr. Dib Chorem da delegacão de _!Florianopolis �I:;g,J!r{1L�t��r�,� d�'

,A�cançou �destaque Itodo I tudou os problemas do tu- aos municipios excepcio- I medidas foram sugeridas I mento de turistas. Lembrou finitivamente, sua tendência 1'a:1te a n�lt e ultírn», p,é:lt;
especial, durante a realiza-

I
rismo nas comunas brasileí, nais recursos, si para tan- pela Comissão, obtendo fran

I
ainda a atração do carnaval: turística. rU!dOtad,�, ,a1'i01,�viões .:1. j:l.to .

-

_

.

C N
I

E'
. .

f
.

d it
_

d I
,..

ílhé I ti I A -'1
-

d di Dib
que erram sol:levoaa.- i'<"VQ.çao do IV.o ongresso ,

a- raso que o turismo - vai to orem conjuga os os es- ca acei açao o p enarro. I eu que, pe os seus mo 1- exp anaçao o' r. 1 Iorqúe a baixel ult " ud"'�·· l ..

. M' -,
.

d d G
�

a t' ti tit Ch I I d t t
. ura lol,.'1_cíonal de umcrpros, o re- despontando como po erosa forços o overno e os par vos ar IS ICOS, cons I ue um erem va eu pe o es aque e quase três liLi:as. O ca:.c

Iatõrío da comissão que es- Indústria, apta a oferecer � ticulares. Uma série de boas O dr. Dib Cherem, falan- espetáculo inédito em nossa II proporcionado a Plortanõ- n�? es�á bem esc!:ll:ecici�):
, 'o - do na sessão plenária, em terra, oferecendo uma fes- polis, no IV Congreso nacio p�IS. ate agor.i so se sabe ,;'1::I .'. .'

'I
um jatc da rnai u.ha eI\'1 "1Ís·nome da delegação desta' Ca

.

ta de l�zes e de cores. Na I nal" de Mum�lpI_oS. quando são fotografíca, sob�e�'o;u,pital teve oportunidade de oportunidade, o represen=] se debateu o Importante te- l'lova ro rque QUl'�nte C"i'('J
.,

assinalar o incentivo ao tu- tante da Capital Catarinen-l ma do. turismo. Pode-se as- ' de L1n�a hora a partir ':b., IC
rismo que se vem processan se, fez um relato de urba- sínalar, indiscutivelmente, �� nOJt� l1'unca descendo po

I I
. , I'

.
. _ '. .,

rem a ",:cncs de mil i11eCr-J"do em F orranopo IS, cujos mzaçao que se pren.de' le- .

que a nossa cidade ja se Precis ament., as c·!'··
_ ",

• • ",é, cOlne··resultados já se fazem sen-
I var à efeito na Praia do faz conhecida no plano na çaram os telefones �l. POlit'j2I tír, Entre outras coisas, dis I Forte, belíssimo recanto da cional, mercê a publicida-' e as �utorj,dades militar2'3 a

...�..... se o nosso representante i-e- 'Ilha de Santa Catarina em- de honesta que se processa i If'espeIt� dos vôo", da SUPC3t:l
, orrnacao, Um avião il}'"''

MIN�B�1 �l M�ql ���T�l � ��'�IM' j)NT� J�-T����
"Cabe ao P.oder Público, ii:e::�i�:�!�id��ee !�:a��;� :�u;���.o E�eP::��o b���:a�. �:�!�'���a�St�lu i����!�;����),:;�:/

I�..
�

ri .'
I , II

! ����::� ��n��:�ea�l:i�e�i3Ç:l�i� de Oscar Niemeyer. Citou movimento pelo turismo em

f
m('�te, mas naja enC<11:l.r(ÍI,

�N���ll �L�UT�I�l N� N��T� 1�'Ni ��'I'll�
I

fl�:a t�r�:��o:,a���mdad�ll��: ��n��i�Ç�OVdi:���a:mH���� �:::� C��it:!��!�i����� s� ��I]:·��Z8����Pi�lt�-;-1�;nê:I�����:, I na Lagoa da Conceição e de semente foi .lançada em ter- rà (,e propag:anda movida pe
"

