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Rio, 9 (V.A.) - A Comis
são de Justiça da Camara
como noticiamos selou na

madrugada de ontem (5 ho
ras e 10 minutos) a sorte do
sr. Carlos Lacerda, ao apre
var por 16 votos contra U, a
cohcessão da licença soric i
tada pelo procurador Mili
tal' para processa-lo por cri
mes contra a segurança na
cional.

Após 9 horas ,e trinta mi- tor favorável a concessão da violahil idade., te do PL o sr. Ari Pitombo
nutos de discussão tendo Iicença. Inicialmente, o de- I

'

Da maioria. o �r. Raymun provocou' um Incidente com

esta. se iniciado ontem as
I putado Gurgel do' Amaral, do Brito (PR)· encarregou- A UDN, então, abandonou o

15,45 horas em caráter se- 'manifestou-se contrário ao se de refutar o deputado o sr. Lacerda, o unico de tô
ereto, concedeu-se a licença. pedido. A sessão, a seguir, I udenista.,' da a reunião, o sr. Adauto

NOVA REUNIÃO foi suspensa por duas horas. Seguiram-se com a pala- Cardoso protestou, em alto,
Logo após a reunião se- Eram 19 horas. vra os srs. Luiz" Garcia brado, dirigindo-se a presl-

ereta, em que se comprovou Com um atraso de uma ho (UDN) Pereira Heitor Fi- dência, contra os termos,
ser autentico o telegrama ra, reuniu-se ás 22,20. O lho (PTB) e Ivan Bechara usados .pelo, 1I"�presentante
265, o presidente da Comís- primeiro orador, o deputado

I
(PL). talagOano. O sr, Oliveira �ri

são anunciou a discussão do 'Prado Kelly.expôs novos ar- .INCIDENTE' to não o atendeu, de pronto.
mérito do paí'ecer do rela- gumentos favoráveis á in- Após 'falar o representan I recinto, mantendo-se nessa

3 U
atitude ate a conclusão da lamentar. O sr. Ari Pitombo
leitura do voto do sr, Pítom, respondeu que apenas de
bo.' volvia o que o sr, Lacerda
Retorn�do.s os �rabaJ�o�, lançava, diariamente,. ao

o sr, Oliveira �nto SOhCI- (PTB. De r�.to não tJ.nh�tou o sr.. Ar! Pítombo que porque modífícar uma h
se atives se á linguagem par- I nha sequer de seus voto.

NOVA OLINDA COMECA A PRODUZIR
, '.

o poço n. 2 de Nova Olinda já está sendo explorado
em caráter experhnental. Cêrca de quarenta barris de

D"'J·e''D,e'D' 'de",do·8 pr'op, r'l-e'-, lar r''1·08de e,oleF II··OS,· :::i:�::��.r:r::��::�:�E�::�,�:n:ê�':,c:�
do 'inLernac'ional e das mais elevadas, r

As reservas localizadas, porém, a uma profundida
de de dois mil e setecentos metros. Isso oferece dífícul-

'-, o. aumento para O�,·�,:,,:·.a:-,_.�·pr'ofe8S''o'rado' ��cdo:l d� ;�::��;��. que terão de 'ser vencidas pelos têc-

Espera-se, entretanto, qUe sejam Iocalisados outros
bolsões na extensa área sedimentária da Amazônia, de
modo que se possa trabalhar em condições mais satis

, RIO, 9 (V.A.) - O Minis. Iímínar \apre,senta,da pelos resolveram, na mesma ses- para os professores que já professores, pelos trabalhos fatôr'ias. O importante é saber que ali existe "ouro ne
tério da Educação não tem professores, através do seu são, desta vez sem unan ími- estivessem em dísídío .cole- profissionais que prestarem. gro" da melhor quilate e em quantidades 'comerctãveís.competência para' fixar os Sindicato, no desstdío de na- dade, mas graças, a um vo- tivo em 1951. Tôdas as por- A Portaria 204, do Minis- N OI' d d 'f

.

A t d,salários dos professores. tureza , jurfdica promovido to de desempate do minis- tarias posteriores foram jul tério da Educação, que fi- ova ma, eCI rou o enigma. gora" emos e

.Tal decisão (que deixa os pela Federação Nacional dos tro Delfim Moreira, consi- gadas sem valor. : xou bases de salácios para intensificar as pesquisas e perfurações, com o máximo
,professores def ín itivamen- Estabelecimentos de Ensino derar sem validade as por- Consolidação Ab-rogada os professores foi [ulgada de energia e tenacidade,
'te ao arbítrio dos proprie-

'

para saber - finalmente - tarias baixadas pelo Minis- A decisãz, do Tribunal S� valida apenas para o caso A Petrobrás está cumprindo a sua missão. A NaçãotáriO'Iit de colégios) foi toma a 'quem caberia avaliar o tério da Educação discipli- perior do Trabalho veio ab- dos professores abrangidos ,,-

da ontem, por unanimidade, paciente trabalho de enaí- nando o problema dos salá- rogar o parágrafo único do pelos' dissídios coletivos Te-' espera que não durma sôbre os louros obtidos e redobre'
pelo Tribunal Superior do nar, _

rios dos professores, só re- artigo 323 da Consolidação- gionais que adotaram tais de esforços. Será necessário agir com verdadeira agres-,
'Trabalho, rejeitando a .pre- 'lOs membros do Tribunal conhecendo a portaria 204 das Leis do Traba}ho! que bases.

� . ..
sívíuade,

remuneraçao condigna aos ou.to.rg:;v.a. competen�la ao O .acôrdc f�1 redigido p�- No petróleo nacional repousam as melhore sne-������������������������������__���� Mml�UlO da Edu�açao pa-,lo mml�ro U�debrando B�
. .

se pe
ANO XLIV - O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA - N.o 13 O 5 1 ra fixar os critérios de uma sag la,

'

. ranças do povo brasilelro. -

r��j� D� i�TIMI'V�I� lxrI1IT11�M�frIKr-!IG�NTlNI � IIIGB!'I
.()�()'-'()'_"'()'_'()'_'!('�<'""o"'()"'()"-'('

'

'e-()"'()"'()"'()__·()"'()�()"'()""()_()""(O
,SAO PAULO, 9 (U�P.) ::_ A Indústria nacio nal de peças de automóveis já está cogitando �

te �e exportar seus �rodutos para'�utros país�s. A�ora mesmo, u?Ia fabri�a do �nterior pau- I'
e hsta acaba de enviar um representante a Arg entina ao Uruguai e ao Chile, afim de entra ...

o

DIRETOR: RDm�NS i}E ;\. Ri\'VIOS - OE RENTE: :_ DOMINGOS F, DE A��JIl\()
-

I rem em entendimentos para a venda de-rodas de automoveis e._ especialmente' de·· Jeep da IEdição de hoje:
�

8 p�gs. - Cr$ 2,00 - FLORIANÓPOLI�, .10 DE��IO DE",:.95,7 i sua fabricação., '�, ' ,""
.

INA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA �".,. ,i&'��:�,;.;"!L ..()...q"'()"'O__(j'_'(!"'()"'I�O"'O'-'O"'�)"'O"'O"'O'�O"'O""()"'()"'O"'O"'<l�<>·
;

, ",'·,.ff�t47iJ_· NA ASSOCIA-,ÇÃO 'CATARIN ENSE- DE ENGEN'HEIROS'

lrel���������d����I:!����������,����!���!��������tlJi���;��[�5f{Jl a en bE::����2.R���;�ll�O dr. :g!�::�;:��s
",ernadc!' ;10 Estado 11eganéló1 cais de F'Ciz"Gd;:,-qstm{ extor. da .Se�"'"ti!:ria eh; \nacâ� e' nheiros, que escolheram )3" r Fca eç, �.:e' O· e 1 VICTOR.:...F.oNTES PEDERNEIRA�
as ,palavr,lH rue ,prüfel,'i1'a �l n- í ouírido ·:':'do', C.GmeF5...n'te< 0Bras Públicas.

.. ,

I (Ureto,ria para o ano cm-cor l�r .I!:�tlJ\:r�", . mt br,anco. e 1.o_ESR.EBCRIEL·TIAN-RslO 'I �EOMINGQ� �TRINDADE
"

.,' -_.. •

-c . _I
-,

"
_ ,

'C"-f' ,,� ," ':
" ,.,

.