•

'. '.
.

a iniciativa privada execute
outros planos que visam as- reno próprio. Colhamos ago 'o rádio e a Imllrt!ll.:':t do E�i4 � o proceso natural de parti- I

. , I' d f t
to contra " governo da J01'

, ., segurar a F orianopo IS, e-, ra os ru os. dan)'a Seg'und .

f
'

/ . cípar dêsse maznificoem-' .' . � ('O 10 nrrna aEm menos de um mês de assessoriado por um "espí- los. desmandos e medidas o"

ag n
. .

f" I" t �l era semi o reia e ::.i riClilatividade na Presidência da rito santo de orelha" resol- ,que não sintonizam o inte- preendimento, que tan as Oriente 'Médio, as autorida-
Casa, o sr. Ruy Hulse resol- veu "acatar" (vejam bem) rêsse públí c o, ou me S-.

fontes de renda pode of'ere- des de Amam estão toin&.nu()
. . cer ao-nosso País. "Disse /ain amplas medida,;, para lonrrt>uveu rasgar dispositivo do à impugnação requerida pe mo são apontadas as f'a- tal' rsses ataqu�Q E stac.ies. da o orador que a cidade de C�. ·co "" �<O"Regimento In/terno, . para lo líder da bancada gover- lhas administrativas, com o intel'ceptadoras foram L:,Florianópôlis, pelas suas , t I d

'

atender, a, interêsse politi- nista. não cumprimento às premes .a a as, em Amam, NalJUI"í,belezas paisagisticas, 'Pela R'lmalla B r
'

<co partidário. do bloco gc-- Desde quando que se ne- sas feitas o líder do govêr- ' e a ca, paTil miei'
, sua natureza privilegiada, f!;rir nas transmissõc3 davel'1lista. O requerimento de ga verificação de votação a no, na sua inglória tarefa,

d "Voz d. s Arabes", f�.I·ta" I'C"i3'
. vai se tornan O· em campo ' < �,autoria do deputado Pauio qualquer deputado:? NU11- sai em defesa do "bom no-

execepcional para o chama. _ -Flo�ianópolis,-Quinta-feir�9-deMaio-de1957 pp()ssan�e en1lissôra do Cairo,
':3ornhausen, que pede aproo ca se constou tal fato. Jns- me" da administração de UI' OUtl'O ado, f3ra,m quei·
vação da Casa ao envio de tificou-se então que o re- Santa Catarina, e' argumeil- I x X A "mentira tem per- m.adas doze toneladas de

, X -nas clIstas" _ ,dI'Z o
jornais e re; istas egi!�l;hs·um voto de solidariedade a querimento não fôra votad,o ta a seu estilo: atacar as

Carlos Lacerda, teve sua in na oportunidade, dai a im- administra'ções passadas pa

I (.
t

d MI' I A

'

velho mas conceituado bro- WASHINGTON, 8 cú� ,-. O
clusão n� ordem do dia dos procedência do pedido de ra jus.tificar os êr,ros e fa-. rime e or e em pieno voo ' cardo popular. presidente Eisenhower sa�l,

trabalhos de ontem a pedi.. recontagem ·de votos. lVIas Ih d t I ad I E t d d,eu hOje no aeroporto o rJi'e-. as a a ua , que som as BELÉM 8 (V.A,) _ sól deixara aquela Base para in�
, em mesmo como evem, sldente de Victnam Sr. N!1'Qdo co autor da proposiçãú a verdade é que a Mesa e.;; multiplicadas e em relação I

,:;nra fOi' revelado l;m crime cc-rpofar-se à tripulação do estar todos crentes no caso Dinh Dien, com] ,,'um.d i�i
Porém, a Mesa desejand � taria disposta a atender ao aos êrros das anteriores. I de morte ocouido a b;)_;,ci'; -:e

1
"Duque d,: Caxias", O c.ri�e Lacerda. gel1t� que velou o maicr \'a. �

golpear a minoria procurou req�erido pelo dePuta,do Le-' Todavia desta feita foi um um avião da FAB, qU,e :lei- se, produzlli �m decorrepcI3, 101', de todos dotes do estauis-
'.' ,

. .