_.. o ahlr eu-eoe'S 'qS ava a'SBlm z.. n;UI SO�1:3tCllcrment�. Vel:1 'f" envol· ��3sed4'lf,!l:S, :1_E'y!a ),1r i.b):1'l. ,"N tc ("\i '",' I
!!.Q, '. � � "r,� -<;,,1 con�titui&â-:·, '

, 2.D SECRETÁRIO \
. CONSELHO ��AL'vendo no j;,anOr8.n13,da lu1,a ao ,uma P"OVjU€llCI<1 -cablvtl � 11 D ít .. �)" '," .' -.': L'

- -,! .
'

�
� T'"dand,) i:'}iiruGi?es:' eJer:n:fl 'no c.as?.',:: ;;10 �liio il toma Ol; Sugere :\') Poder Exe' compa�'eceram 51 l1S,'OClf� PRESIDEN!l'E '\ TE�J�REf:-g-LOS BORCTES

i i6"i��ORITZTENLif)URTtos de "ua conflan_ça polItIca por lTI·lüe':'entli;m.) ou por II,';' cutivo à "riacão fJrga-1 dos: r,epresentando g.randf A N TE R'O 'AI Iv E DA I

P!l!':: ::..-'1ea;'.:l1: e alicic\_r s,�l' I n.:r3. � ,,�:t:ii'hje, ti_,s acont,: nizaçã.J "0 'fu�cb'nã. malona do q�ad�O' socIal., CELSO RAMOS FILHO MATTOS' D..!.. 1 I.,
I

ONAL,DO OLIVEIRA
Vl(::.nres Pl<o)Jcos, alem de clmE!l.G'<, ':O!lr;!LU-se que t'i',t;:J menta i DopartUi' ,)1

A chapa vlt.orIosa por21, ------'-__.;.�-�--

in.';�ruii'. 2es Fiscl:ti, ,dil F'a, I sendo I" dis:"o Ja ;oe s:1Le '�j to Est�du�l' A�r�'�;á-'l votos, contra 4 dados à cha VICE-PRESIDENTE

AS S' O ( I A ç A- O (A' A R I N E N' 'S E:oe.�('1., 1',: ,3_ntidc ue qu'=, ia, muit.) templl) dO!1?-inadl' pc rio sób :J. 'iu\'iscU('ãl 'd' _

-

ç� E,�.=lll� ,,:'(!�tu,,(hli.err"Ü <L' las r!}_"I'},)b�\,S l!denlstrs . Sebret�1'la" dê Vi,�cã�1 P,R O D U (A O D'E - ( EVA D AfIscah:&l.:;ao '"obre o" .':()I'I,�r I Pli,,�Lt!;AÇJ\t) UE LEIs 'e Obra .. Púb' ('a'
.

D E ENG E ,N H E I R O Sciantl's pessedistas ou "1,,, O ::'l,.�,JUta,i,) P�,lII" P!'.� i-;,:. ,'1_," .', '

partido� \ qu: -não, _sintoniza!'.l apresento,� requerirnei'üJ. à A AssemJ:,jéia J.k-gi��l"tiv�; SANTA CATARINA 2 O luga ros a�selos �ovenlls!ai; OCl'.!:- Mesa pealll�o o llrrmuncla· decidiu, nos tênTIc, regimpl1'. ' ." E D' I TALl'ênClaS aSSlm se, ,:em ve�'lfI men�o �a.voravel :lo plena"l'? t-,is (art. 98;, d(irigir'';;l' bRIO, 9 (V.A') - São' pro-, Prcdução do l\Iinistério dá
c�r:,dc nD mUlllclpl,O l.c t;�:.1. no s�ntld() �e qUI' �;�,!a PlOVI' Ve,,,sa Excdenda, enCarecen I dutores de cevadJ em no.;�;o; Agricultura - sofreram g!'8n
b�c�, eonfor�1,e C!;l1UnCI'l. dll';:, �encI,�1,da � Imi)I�t';'3f:\at)i �I� lI,m dO a relevância" :' ne(;f�!"sici,'1 país os Estados do Rio 0ranl de increinento :l parti,r �e�lda ;10._ Ge�JUt",do LE110_I lelatorll) CúntenL,; flS ,el" qJl ' de e a oportunida-le de cinta: ' de do Sul, Santa Catal'llla e\ 1951 quando o �otal atmglaVargf11': ;:"e;-r�Il'ahrpICl �,I'. Ed" foram l?ro�ulgajas pelo P':I ii, Se�retaria ie V'a!)á,) t.i Paraná, oS quai-s, em 1956,1 aperi.as 12.424 �one]adas. Em
�nun�v ��!iJel.ú) t :lc:r,lg't;�� ,-:,

der �e6Islatlyo, ':l-2'�de: 47, ate Obras Públicas de ,jeparta. \
contribuiram com 31.653 to-I 1953 o montante era de ....

�lus�I�" L',l�dl?il :';/ p. >s"",I",L os dlc1� .at�.a�s, pa,r,l q�u�, POSo ,I mento €s.tad!:al aeroviál'Ío neladas, no valor de .Cr�J' . , :, 27,129 toneladas, em 1955
a Ple.l_lt,.1_a WCd, 5a facl�ltat as Plefel"u,as ?I cuja área de atividades e am 136.884.000,00. Ao RIO Gnm- passava para 34:,576. Em )'2-

,? a'::),l�lt:l te" �PV:l,(:( [: l:!e, conh_eclmento, ;X�Üi) "da Sl� p�ituc:ie, de "tnbuições c on i de cabe 9uase todo o v?h�_I I�ção ao ano passado, regi;;:
Il�IlO ;leIo ;ldcl,?' ��e:I.'.,:d, tuaçao de ,ano" d.isuntol>' vem sejam trqça:h.ls� e\11 .le I me cu s.eJa 27 .617. tone,ladc�".\ tr:;"se uma queda no volume
que n3. ()PI)I!,,:1.m!�I,.L.18 '1111)!,11.. que aquela Casa reso,veu., I especial apó;; colhidRs a�, �u, I A area plantada e/de JO,pf2', p'loduzido de 2,918 toneladas,
n. r�SPl1:1)'lblJ!d<l::W.,di'�" al;:l!1' Ta!11be;l; s� co,�gr�tuIOl'1 gestões 'do Mihi3tél'io �e A :.1 h�ctares,

'. f em confronto com Os aigaris.,
tecnTI_:?t.os ao_ (�.).v�, n�dO;, cc::r;t a_nv\ a Dlret�)l_l.'l. cI.� AS" (Cont. na s.a pag.) I As safras de t:eva�a.- ClIZ mos de 1955.
elo E",,2.I,'l, nao (lo,,:t.lnL ú" scclaçao de Beneflclencld dos

'o Servico ele EstatlstlCa da
apal'te.s ;'us, g.c"/êrmsta,; que Frofessorê's de S luta Cata, . -���������__;��-���_,..--�-�-��-

��:fl�\0:f��f::i�'�:)� :���r���ll:, rJ�����T!�:;��)írl�;t- DI-Dl-I·Duem I's' E·0I1·88·o,.,es Do' Oo've'r'l Obem o p:I.I']3,",lf':�t 1r I o f.il'l O dePutado Mirand" R.Ú11: :

.

.

�j ra �J�l::'" ;:8
I)

g

: .i3VfJ'n�d(,1', ap:esentou in d!C::.2:'í,o ii. c� ,
I

,

'

- '.

.

' ,

.' "',
'

, .Pro,�d�!mc�aJ� �a�i (jYltar a greve dos 'li ,

Nota ,Do Ministério D F d-

marifimos. I _RIO,? (V.A.) -.0 �ml, 1.899,4, MMI., 1.395,4. I No D,lm;;'o quad,;m"t" (�c,. ?!!)D a�a co""gulu o govemo,
R!O, 9 (V A) -O minis' do país acentuJu o minis 1 ter!o da Fazenda dIstrIbuIU .No mês 'de abril findo, a I do ano em curso não .ap;- C80ir8c1u91a1ç3ã9° ermd 31-12-5630, 4:' 'no primeiro quadrbndestFre-ddotro ti J Trabalho, sr. Parsifa) t I a seguinte nota: emissão líquido limitou-se nas deixou de ser emltlru-R . . ; . em em - _. ano em curso, re uz� e

Barres:::-, declaro'u à impren r�u:ueYlta e :'lu:lS entidade, "No mês de abril �eral- a 196,5 milhões de cruzeiros, qualquer quanti.a li!lu�d�, 57, 80.409,40; Redução da quase 420 milhões de cruzei
t

.

I 'l'na'l'c�I'S de todo o' pal'S 'a-
" mente, OCOl'1�e a nece!ssldade o que corresponde a 16,4 mas ao contrariO. fOI Ietl- cir:culação nO' primeiro qua- r�s o mei� circul�te, Q. q�e 1Ra QUe' e,opera es eJa so U' s " J I d t d 1957 409739 nao ocorrIa em Igual "eno« nl1<lc1�,até o dia treze (j ,+:,,', d'

-

d ,de emitir-se ' papel-moeda por cento da méôia verifi- rada da circu ação soma co rImes re e
�

, : . /' '.' .!:' " /'
n",",o il�s 111al'I'ti·nlo,o. Escla.

,uvitlcaial11 a eCls�o e CD
pará atendimento de pedi- cada n quadrienio 19-53-56 mo a seguir se demonstra: Como se ve os algansmos do, desde 1953, mcluslve,.

vu_ _ _ "., ,trar em greve no dIa ,qUatO! .
'. 1 o .'