'j'
xará esta capital no dh' 2,9 de desentendII?óntos por or-' Men'tI'U remeniiu inven- ta "na luta contra o r:OJl:'Udar-lhe aprovação, sem veri- noir Vargas Ferreira o representante go· veIn Ista ultimo com dEstino a.(I Rio, I dem de serVIço, e tanto (I '.' nismo. O presidente Viel!-!;I·ficar se realmente existia que acaóou não se verifican que acuso� o_,própri? �ovêr C�)Ul, 9.' ,a.parelho em.;:1. nu I

cabo com�., o s�rgl'nto e:'<l�. tou ao sabor de novelas h'á mita chegou ao meio :lia a
qUül'Um para a votação. O do porque a Presidência dei no da omIssao admIlllstra- VOe, Ja a altura de ReCIfe, o

I c�sadcs, (. Jn1 fIlhos em ,B�,- gicas sôbre It earta Brandi bordo do avião partbilal' ':0
nobre líder da bancada pes- xou-se envolver peJ,�s, eons- tiva que se tem féito sen- .'�.,:c q.p,l'aldo de tal, que ser, i �em. ,Sabe-se qu!"? PalIe]? e agora sôbr o eelebre te- PJ'�sidente Eisenhower, qu;;>

.

,
. .

.

'. vla na Base Na-;a1. de Val·de· I loomou as neCessanus proVI, e.. fOI b,usca-Io em Hor.c-lulu, OseJista - deputado Lenoir pícuos conselhos dos mem· tIr no problema da energla Cãs, matou o sargento vaI., dências para a prisãc do as-' legrama que terIa feIto re- Presidente Diul Passará 'lua'V2,rgas Ferreira pediu ve- bros que a cercam, elétrica no norte do Esta- demar Cordeiro, q'ue também, mssino. I'ferência. a .respeito da ati- tro dias nesta capit:ll,
rlficação de eontagem, so- "Acatar" decisão do ple- do. O deputado Paulo Bor-

.4' fi _ di
.. I !Ude atnb.UIda a Jango.

.

fl'endo, na oportunidade, o nário agora é que Se sabe nhausen criticou o govêrno t;�Q)�'��U ao ,o�éJnl�' enquanto Jngla I. - WASHINGTON 8 "(UPimpacto da impugnação .\ disso, pois até então nUIlca por não ter tomado as pro- A mentIra no entanto, nao '

, .' ) -- {)
• A • , ,. NOVA IORQUE, �; (U.P.)

-I
carrJ, Verificou-,,), então, andou muito Com as ernas I

presldent� _EI�enhowel', fa·
mesma, 'sus·citada pelo lí- se verificou que a Presidên- vIdencIas necessallas para Em p:eno centro do Ma.nh�1t- um fato doIQrof)i)' () mr:t:;rb I _. ,_ p. �

lando h'oJe a Impr'ensa, tll'
der situacionista Laert Vi- cia obedecesse determina-. a resolu.ção do problema' e I :::.::, :12. ho_r;) d:) l11;J.i ')r Ir:ovi� ta h.avia morri'_1.0 ..

"�lbit�men,, , c�rtas nao\ alcançou dlSt.�n �larou .!�e talvez

co.mp,.'lU:;1leira. ção de uma façção do plená o líder fICOU calado, sem a.r- :'::c';'::l, hOJe, ,um 2�lt:)movcl-1 te, no v?lante: ("�erj"ulH:1J POI' Cla e antes mesn:o, .mUIto : telc,vI",ao uma ou du�s v��
A Mesa, S'9 obedecess'e re· rio, mormente qU.ando não umentos para defesa. A t9.Xl _percorreu l11"li'3 de 200 uma. cnse 'cal'?!acJ. O :!ar'( I antes de chegar a rala, do- es dentro em br�ve, afim li,'

g
metros em zigu" za:rlWS com

I mOVla-Se aS':l-m1 completa I
b d e não

defender seu proJeto, de '.rca
1igiosamente o Regimento existe legalidade no atendi não ser que desejasse fazer ')�etal11el1te dé'sgC'�err!�jo,. mente sem C�l1 :-C�tO!'. Cine:): raram-se conça as 'mento, que está sendo cl'iÚ
Interno da Casa, teda li\:: mento. . crítica à, administração BoI' �;;barn,:1do :;c�ui ,3 ali t cau- pessoas foram ,por êle apa, davam mais um passo. cado no CGngre�w. Afit'iUo!l
dar provimen',o ao reque!'l- ENERGIE ELETRICA NO nahusen, para defender a =and: !1ânico, 'Já que n�lO ,'>f.' I nhadas, saindo com ferimen