,

I'eé:';ll, elltretan�o, que a que; zo. Numa reunião realizada dos de r�d�s!!onto.. �sslm ,Se. tOl?armos po� estudo ,o

C h- T
·

C 1- A Ità9 pstá mais afeta ao Mi "ntem reservada apurou-sr
tem.fse verl�l,cado, mmte!r- I

prlmell'O quadrimestre d.e I olDpan la ODla A 1- ,'U ra·Dni,,+,ério da Viação', interfe' �'lle fr-:l'am eotud�dcs e apr( ,ruptamente, desde 1953, �o- cada ano, veremos o segttl-,' ' ,V
l'inLlc o Ministério do Tra, �;do�� os po;mcnol'es do m( ImE�1s'���lr�Jrdo-a(:�gc�$ tekrriissão líquida (em Cr$ Discutida por todos, aplau· E I

· D ('cENTRe' QUATRObalho apenas l)Ol'que haverá 'mnento, envolvendo a qU�s' 1.000.000) _ Em 1953 1000000) _ Em 1953 448' dida per alguns, desprezada S rela e IJ -

acôl'do Entre empregadOS , tão financeira, ali�1entação 898,4; em 1954, 699,3;' �� em 1954, 595,6; em 1955, '.: por outros', a obra de Jeal) ,

EempregadOl'CR. pl'opaganda e outros. 1955 1.284 O' em 1956 16314' em 1956 966 Média: Paul Sartre, se l/,vcluma nt PAR DES»�i�1�,:�f�ff'��f�t{f� M1'-ATL'DIAI-pAOA TVI'L'l]·IQün-oM·.·i·l'no' �pnllTRADftNDn ªt���r:{tt�g�,!lj�:��: �io ::�R���t,.;AS: i
�� ��,�;��I��,���i���I,,�atenda às reivindicações dl 8 DII R�. alia Ii�D 08U U a un. bUI' Rua U sentar sempre aquilO que h� A Cla. �oDla CarreI'o -, rapt?, das cebolinha", Dt

'���i�ã'ri�cnqCL��e�f� c���e��� Jl' �rl�E'N�I�� �� r�l� �����\SU�g�;ê�{���ic�ã?O,t,.�lZ: \ ����rii�:hque, �:iel�d!�à�an� \ �����sC,O,!a��á ����a�l��en�;
turbação à vida e�onômica como também da modern:� Illslstentes Pedidos, repnsa na bIlheteria do Teat. o.

(Entre 4 Paredes), a Cia "

,',
'

t.8·········,_.··(..Ullp•••) ••...U·· d' •.....····b····d...d···········,' ��n;�h�e�-��;��� dee�:;r;�� Málerial destinado à conslrucão da: SANTOS, 9 ...__ m o� maiores cont�a an os e ma,te- : o drama de Jean Paul Sar ' •
.

• I I"
- .,

d'd ' ,1 d
.

d • tre "Entre 4 Paredes". Os in. U
·

EI't' , !II1t.9 Br s'l': ria para te eVlsao, Ja apreen lona paiS, esta sen o examma o • gr�ssÜ's já estão à venda: nJ ,Sina e rica p..u a lia
: pela aHandega de Santos. Trata-se de vinte e duas caixas, díega- ': Bilheteria do Teatro Alvart .

6 "

. • de Carvalho, a partir das 1L RIO, 9 (U.P.) -. Está sendo esperado nesta
: das à cerca de um ano dos EE. UU., e,dadas como contendo tra- : horas da-manhã. capital um grande carregamento de máquinas: tores agrícolas. Entretanto, os consignatários das mercadorias I H�j�E:!IS�u�Ese���:a agrícolas e material, vindo dos EE.UU. e des-
:. nã,o apareceram para recebe-las. Décorrido o prazo legal, a. al- :. última apresentaçào em FIo, , •

rianópolis, será encenada tinado à construção da usina elétrica,de Bra-
I fandega determi�ou .af.

abertura �os volumes, par� con�eren�la e I �������B ,,���g��as �� ���!_ sília. Segundo informoq o presidente da corn
: ,venda em leilão, ver! lcou-se aSSIm que apenas cmco as caIxas •

"P.,o",-ddiciosa �átira à politi· panhia urbanizadora da capital esse material•
h t t

'

t P ç"-p agarelhos de' televi : ca norte-amencana. Reserv: '.• contin am tra ores, e ores an e e as ara -

• seus ingressos na bilheteri.

'I deverá estar no Rio dentro dos próximos dOISI são avaliados em muitos milhões de cruzeiros.' : do Teatro Alvaro de Carva '

,.j �..•.....................� � �'"I lho.
,

,- meses. '" ,_.. .

," r �

,Por ordem do senhor preSidente ficam convocados
todos os associados para a reunião de, aS,sembléia ge
ral ordinárja a s,er realizada dia 24 de'maio próximo

< vindouro, às 20 horas, na sede da' Associação, a fim d�
serem apre�entados o relatório e o balanço da atual
gê-stão, e dar poss� à diretoria, cc:nse!ho diretor e Co

missão fiscal eleitos em 8 do corrente mês.
FLORIANÓPOLIS, 9 DE MAIO DE 1957

,

. Arquiteto VALMY BITTEN�,()tfRT
,

1.0 SECRETÁRIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 !.'ünianópolis, Sexta-Feh'a, 10 de Maio de 1957
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O Prefeito Rodolfo Koffke, de Ibirama,
:' saudando' oS petebistas, na convenção de Pre-
• �

d: sidente Getúlio, exaltou a ação dos altos iri-

II
gentes"do Partido, Srs. João Goulart, Acácio

f
Garibaldi San Thiago e Senador Saulo Ra

mos, pela firmeza e devotamente com que

"
vêm conduzindo as hostes petebistas.

: '

Rúa i Ficou assim constituído o Diretório Mu

-; : nicipal dõ�PTB, em Presidente Getúlio: Israel'

i Go�es Caldeira, presidente, Durval Barni,
I Júlio Evers, Leopoldo Cipriani, Curt Kraus

FILIAL: CURITIBA _ Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 93ti, .1 se, Síegfríd Gaertner, Aleixo Cipriani, Pau
Éscritório e Depósito: Fone: 1230 _ End: Telegr.: SANTIDRA "Ü:

lo Cipriani, Alois Schaefer, .�ugusto ��nsse-
,

'

'

x . le, João Oliani, Hilberto Welss, Sebastião Pe-
AGÊNCIA: PORTO·ALEGRE _ 'Rua Com, Azevedo, 64 -, TI reira, Waldemar Van Zuita, Honorato Poffo,
Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G, SUL _. -I .José Irlanch Cipriani, Guilherme Tomasi, A-

Atende: "RIOMAR" _. End. Telegr.: RIOlVIARLI ;llois' .Oliani, Alvin -Schulze, Emesto Lorenz,
� . I Walter Krug, Guinther Stein, Ervin Wilhelm, .

FiLIAL,: SÃO PAULO � Aveníca do Estado; 166B. - '76' 1 Bruno Kramckow, Curft Stein, Osvaldo Ma-
. Fon�:' 3706'50 _ End. Telegr.: SANDRADE : thias e Leopoldo da Silva.

RIO DE<JANEIRO - Rua-Dr_ Càrm: Neto, 99 - fones: 32,17-33 I Em cumprimento às instruções partidá
e 32-17-37 - Atenue:. "RIOMAR", - End. Telegr.: RIOMÀRLi' ! rias, oSenador Saulo Ramos, Deputado Jo

: ão Colodel e o sr. Syrth Nicolléli, destacados
� B�L.O ,HORIZONTE - Avenida Contorno, 571

.. : membros da alt� direção do PT�, acham-se

I· ", FONE: 4'-75-58.
- Atende: "RI"OMAR". ' :1: em viagem pelo interior, pelo Oeste, para

. prestar assistência ao eleitorado- e aos pete-
�.�..�•••�•••�••�.�� ��•••••�!. bistas, nQs Mu�íp�s onde serão realizadas

. eleições dia 12 do corrente ..

(xpr 180 florjanópolis ltda.
Transportes de Cargasem Geral entre Florianópolis - Curitiba
- Porto Alegre -. São Paulo - Rio e Belo Horizonte'

Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até são
Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar -".

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS .-' Escritório e Depósito:
Padre Roma,,43 - Térreô - Fone: 2534 e 2535

End. Telegr.: SANDRADE

I

.

O Deputado José de Miranda Ramos,

I
sempre preocupado em oferecer à Assembléia
Legislativa uma colaboração realmente pre
ciosa, estuda, no momento, um importante
projeto de" lei, a ser apresentado. Trata-se de

disciplinar quadros especiais para a Polícia
Militar, nos quais serão classificados os pro
fissi�nais liberais, os técnicos e' os especialis
tas.' Cogita o projeto-Miranda Ramos de re

sÍdência para o pessoal da Policia Militar.

No Senado o Senador Rodrigo Lobo 0-
- ,

cupou a tribuna para 'focalizar o grave e im-
'

,

»ortante problema da energia elétrica nêste

�stado, notadamente em Joinville, onde o ra

')
cionamento vem ocasionando sensíveis pr�-

. 'juízos' aos trabalhadores. O Senador petebis- '

" ta ouvido com interêsse, mostrou à Câmara
.. .;} f\í��€������q_p�ht}.l}\àa�:eJ �:\ie 9�rp'bl��Çl ��.
vÓr enérgia-:;eIétl'lca;��m zonas 'de alta índtisíriá-

:li�ção., �devé merecer prioridade.
.' .

Y'
,.

PROGRA�A DO· M.ES
MAIO

:--: A's' �2'f? hs, b SOIRÉ\E�, consa:j
>'

r
••

grada ao desfIle'das candidatas á " k
,

.

'

- �
MISS S. - CATARINA, em traje ,

de passeio, < -

Abrflhantará.a festa a Orquestra
Cen tro-Americana CUZCATLAN

cC(m os c�n.tores Carlos Gonçalves
Píhto.> Alfredo Amor, Roberto
Videla li o trio Los Trovadores
Limefios.
Mesas à Cr$ 40!J,00; convites à
Cr$ 150,00.
ENTRADA PARA SÓCIOS: CAR_
TEIRA SOCIAL E O TALÃO DO
MtS ANTERIOR OU DE ANUI
DADE.
Grande festa conjunto com o Li-
ra Tenis Clube. I '

- 80irée nascoal da garotada, com

distribuição de bombons.
, 15.00 às 20.00 horas.'

pia IS (8')

/

!
I
,I'

!
i ,',

I
I

: I Dia 19 (D)

-f� ,

.

'I J -

i '

I -P

O PTB, no Senado, é;ltravés do ,lide!' Se
nador Cunha Melo interesifd-se vIvamente
pela Lei Orgânica da/Radiodif_usão, que virá
dar uma�ítuação de tranquilidade a e,ssa rele-

.. ,__ __ "•••, vante atividade de divulgação e de cultura. O
" : pessoal da radiodifusão, por interferência dos

,Ma'.del"'rel·ra PhlllÍll·pp',I·· & Clioa'. i. petebistás, no Senado, receberá, nessa lei,
tratamento à altura dos serviços prestados,

I �-DIA·"DA8 MÃES-'
: \ ��o objetivo de colaborar com todos aquêles que

: I queij�::tm prestar uma homenagem a .quem realmente tu

':
I
(�O merece, no "dia das mães" organizou A Modelar d'uas

... vitrines com artigos adequados á presentes.
I' .ilém dêsses artigos expostos, obvio é dizer: qUe os

: 2 estabelecimentos A Mode-hl.r possuem mil e um arti
: .

gos que se prestam ao fim em vista;

: Tudo o que o bom gêst?.�.a moda ap·resentam para

I uso pesMal existe, em profusão, no estabelecimento de
,

I, mo,das; aS'sim como se encontra no estabelecimento de

: móveÍ;; tudo aquilo que dá beleza, graça e confôrto ao

• lar.

: -.�--_...._--

I
•
•

i
•
•
•

:
•

:
:
I

� iDepositaria das principais Cf'râmicas. • '

i '

i
,

. ,i

,i Vendas: -, Atacado e Varejo 1<
.............(� � .-

,

���������.����������.

Rua 24 de maio; 1.128 � Estreito

FONE-2073

fOrganização Espeéiali�aaa em BE�EFICIADOS de PI.
,NIlO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS,

..o ESTADO>) o MAIS ANTIGO' DIARIO DE S. CATARINA

FV0Gltanile
No seu ensaio sôbre "úm 'Chsfe de E�t].do", jI:ser

te na Gazatn, de ontem, o ilustre jornalista Walter'

Zigelii, ref'srindo-ae ao nosso governador, escreva o

seguínte. .

"Quer conferenciando com o Presidenk J.uscelino,
que lhe tem pre�ti'siado em tôdas as ocasiões,
qUer., ." ,

Redondamente 'en'ado o brilhante colega! E est::m
do em êrrn, não é justo que leva outros no mesmo ca�

minha .

.

Na sua afirmação há um LHE que devia ser 0,
ou, então, um EM que não se justifica.

Certo estaria se eSCrEVeSSe: "Quer conferenciando
com o· Presidente Juscelino, que O tem prestigiado
em tõdas as ocasiões, quer ... " _

E, ainda, Se o têrmo "ocasiões" f'ôr ton'l9.40 corno

"ações"; certo estãria em escrevendo: "Quer conf'n

rencíando com Presidente Juscelino, que lhe tem pres

tígíado tôdas as ocasiões, quer ': ."
.

Retificando-o, ou retificando-lhe a gramatical po,
lítica somente' queremos contribuir Para que os jol'

nalístas não aumentem mais a .,' confusão.
·

Guilherme Tal

. OSVALDO MELO
.

�

CHUVA E MAIS CHUVA DIA E NOITE -

Florianópolis, 'iDêstes' últimos dias recolheu-se \e;n:
xarcada, Chuva, chuva e mais chuva desde manhã
até noite, entrando pela madrugada intejra, para
amanhecer e anoitecer debaixo de cargas d'agua,
enfurecidas e contínuas.

Ha tempo, andou pela 'imprensa e pelas nos

sas Emissoras, atraindo a atenção de todos, o caso.
da mudança de nome da nossa Capital. , ,

Depois, o caso morreu como ,to<!_os as outras
coisas..

Agora, porém, se a contenda ainda estivesse
em téla, eu lembrarla um nome: PLUVIAPóLIS:
Cidade da chuva. Não estaria mesmo a calhar ?

Mas, deixemos a chuva cair até que se exgote
o manancial, porque esgotados já estão nossos ner

vos com. galochas, capas e guarda-chuva ...
�ossos morros estão' numa verdadeira miséria.
Várias ruas em pura lamaceira .

Ontem, despencou-se do morro perto da rua
Vieira dai Rosa, uma grande pedra que veíu rolando
e na corrida, derrubou um poste da Elffa, ocasionan
do curto circuito e deixando os moradores daquela
zona em. bleeaute, r

.

Varias residências por onde passa o Il'iosinho
chamado Rio-da Avenida, estão com seus quintais in-
vadidos pelas torr-entes dagua, .

O pescado sumiu das bancas do Mercado e dos
.

Mercadínhos da Cidade, Nem uma escama!
Os que-estavam Se aproveitando da. abundância

do pescado para explorar o povo com preços-exorbí
tantes como o fizeram na quaresma, devem estar
pensando no castigo. . .

_.

O leite, cuja dis�ribuição já era escassa, 'desa
pareceu 'de todos os postos de venda

.

As viagens por terra para qualquer parte, nor-
_te, 'sul ou serra, constituem agora nêste periodo
alarmante, um verdadeiro inferno. Carros que par
tem no horário de qualquer ponto do Estado, chegam
aqui com horas e horas de atrazo e com Seus pas�
sageiros esgotados, ,estenuados obrigados a ficarem
na "estráda horas a fio, atolados, sofrendo ainda
fome, o que· é pior.

O cOlntll'cio está às moscas e a chuva continuan
do como um dilúvi'o a prestação.. -.

Reaparece um olho de s.o4- encabulado, promis
sor. Brilha uma estrelinha no céu, piscando entre.
as nuvens p.Iumbeas. ll)tl. sorrisQ de esperança anhua
a gente. Pendura-se a capa, aJivia-se os pés da ga
locha incomoda. Até o guarda-chuva fica aberto
c�mo asas de urubú, para secar ...

SOJllra um Ventinho que. a g.ente não sabe de
onde, vem � a, chuva aí d:e novo, forte, impe'rtinente
em aguaceiros que. duram, duram, at� que se cance
le o programa do dia ou dá noite.

Agora, por exemplo, quando estas linhas escre
vo, abt-iu um solzinho palido, anêmico, furando um.

pequenino ·espaço nas nuvens menos densas e, eu,
que tenho de ir à Redação, vou enfiando as galo
chas e pegando o guarda-chuva, d·izendo para o As
tro Rei: \'

- Pois siim, quem. não te conheça que te: compre...
E já os prim.eiros pingo�' começam, ..
Há necessidade de um Janot com poderes p.ara

fazer o contrário do "outro" ...
• Fazer passar a chúva ...

----- -�-_. _.- _ .. -- .� ...��-

Estoque Permanente,de: -
Assoalhos - Fôrro Paulista - Abas - Semalhas _.

Filetes -. Reguas _ Madeiras para moveis - Madeiras
� '.

Brutas e aplainadas
.

Cal de Pedra
,

Telhas Franc'êsas e Tijolos

,.'