,

o chefe de. governo qUe tí_'��-
do i;elo padlimelÍtar pe_,>':- NORTE DO ESTADO atual. Bí'igam os homens.da sabia o que Estav:\ (')col';'end9 I t()� sen�o q�e, ,maS dt'las Mais u.ma vêz,.H luz Ja ba�holl muIt� tempo. num.d�s

I Dentro do carr'o ',a llnl�\ mo com ferImentos "T�11!e0, A 'd' d 1 t .. , cruso a ser prOll.unclado. l.r1dS
d· t

.

_ t' Q d
. _

b d
.

t
_ - o " .. -, .

sumI Iça o an ernen'o mar 'f'
"

se IS a, o que nao acon e- uan o a opOSIçao acusa anca a governIs a e nao
ca que se agitav:1 tLem(.'n. moça, passagf�i�'iL elo e;;ho, I, . .

ver! ICOU que ha tanto,;; as'
ceu, porque o sr Ruy Huis€. ta adhlinistração pública pe- ha mesmo mais possibilida- da�ente. .

teve que ser recolhida a um; e badernIsta politIco, que suntos a hatal' ql1� certa
de de se preservar o silên- Os agentes do tráflogo, P01' hsspital: cem fOl'tisshl Chr:-! vive tumultuando a já ata- mel?'te u,� �iscUl'sO só nã.o.

CI'O su·spel·to como se tud� fim, conseguüam deter o que mental. ", rantada e a.Isibulada cons- s�trad SUfIc1Iclue a. verba 8,,1;-
, , .... CI a a pe o p'o"�rno f'i di'

caminhasse às mil maravi- IA IA es
/- I ciência do ppvo, se apagou setenta e. u� biliões e oi;o;

,J 11111 11111 ·lhas. J}rmas nUCh",ar • ESTÃO A SALVO
ao sopro da verdade. eentos mIlhoes de dolal'es.

Comunicação ':'::'= DIA M����E��; CR�Z para oJapão .' i, 'Lacerda mentiu - gritam
A Emprêsa. de Luz e Fôrça de Florianópolis S.A. - .0 'cl;eputad!o !Jose B.ahla TOQUIO,8 (U,P,) __ O Pri

_..

' ERA MENTIRA llS manchetes!

B t t d Lacerda 'enganou maIS
ELFFA comunica aos seus' destintos consumidores que;·

Itencour eceu conSI era- 'meiro Ministro NO.bosKe KiS-,
.

_

tAd C V h'
.

G
A

t d unia vez afirma-se em todo
"devido ao aumento de preço da E�ergia Comprada (Cia. çoes em �rno a ruz· er- �,cuJO o,:erno, em e11l�n.� R.IO., 8 �V,�,) - O It,al11ü- . I
,.

•

• • • ., A. • A • melha, CUJa data comemora C,ddé: repetJdamJlte a" 0.1 i'3.tl dlstnbui'u nota a 1111- o paIs.
SlderurgICa NaCIOnal _ CapIVal'l) ve:-se na contmgenela. . 'f""; d mas nucleares como blma· prensa informando ;111e o�

.

-' . . .. hva se verI ICOU segull> a- L- 'la ... · 'la(1 I ."
'.- 0

E f" b-de aumentar o preço de venda de s/energIa dIstl'lbUlda; '. ,.' 1" d 1 a.mea9a para ,a �1Vl _ü', f pam�ls . "Gue�ra e p�z". de OI aSSIm que se aca ou

.de conformidade com o decreto 41.019 de 26-2-56 art:
feIra ul�lma, sa Ientan o l,a sugenu' que tal TeZ ,0. Jrapa�1 Portmar:, destmados a sede a história. História que foi

'.
., ." . -' oportunldad'e as vantagens' venha a basear ,;,1.(;;' oeJP�a,) das Naçoes Unidas em NOva I rl' t· t176, que preceItua o segumte. As tanfas poderao ser

d nas armas nucle-'l.'·t;'l O che- Iorque ta- m p 'rfe·t� es
rama e ermmou em pan o

, ,', , . .