;�, i:i'

..:_.,;:::a Q__...........;..-......-,....,.�

� O LUX HOTEL�
1\ ofetece a você a' nH.''': � -

I � lhor mêsa da cidade. �
.� Faç2 suas rei .:icõc:··;:
� , .

I n; H_ . ���
Ij LUX HOtEL a' ::

II
.....-..................�••a..........�_._.._'V-...._-

'

LEIA

I ....
� A:. S S I N E

,. _ DIVULGUE

ANUNCIE
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- 4SS0CIANDO�SE AS HOMENAGENS QUE SERÃO PRISTADAS NO'

3

!

AS EXCELSAS E SUBLIMES CRIATURAS A. QUEM CABE A MAIS ALTA MISSiO' - 'DA VIDA

�
.

:
�.,

••
....... 1 J f •

OFERECEM A SUA COlABORACÃO A lODOS OS· (I'ÜE QUEIRAM ADQUíRlR QUALOUE'R PRESENTEr DO MAIS MODESTO l'O'DE MAIS fl-
-

�

., • \ p
•

,

OS 2 E S T A B E L E C I M E N'T O S
, ,

\ ) -

y NO GÔSTO e QUAUDADEr, PRONTlFI(OOO�1 A CÓNC�ÕrR-LfIES ÊSPECIAIS DEstONTOS 'IAS VENDAS rA VISTA E VÀtiTAGENS , EX·

. ,
.

TRA.S NAS VE�D.AS'
rA ,PRAZO.

i E i tu d ti por tulfuêl, SERVIÇOS AÉRfés:�ftUlElRO DO SUL
��=- I i>o!:�::�:a-s;o:���::;o!� I TRANSITORla iÉREOS €AfARINENSE'

T U' R 1'5 T A I dêncía (da Revisora Grama-
h

" ;.I"
,

'.-

bical), dirigido pelo Prof. ' oralO uOs aVloes '.

---�--------"-,----,

Ernani Calbucci. Essenci..

Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguã, San
tos e Rio de Janeiro.
Laguna, Tubarão, Porto Alegre e Bagé.
Itajai, Mafra," Curltiba; e São Paulo.

PARA A _ EUROPA' almente prático. Considera- P a r t i das ,d e

do o melhor pelos ilustres
Dias
Sego

Florianópolis

Não espere mais para fazer à Europa
aquela viagem há tcinto tempo. 50· -

nhada: a CLASSE TURISTA no' Atlôn·
tico Sul oferece-lhe um desconto de
cêrca de '30°/6 nas tarifas de pos-

- snqens. E note que o. opcrelho é o

mesmo SUPER G CONSTELLATION
com duas partidas semanais do Rio
de Janeiro: terços e sábados, às
cinco e meia' da tarde,

"

Horas: Para:-
14,20 Lajes -e "Porto Alegre.
14,40 Itajai, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro

gramáticos Silveira Bueno

e José de Sá Nunes. Aulas

semanais (ímpressag). Du
'ração: 14 meses. Mens. :'

Cr$ 120,00 -' Rua Anita

Garibaldi, 29 - 80 andar

(sede prôpría). São Paulo.

Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguâ, San
tos e Rio de Janeíro.
Laguna, Tubarão, Porto Alegre e Bagé.

Ter. 11,00

" 12,35

Qua. 11,45

" 14,20
" 1�,10

Qui. 11,25

" 12,3.5
,,- 13,Hí

Laguna, Tubarão, Porto Alegre, São Ga
briel e Livramento.
Lajes, Videira, Joaçaba e Chapecó.
Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

,

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

AI\R FRANCE
A MAIOR Rloli AtRIiA DO MIIIIOO

, \i2:�fI'"Av, Rio Branco, 257·A • Rio de Janeiro 00 !'DUISSO
Telefones 42.8838 e 32.3392 L E 1 A

REPRESENTANTE:
" ,:. t" '�.-J �'-:'íj ADE; ISVI fJ � G U E

Àntonio Fiuza Lima A N UNe -I E

Florianópolis Sra. Catarina E M "O ESTADO"

................................................................... Sexo 12,15
• .

'II -

'--�. "" 14;20

IJoãO· Vieira a Cia I.:tita, i S�b. ::,::
: /

-'3 I• .�f'·.r" 12,35· ''-'; ......:�. "

l RUA SANTOS SARAIVA, 258
," ",;." .

I 13,15

I CASA ESPECIALIZa.JA C. P. N. 20 - TEL., 6.263 PEÇAS' EM GERAL PARA:JI EM' MOTORES. END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD ! Dom. 11,10 Porto Alegre (Conva,ir) .

• 'FREIOS E MOLAS ESTREITO - FLORIA,NÕPOLIS CHEVnOLET - DOlllG:F.:11 " 13,45 Lages, Videira, Joaçaba e Chapeeô.
i,

'
'. SANTA CATARINA : I' r. 14,50 São Paulo .e Rio -de Janeiro (Convaír),

.

i I i

" 15,10 Itajai, Curitiba, São· Paulo e Rio de Janeiro.

I CONEXõES

•• '" : ;
Para.; Montevídêo e Buenos Aires - Via Porto Alegre.

I "Campo-Grande, Corumbá, Cuiabá, 'I'err. do Acre

,iDISTRIBUIDORES
.

DOS (AFA'NADOS "PISTÕES, MAHLE" ;���a�o:uéz,V��c�:�a�:o� Lapaz'- Via São
I ( .- I Paulo.

" 'Goiânia e escalas do ínteríor de Goiás - Via
São Paulo. _

" Salvador, Maeeió�-Recife, Natal e Fortaleza -
Via Rio de ,Janeiro.

,. São Luiz,.-Belé-fu e Mimáus - Via Rio de Janeiro.
. � Equipamento Douglas DC3, para 23 Passageiros

.

•

'(IAIS PARA REVENDEDORES
,,- çonvªir Mi) para �4 Passageiros

I. DES.cONTOS· ESPE
'

-,

'

,.' . -"
.

"

III INFORMA'ÇOÉS E, RESERVA DE LUGARES:
I Ru�, Felipe Schmidt,' 24 fones 3700 e 2111

I .

.

. II! �_ � -.

liA

VAIIGUAIDA Itajaí, Joinvil1e, éuritiba, Paranaguâ, San-
'

tus e Rio de Janeiro. .:. '\'
-

Laguna, Tubarão, Porto Alegre e Bagê.
Itajaí,' Curitiba e São Paulo.

..

Laguna, Tubarão, Porto Alegre, São
briel e Livramento.
Lajés, Vi<déira, Joaçaba e Chapecô.
Curitiba, São Paulo é Rio de Janeiro.

Ga-

PARA

/ -

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

'," ....�.-,."

,

.

�, I

"

CAMPANHA ,DEfDlJCA(Ã,O
FLORESTAL

. �

O Iucellpío vim·klaHs' é O indicado
para o pJantio em,;r�giões de inverno
,riqQoso, suportandn as ,baJxa,s tempe
ratares .. Produz madeire pa,ra pasta

" .

me·camca.

Para qualquer iníormecêo, corsul--... . .

te o "Acôrdo Florestal".
'Desde a escolha dos tt:cidGs padrão corte e aea- '

bamentio perfelto tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecialístas responsaveís pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per�eita e que veste- bém.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com ex_dusividade nesta cidade estas afa
madas roupas•

)

INSTITUTO DE PREVID1bNCIA E ASSISTiNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO

A V I S O
O Delegado do Instituto de Previdência e Assis

tê�cia dos Servidores do Bstado em Santa. Catarina, in
forma que o expediente para atendimento ao público, a

parfir do dia 7 do corrente, será dás 12 às 15,30 horas.
Florianôpolis, � de maio .de 1.957 .

Lêo Alberto. Ral1Jo� Cruz
Delegado ASC

- . ;;
\ .

P A IrJ I CtPA ç A O
ORYON CARDO&O_' e SENHORA

partícipam aos parentes e pessôas de suas

I o nascimento de seu primogenito ocorrido na

dade Dr. Carlos Corrêa.
i Florianópolis, 4 de maio de 1957.•

relações
Materni.,.
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,i No Lira. lenislClube dias:11, '12' e '13 ,do cBrrenle, �sputado' enlre calarinenses� ���
i '

.

,,' ,

. ,gauchos, paranaenses e paullslas�,' ,I,
'

, ,',,' "*
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�FUTEIDL.TENI5 [1_
"

E,.. s.' " ,-A. 1\. nHATA(AD ·Y.lJRfE � i Organizada a ',tabe,lado 1. turno do

� .'
� I...l .....

""
I (ampeonato (arloca de Futebol

c:a
' RIO, 8 (V. A.) - Esteve se, Flamengo x São Crts-

� \
-

,
.

-.

I '

i-eunida a Assembléia Geral

da Eederação Metropolita
na de Futebol, tendo sido

aprovada a tabela. para o

turno do campeonato cario

cá de 57, procedendo-se ao

sorteio pa1:'a o desempate
entre o Flamengo e Botafo-

tovão, Portuguesa x Bota-

•

fogo, Canto do Rio x-Banzu
e Olaria x Bonsucesso .

1-9 - Bangu x Vasco,
Fluminense x Bonsucesso,
Botafogo x Flamengo, POl"-

.

ASOUETEIDL .VILA
"

, ' /. -

•..,...., .., ..,•.., .., .., .., +. �..,•.., +..+ +..., ., ++.•• '�.....•� -t.
� � � � � � � �. � � • � • � � � •• � � � � • + � +� +� + � +' .. � • + •• + • �. � �,�,� � ���� �._�

AMANHA O CAMPEONATO' SUL-BRASILEIRO DE TENIS INFANTO -JUVENIL ,'�;f��i.,.
.

-

'
,

-

Nas quadras do Lira Tenis Clube, nesJa Ca!)ifal, as maiores ,aqueles infanlo-juvenis do país.
" Chefe da delegação: Tu� ,Juvenis: p'aulo Ferreira f.io. 8.,9 ..,- Vasco x America,

(IS a
f

ro de Rose, que dirige ,a 'Lima, Pedro Doria, Maria _

Q Torneio-In'icio está Flam�engo x Flum�ense,
. I Folha da Tarde Es�ortiva Helena Zwoelfer e Màrga- marcado para o dia 14 de São Cristovão x Botàfogü,
�aria de Porto Alegre.

'

I

reth Sac.k· jul.ho e no dia 21 jogarão Bangu x p'ortuguesa, Cal_?to
I Acompanhante: Dona Ira-' Infantis:'.13 a 15 al1os): Vasco e Fluminense, os pl'i- do Rio x Olaria, e Bonsuces

(9 a
I
cema 'Magnus. OpoJ."tuna-! Rodolfo Bosco Neto" Gu'en- meims colocados da tempo", so x Madureira.

I mente, daremos a esc�,lação ther KauHch, Ligia Masca- lada pass�da. 15-8 -:-..- São Cristovão x

I das ouÍJ"as equipes, poden-' renha e Anamaria Beck. A_ tabela ficou assim 01'- Vasco, Fluminense x· _Ban-

(9 a 12" d,: aaiant.al; que a nossa Infantil: (9 a 12 anos) ganizada: gu, Madureira x Fliameugo,

, .llJrovavel>nente, será a' se- I Gilberto He.usi ou Alva., 28-7 - Flamengo x Amé- América x Botafogo, Ota. 'I"r
! guinte:' ; 1'0 Luz Filho.'- dea, Botafogo �{Bgnsuces- ria x Portuguesa e Bonsu

so, 'Madureira x �angu, cesso' x Canto do· R'io.
Olaria x São Cristovão e 22-9 - Botafogo x Vas

Portuguesa/x: Canto do Rio. 'co, Canto do Rio x .'F.lunii-

tuguesa x América, Ola

ria x Madureira e Canto do

Rio x São Cristovão.go e Madureira e Canto .do

,Terá inicio sábado pró
ximo, dia, 11 do corrente

prolongando-se pelos dias

12 e 13, 9 20 Campeonato
Sul Brasileiro de Tenis, dis
putado entre equipes de

Santa Catarina, São Paulc •.
Paraná e Rio " Grande no'

Sul.
'

Dia, io deverão estar aqui
'as delegações dãqueles Es

tados pará brindar o� Fli)

:ianopolitauos com belas e

porfiadas partidas no grau-

chefe da delegação e um, Hochein

acom�anhante a saber: Infantil :Feminino

Juvcr.is masculinos 15 imos)
e CelsoWalter Füller DoriB Sf�ggia é

Regina Gifoni
-

Infantil Masculino
12 anos)

Miéhaelsen

Juvenis femininos:

Ingrio Nygaard e Erica

Filller

Infantil .Masculino
.

(13 a

15 anos)

'J'homaz Koch

Infantil feminino
anos)
Marisa MagnusYarte Adam e Roaldo

de c<!rtame patl�õcinado pe
la nossa FederMãb.
A Federação. Gaúcha' .vi-'

. Cariocas e Paulistas 'dispostor a fun
dar a Contederação Brasileira de

. Fulebol
rá cOlJ,stituida de 12 pes-

I ",

soas, sendo 10, �teN.istas, um

. LEMB'RANDO •••

FQi na reJ?i'êsa de SantQ
Amaro, em São Paulo, em

janeiro -de 1944' que a Cón�
federação Brasileira de Ve�

co, Olaria x Fluminense,
Eotafogo x Bangu, Améri-

ta de acordo com a coloca

çilo dos clubes na tabe'Ia.
,catarinenses, em 4° os gaú
chos e em 50 0'8 baianos.

\-l(. * * AGRADECIMENTO,
'

Giulietta, que comprou re
para �eu regrésso ao Bra-

centemente. Mas só depois
sil. Depois de terminar a

de chegar ao Brasil, () que

maio

êstes, enaltecem e engran

decem ,uma sociedade em

tão bora hora dirigida por

homens esclarecidos e sem

pr\ltensões· outras, que não

sejam o bem estar dos 'seus

tnõe.

PODERÁ SER REJEITA

DA A SUSPENSÃO

temporada de foot-ball ita- resolverá se voltará a jogar
liano, Julinho partirá a 1� I

com <> campeão italiano de

de junho, pelo transatlânti-1'1956. '

amigos e semelhan t.es.

Florianópolis, !i. de

de 1957.

Jessé Fialho
148().....(�(1_()_(;

VENDE-SE
Uma casa de' material\

com 8 peças, no nO 16 à Tra':

.

vessa Santos, com entrad'a'a .

Rua Cru� e Souza ou pela
Malária. Pre«o 220.000,00

popu};!.r mesmo, não só no Sob o patrocínio do Cen-' Machado W ·x Atlas' O

, Im.pério .Britânico como no tro SESC-SENAC vem sen-
F

Assim, a 'cl��siiicação por

, �'und�" int�irQ. Antes' da do disputado no campo do '-pontos perdidos é. ti, seguin
confJagra,ção " de .1914 só a Ipiranga, de Saco dos Li- te:

" ' I,

In.gl'aterra contava mais de mões, todos os domiJ,J,gos, 'o 1° lugar -;-- Fa-rmáciá Ca- A certa altura dos co-

mil quadros de polo aquá- Campeonato Come'rciário de tarinense e Meyer, O mentarios, houve alguem

tico, número que cre�ceu I Futebol. Até agora' os resul- '2:0 'lugar "- Hoepcke, Ma- que levanto"ll a seguinte si-

chegando. em 1940 a' cêrca .' tados fcram êstes:, �.h,�do :e '�y.LÁinél'ica, li ttiação: a FIFA, ao tomar

de dois mil. Hoepcke 5 x Atlas 2' - 30-lugar - Atlas," 4 " 'conhecimento da pena de 45
•

•)1 -l(. * i\!_eyer,3 x Sul-America l' '_, <J;:' certame. prosseguirá dias imposta pela CBD ao I Informes chegados do

O Grêmio Esportivo Vas- Farmácia Catari'riense 3 x 'd,omirigo' com·à i�teja entre Flamengo e Botafogo, poM- Rio dizem que o Sãº Cds-

co da Gama, da cidade de Machado 1 os invié'tos esquadrões ,do rã rejeitar a penalidade,:1 tóvão l�ealizará' uma lon

Lages, foi fU{ldado, em 24 I Sul América 2 x Roepcke Meyer e Farmácia Catari- cop.siderando-a _pequena, I
ga temporada pelo� grama

de,junho de 1949. :'] nense. aumentando-fi. por sua con- "dos do interior do país, dis-

20 jogos do
. Sáo,(rislóvãono inferior
d9 país

ltvre. Tratar na raesma .

putando nada menos de vin-
I

, "

"

te partidas A,temporada Co.brador
em aprêço será iniciad,a no PRECISÁ-SE (necessário
próximo (tia 25. fiança) na A MODELAR . ...:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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* 4 MODÊlOS�

*4PREÇOS
. * 3 GARANTIAS

E A'SSISTÊNCIA
TÉCNICA
DOMICILIAR

,- GRATUITA t

'.