.

, que a mesma vem conee en- _
.

' . '

,es o e . ).... L' .• '. :.rea)ustaaas a titulo precarIO, sempre que ocorrer: a) d', S d P'bl' B' fe do Governo ('LlUgOU 8eJ'!' tado de iconservação e de há mma· de Clreo.
. _ .

' o a au eu, lca no rd· - .. D' ta �c 'li�p" que' ·t·
. ,

Ivanaçao do custo ·de en-ergIa comprada ou do combus-. . _ ... saçao.na Ie c , � ',"_!, � mu, o .la foram d{�S,�nCaIxl)' A.' "
"

I h'."
.

b' ,t', d 1 sll, na de�ICaçao admIravel de acord::: �cm a Carta Cons, tados, Acr,escenta amda qU[:1
SSIm tambem aca,?aI8Uve se ouver, comunICa que co rara, a paI II e .0 . t-' .•. 1 J ')'j, pdi. - . . L d N' O 1.-

d
.

h "Ad···· 1"
. 1 das enferm.euas em ao su:;, tI uUCIOua, o , c:,} �

:.J (' I'! I a Mlssao d::J Bras:! jEnto 9 acer a o CIrco. Homem
, e ,lun o o lclona, solrre energIa comprada, que b�" d' 'f' t mI's- '1"a� a"mas nuclpc\l"'s de tI' ONU-vem reaII·zand·" to"dac escolh'd a l'd d "t '

, ... _ !lIme e 'Ignl I,can e '-'.0,' .!. '.""
- •

•.
_

'J. • I o p ra I er a e er
sera calculado mensalmente, pOIS varIa em funçao dos t� po "defensiVo. as gestoes para quI:' ,]!; p-:i I na v'g"" c'a' .

KW
.

'b'd
er. ...

t· l· . I lmn I ...
s compra'dos e dIStrI mos.

.__
r.elS seJam pron ameIlue co-

O b 1
�

.

Apuração do adicional de energia comprada

MA IS' N A V I 'O' S
locados no ,J.oocal a que sem-, "ra o as, seu moço.

. . pre se destmaram, LTomando pOl� base, para exemplIfICar, os dados cor- ,�

respondentes ao mês de janeiro de 1957.

Co.mpanhia Tonia·.Celi-A'utran
..

-

T·
-

Para atender insistentes I "Um deus dormiu lá em ea-'
,

pedidos que lhe tem chega- sa" "Negócios de Éstado",
do, a' Cia. Tonia CarreI'o � 'e ':Esses' MaridOS", a Cia.
Adolfo Celi - Paulo Autran Tonia _' Celi Autran progl'areprisará, no próximo do-

mou, para Florianópoli� a .

mingo, às 16 hs., a peça in- controversa peça existencia.
fantil de Maria Clara Ma- -lista de Jéan Paul Sartre,
,chado, "O rapto das eeboli- "Entre 4 Paredes". Combati
nhas", um espetáculo espe- do por muitos e defendido
cialmente, .criado para a de-
licia da petizada. Os igres
sos poderão ser adquirido-s
na bilheteria do Teatro.
A PEÇA EXIST�NCIALlS

TA
No intuito de divulgar,

em todo Brasil, aquilo que o
. pensamento humano tem de
mais significatiyo é carac

terístico, além de "Otelo",

E

GLASGOW, 8 (UP) � ii.. Es
cocia derrotou' hoje à Espa'
nha pOr quatl'o a Ilnis, na"
eliminatórias para a Cap'l 110-
MIlndo. Ao terminar I) pri.
meiro tempo, os CSCOCcSp;; já
venciam por d','is a um

'

QONN, 8 (UP) - A Grã Brf'
tanha' deu garantiéls às I'(;�
publicas federal alem.l de
quc não .tem intenção úc
.frustrar Qo plano HistÓl'j2.J
da criação de um m21'�aCJ
comum entre as seis nacões
da Europa Ocidental. Essa�
garanti�s foram dadas pelú
primeir6 minis�l'o I-Iaroitl
MacMillan, ao reiniciar hojt).

suas ccnversacões eOill c

chan�elel' Adenâucr.