MODELO STANDARD 7,4 pés

1
'l

�' �

MODELO MASTER 7,9 pés ���

./

.'et_'olaa4Iá
EDIFICIO IPASE

I

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

dias, à contar desta data, virem à port aria desta Prefeitura, prestar esclareci
mentos em assuntos, nos quais são par tes interessadas.
Número Nome ,A S S U N T O
1. 047-57 Adi Catarinense da Silva Certidão
855-57 Ari Kardec Bosco de Mello Subvenção'
664-57 Alcides Silva Consto de casa de Madei:ra
674-57' Acelon P. da Costa Cert!d�o
843-57 Acelon P. da Costa Certidão
552-57 Carmen Wendhausen de Brito Aprovação da Alteração intro...o Préd
872-57 Ernaní Angelino Rodrigues Consto de casa de Màdereira tipo (2-B).
584-57 Edson da Silva Jardim Guia

3,613-56 Eneo Alves de Brito Demolição de casa de Madeira
�302-57 Engênio Pedro Morfim Desmembramento de Terreno

1.069-57 Edson da Silva Jardim Guia
'

1. 028-57 Fundição Sapé S.A. Pagamento
416-57 Gilberto, da Fontoura Rel' Acréscimo no' prédio
867-57 Gentil José de Souza Consto casa de Madeira T. (2-B)
844-57 Georgina Maria da Silva Dev. da importância de Cr$ 199,20

1.008-57 Hercílíc Luz Filho Guia, -

1. 522-57 Isolete Sprada Consto de casa de"Madeie,ra T. (l-B)
658-57 Ivonete Táboas Schlichting Consto de casa de Madeira T. (4-B)
272-57 Jacy João Dausen pesmembramento
773-57 Jacy João Dausen Certidão

1. 034-57, João Frederico Bura Certidão

2_63-57 João José D'Avila 'I'ransf, de terreno
240-57 João Joaquim Miranda Certidão

332-57 João de Araujo
' 'Transf. de terreno

939-57 João Machado Pacheco Jr.
>

Transf. de casa de Mad'E!il'a
572-57 João Machado Pacheco J. Inclusão de nome no ProerN, 572-57.
680-57 João Machádo Pacheco J:I:'. Guia,

3.000-57 Leopoldina Neves Andrade
-

Devolução da Importância de Cr$ 72,20
1.079-57 Manoel Gonçalves Desm, o Acréscimo do. Prédio

588-57 Maria Ana Vieira Consto de Rancho
-

de Madeira
963-57 Maria Porto Nascimento Consto d'e Rancho de Madeira

760-57 Mário Diás da Cunha
,- Consto de Rancho de Madeira

90Õ-57'Montepio dos F. Públicos Construção de Prédio
2.249--56 Or.laJ1do Valente Construção de Prédio

156-57 Oscar Espírito Santo Revisão de Lançamento
118-57 Odilon '13. Vieira Transf. de casa de Madeira

'

212-57 Odilon B. Vieira 'I'ransí', de Terreno \
797-57 Odilon B. Vieira Certidão

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

981-57 Plácido Sérgio Alves Guia

796-57 Plácido Sérgio Alves Guia
1.056-57 Paulo Aguiar Consto de, casa de Madeira T. (l-B)

,

654-57 Renato Ribeiro Cardoso Certidão,
3.964-56 Rui Soares Isenção de Impostos
856-57 Sueli Maria das Neves Simas Consto do casa de Madeira T. (2-A)
192-57 Salumi Mar la de Melo Certidão

1.006-57 Virgílio Zeferino Vieira Desmembramento
541-57 WaÚiemar João de Aguiar Consto de casa de Madeira T. (l-B)
846-57 Wencealau 'Stuart Const. de casá de Madeira T. (l-B)·
66B-57 Waldemar Celso Lemos Isenção de Imposto Predial.

V 1ST O:
-- -, ----- ..

-�, Diretor de Administração
Departamento de Administração, 29 de abril de 1957. Leia ·

1. a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESTACÕES SUAVES PARA
•

•

·lDenSalrQUALQUER ORCAMENTO A PARTIR Dl
, ,.

E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL ·FORNECEREMOS AOS 'COMPRA
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA· LA
RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAGUA' DO SUL.

MOnit'LO MAs'rER 9,7 pés

MODl'�LO . DE LUXO 9.5 pis

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
E ADQUIRA A SUA

MARCA REGISTRADA

-,3 roupa anatômica,
para o homem moderno

n prática... já está·pronta para você usar.

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

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso,

Porque
I Imperial Extra não.é roupa féíta
- é roupa bem feitas
• Fabricada com tecidos e aviamento. d.
superior qualidade, pré-encolhidos.

• Corte 100% anatômico, mais confortável
e mais elegante. .

• Confeccionada em quatro talhes (curto,
,

médio, longo e extra·longo). e em 32
famanhos di/erentes.

• Garantida por uma indústria especializa.
da há 35 anos, no ramo de vestiário.

TECI DOS E ARTEFATOS
R_ua Proles, 374 • São Paulo

S.A..

)

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ.NE HOEPCKE
CARLO� HOEPCKE S/I!

Sanla Catàrina
• I '

Assine -\ Anuncie Em (CO Estado,)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,O mais antigo diário
Santa Catarintl-

,

Leia e Assine

de

comissões.

Tratar á rua General
Bittencourt, 43 diariamen

te das 8 às 9 horas e' das
13 às 14 horas com o Sr.

5,5 HP -, gasolina
.11 HP

IJWRGtA TREUMATOLOGIA - O lISTADO
CJrtopedi<t

.

ltedqIo • OftdD", l r.a COD-

mI'
35 HP

.,r·lIultõrhl: João Pínto; 18.....e1ro llafra, L,160 T'" ,.22
" ..t, 16 "'II 17 dràrtamente. 1"-' talln I· -, 50· HP
deno. aos, Sábado!!

- '�... Po. •

",e�� Boeaiuva ias. Diretor: RUBBNS A. BAMOS'

�. 84 BPGerente: DOJIING�S r. D.
DR. HJiJ;!i�Y:OPRISCO L "!)�e:ri;.íl·���WTON ...=tea: -

.

GRUPOS GERADORR� -!"p E N � A!'.
hemco D'A\'ILA

. Lt::�re.entellie. A..S. I.ra. .

Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos Com
Operações �,Doellças de Se-

(;nWRGIA GlERAI. Rua Sena�or nanta., 40 - 1°
motores DIESEL "PENTA", partida- elétrica _ radiator _.ahoras - Clínica de Adulto..

Ooenç48 de Senhoraa _. Procto- andar. _

-, o

Curso de Especialização Eno logla - Eletricidade M�d.j,;a I
Tel.: !2-1924 -Rio ii. "aneiro. filtros _ tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire-Hospit ....l doa Servidores do 1-

l;onc'lltó,rio� Rua Vitut Mei- Ruà lIi de Nov••bro 118 ••
tado. . deles n. n -- Telefone" (!�)07. . ndar sala 612 - Slo Palllo. damente com flange elastica á Alternador de' voltagem _.(Serviço do Prof. .arlano.

Consu ltas : Das 16 -.,,,ra. em . Allinatura. anual .• Olt - '00,00

A.n�::��ltas - Pela JIlanhi no li�lte'd_ F a A22'
I Venda avul••a ••••.• Clt.... trifásicos 220. Volts - com excitador - 4 cabos para.

c id d "eSI erv..a : one, ...
-

I
.

.

âl�\P:!;�ed�as a��.ôa:! �g. em díau-
. ���nau. n. 71.. ��ú::f;in���ia':!:s:!����'Pll_ ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

::a::a::n6��tóÉ��ui!/ude NTi�:� ;;. bli�����çi!On::r:: r��;�=�o.ritza _ assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-
dentes. T.el. 2766. '. DR, HÉLIO BERRETTA

pelos conceitos emitidos no. ar- menta.Residência - Rua, Pre.iel.nt. M É D I C O
tigos assínadoB.l1outillno 44. Tel.: 1120. ?rt,opedia e Traumatologia

. INFOh.....m\iOIDS IJDJI REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO D'E
CLINICA Ex-interno por l! anos do Pavi- O lettcr encontral'á, n••ta coo.
d. lhão Pernandíno Simonsan da Iuna, informações que n.c;" ••ita,

'

SAN T A. C A T A R I N A
.,LSOS -- OUVIDOS - NARIZ Santa Casa de São Paulo. Jià"iainent. e d. imediato;

MACHADO'o& Cía, S/AComérCl'O e Agencias• GARGANTA (Serviço do Prof. Domingos Da. ORN�IS T.let_
DO o

fOinte) -do EstaTgiario dtolce�trQ d·le � �:��: ::::::::::::::::= . ·Rua Saldanha Marinho, 2 '- Enderêço telg: CIp R I M U S,·, DR. GUERREIRO UA
rtope la e rauma o o�la e � DiáTio 'da Tard. .••••••• .:..,.FONSECA Pronto Socorro do Hospital das Imprensa Ofietal Cx. Postal, 37 _.- Fone 3362 --'--- FLORIANÓPOLIS IChefe do ServiçQ de OTO�I- Clinicas d<:< São Paulo. . iloSPITAIB Caridade,

'lJO do Hospital' ue Floria�ópohs.
(S'

.

d P f G d M· .