KW
F�NERGIA COMPRADA (à usina de, Capival'í 2.066.560
ENERGIA DISTRIBUIDA - Excluido o con-

presentantes, apoiando p,ro

jeto de lei sô�re a matéria..

O almirante norte-amer�-l çõe�. latino-��:ricanas, eu

cano Arleigh Burk mam'" j 1'0pelaS .e MlatIcas. As ces

festou-se
.

favorável à ces� sões dos 'navios prevalece
são de dois navios de gl'ler- riam ·por período de cin.co

ra e ao empréstimo de ,45 anos, com uma cláusula per_

outras unidades a nações, mitindo sua renovação.
b almirante Arleigh Burk

sumo para 'iluminação púbÜca etc.'
CA'LCULO

1.461.295

CR$
1.921.900,80

. 115.314,10
Compra - 2.066.560 .KWs a 93 ctvs.

mais QüO'ta de "previ,dência 6o/� Hoje, às 20,30 hs., a Cia
Tonia CarreI'o - Adolfo
Celi _ Paulo Autran apre
sen tará, pela p.rimeira vez,
em Florianópo.Jis, a deliéio
sa sátira à

.
política norte

americana, de Louis Verne
uil, "Negocios do Estado".

Participam d.esse e;petáculo
�s .seguintes artistas da
Cià.: Paulo Autran, .Marga�
rida Rey Tonia Carrero,
Adolfo Celí, Cláudio Correa
e Castro e Osvaldo Loureiro
Fi.Jho. Os ingressos para ho

je' e

.

amanhã Ise
-

acham à
venda na bilheteria do tea-

2.037'.214,90 amigas, os quais poderão

I
ser empi'€gados na defesa

1.467.257,60' portuária, no lançamento
88.035,50 I de minas, em escoltas cos-

-----.-. teiras e anti-submarinas, na
1.555.

293'10'J defesa aérea local e no con-

:!:ompra-sbase preço a,tual
.

2.037.214,90 trôl: .eficaz das extensões

.

Idem base preço antigo L 555.293,10: oceamcas.

s/co1J.sumo � -....-481. 921,80
� As naçõ�s beneficiadas

DIFERENÇA a compensar pelo "a,dicional enviarão. pessoal aos Esta-
A diferença de Cr$ 481.92'1,80 será dividida pelos dos Unidos, a fim de se-

1.461,295 W.KHs distribuidos, isto é, equivalentes a um.

adicional de 32,9 7909 ctvs .KWH, ou seja em oC,ifras redon.·
das 33 ctvs/KWH.

Florianópolis, 7 de Maio de 1957
-A EMPRESA

deu êsses esc.Iarecimen tos

à Comissão das Fôrças Ar

madas da Câmara dos Re-
Idem - ao preço de -71 ctvs/KWH

mais Quota de previdência 6%

por outros tantos, é inegá
vel que o pensaInento Ide
Sartre seja, certo ou erra

do. um' dos mais ativps e in
fluentes rio mundo moderno.

-_-_�........I"r.-..._......w--._.-••_...._-'

O LUX

HÓTELJoferece a você a l�'f'-

lhor mêsa da cidade.
Fat>a suas rei _'i('õe:,'� , 1.

ne �
. LUX HOTElH� �
} -_a..�._.�fA• ..r .. 'O..':,II....-�-""Iü...�-...:.._I..,;;_

Os ingressos para esta no-,

tável encenação da Cia. T..()�
nia Celi Autran, já se ach-am
à venda na bilheteria ,(lo
Teatro Alv:1ro de Carvalho.

a-destrar no manejo dos bar_

cos, eI!volvendo aproxima
damente 450 oficiais e ...•

troo

REPRISE DE "O RAPTO
DA CEBOLINHAS"7.000 mllrinheil'os de na-

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