) (ProVédor) ...•. ........•• 1.114 rer .3@r#lr#Jêêêr#lêer=tt=Jr=Jr=tr=tt=lr=lr=.lr=Jr=lE
Poslue • OLINICA os -Al:'ARE- erv�ç;� o,· ro. o. oy orelr� (Portaria) .........•...•• ,

I.OU
t.HOS MAIS MODERNOS PhRA _ Met.lco do Hospital de Can, Nerêu Ramol 1.811 ISTÉRIO DA ÂGIUCULTURA ,.,.'fRATAMENTO das DOENÇAS dade d-e Florianópolis. dilitar .....•............ 1.117 SERVIÇO FLORESTAL

oI� �II
d .. ESPECIAI.IDADE. _

. Drdonni'dade's congfmitas e Ild: São Sebastião (Casa d.
Consultas - pia .

manha llr
quir;das _ Paralisia Infantil __ Saúde) •..... ;... ,. ..... 1.l6S DELEGACIA FLORESTAL' •

,

HOSPITAL Osteolniélite _ T=umatismo ,_ MaterllidalJ� Doutor Cu-
. REGIONALÁ TARDE - das 2 ><8' 5 -

I C r li U;' .

.lO CONSULTóRIO - Rua dOI Fraturas. CnO;M:;0�a ui,: .... ,. .. ' I

"ACORDO" COM O ESTADO VI!.
ILHE"''; nO. 2 - ,Consultas: Pela manhã no Uo,;· GENTES ARI,RJ,.'oDtNCIA _ Felipe SC! pital de Caridade, das 15 às 17 e CO�l\o de Bombeir'.'� o .. , ,I,.> SANTA CAT NA

_ •
midt AO. ua Tel 2$61). 30 horas no Consultório: Serviço Luz (Raclama- A V I S O
---------

. Consultório: Rua Victor Mel çõe.s) ; :
_tAO·

Â nAleO'ac'a Florestail Rei'ional-

ÓR. JOl,10 DOIN . Po!icl'a (Sala ComissárIo.. ·,Ur., o ";!�-o. 1 ,

VnIIIIRA
relles n. 26. Policia (Gab. re!egado) .. !.IS!I ao 8enti<l<i�e coibir, ao màximo pos-A" Residência: Av. Mauro Ramo,s CO'MPANHloAS DE

_.

f' d
.

M"'DICO :llvel, as queimadas e derrubadas de mato, a 1m e lIli.pe'.I!o - 166. - Tele. 2069..
.

'i'RA:NSPORTES . __;,,�_ ,._.� ..._�__ . ... _, .._,�SPECIALISTA EM OL��� TAO .:................ '\.7(', dir 08 desastroS6S efe�tos econômicos e ecológico.. qu�

p�_3��X���SÉ��,fIi EO����OES ���:��ro.. �� ..��l•• :::::::: i'��� acarretam tais prá.ticas, torna público e chama a .lte�;;ão

.
.

. 0"·· •

tn,..t.V.,rnrelhp.- Nebulluçlo - V
. Z:326 de teMios os p»oprietáPios de terra� e lavJladores em ge-

SU1trl·Som. - A floresta...... significa: u{J: A'é���":::::::::::: !Aor _1 •. - •

d c mpr·l·m·ento do· Código Flo"esá-.. t.ltP\en'to� de .1�1II1te .....
_

_ .&'tU, para a exl&enCla ou,.
o

•
•

.ol!eraçlo). fonte ind:ustrial; solo 'fer- IRel.2 ,'................... 1.177
tal ,(Deer. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

"
I/ ,A!

_
. '''.''',''''."','Aaclo-l'etln,",sc:Jpia - Jteeelta de til; teúeno valorizado; pro-llJ:ô��II�ava•........... 2.3!\l

-

nl1EIMADAS E'DERRUB.ADAS DE llATO ,

*
_ "".

Oc.clos - Model'Jl6 l"qulpameDto t
-

d ciais defê L Z.021" J
li. Oto-1Unolarln�ólo�ia (tDice eçao e manan o' o- lIlt ••••••••••••••.•• ,:.

. Nenhum_"p'roprietário de terras ou lavraáor poderá. _

_ OUlJAlfTE TODO DIAE d) sa contra a erosão; garan- IMagestic 2.27<

/ "BorArio n:aBB:\: 11 hora. • .

d ,Metropol ,. 3:l4� :proceder queimada ou 'derrubada de mato sem so1i�itar, _.

no c I/II TlII='JO ti:.da de abasteCImento o ��-ILa �orta h •• , .•... �' . '" S.32: , "

l' d t dade , .J "rtl<L J "

::���1���!�Fr::a��:.Vitor .Jl- terial
f l��hO:oeco:���:an� I g:���:� . .':::::::::�::.::: ::::: f�o�es���C��:;;;:�t:,/ :��::���adi��;eçao .CÓadi;� o;tores�

1.-D.�,tIR«. -- Rua São iJor�••0
ao con. o; o,.

H
e Estrela ,... 1.171 tal em seus artigos 22 e �3, re�pectlv�m:enteJ estandoos.

� <;:
Fr..ne U 21.

'lObreVlvencla do omem. Ideal.................... 1.6118
nfratores sujeitos a plenalídacM:!s... "

I � �, :; _

�
::

I'!'t,
'

• TI •b d d I REFL'ORES'FAMENTO', � � i!Il
'" � � �UraDJcf, .s.:.1 e:r a. e

,

. Esta Repartição, ��l�, �ê'de de vive�ro� florestais, em � � �
�.A AVICULTUH..c'\ É FÁCIL E LUCRATIVA I Olhos que Serluzem ! :oopera$ão, que J�a:nt'él:):l ,no �stado, -dlspoe de �udas. e", �

NÃO PERCA 'JT�MPO.

I
-

•
' Ilementes de espe(.!les florest?& .e de ornamentaçao, para ).'ilial "A Soberána" DIstraI) dO Estreito -:- r.lUÍto

PARA A PRóXIMA TEMPORADA A'v l(_;ld'LA, FA- �� 'ornecimento aos agricültores em g,eral, interessados no
,

ÇA SEU Pi!.iDIDO PO.R CHEQUE, VALE ou O'RDEtd DE -----.,-
,'>-

eflorestamento de suas te�ras, alem �e prestar t?d,a o�
PAGAMENTO. �

""
Jrientação técnica ntlcessána. Lembra, - amda, a posslbl-

PINTO� DE I. DIA - Cr$ 10,00. SÃO � \ � idade d3: oDtenção de ,empréstimos para reflorestamento
FRANCAS E OVOS. OLHOS �/' (�i

no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 nnos:

RAÇA - NE�' HANSPHlRE e RH0DS "VER- BEM·TRATADOS � Os interessados em ass�ntos florestais, para a

NIS' lbtenção de maiores esclareCImentos e requerere)ll_,,·auto-
VACINADA8 C CNTRA A NEW CASTL]!;

. rização de licença para .queimad!1 e derrubadas de mato,
RUA 24 Dl! �hp 10 111 ou G. A. CARVALHO

devem dirigir-se 'às Agências fJol'estais Muniéipais ou
.

diretamente 9, esta R�partição", situada à, rua Salltos

Dumollt nO. 6 em FIlJriahópQlis,_ ,

.

\ Telefone: 2.470 - _Caixa Postal, 395.

:B:ndereço telegráfico: .

Ag:r.Ísi1va
�. C.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA Ç�KAL'

Especialist�, em . íiio�éBtial d.
_

Senhoras e Vias unnár-tal. .

Curá radical dlloll illfecçi••
.agudas �e croníeaa, do .perfllho
genito�urinário em ambol o.

leso.., -
<

Doenças do ap8l'elho Di�.�.o
l do sist ema nervoso.

Horário: 10� ás 12 ti !1Aa �s 5.
Consultóí'io: R. Tiradente., 12
_ 1" ·Andal'·- Fone� 3246.
Rel!idbcla: k, Lacerda Oou

tinho, 13 (Chác"ra do li1lpanha)
- Fone: a24á.

-------

DR. EWÁLDO SCHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua

nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

tteBidência;

Nu- Ru.. : Genrual Bittencourt n.
lOl.

'

" .

-

'

Telefone: 2.693.

Frâncio, ,

,

DR JOE;Ê MEDEIROS
V!EIRA

- IoDVOGADO -

Calxa Postal 160 - It'aJa
Santa 'Catarin&.

'

Campanha de Educação
Florestal

Rua Vitor Meirllle8, 60.
FONE:: 2.-466

o

Florianópolis-
"

80, HP Diesel
80 H:e "

103
13,2

A imbúia em estado na

tivo,
,

explorada em Santa

-Catarina, tem 200 a 400

anos. Por êsse motivo, o'
problema florestal relacio-

\

nado à imbúda, em nosso
.

I

Estado, só poderá ser re-

solvido peja "reserva patri ..

.Motor ideal para barcos de recreio- e para outros barcos simila
.

res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á vela.
Completamente equipado, .ínclusive painel de instrumentos.

Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

das 16 às 17 horas (exé�to
aos' sabadoa), -c-.;

-Residêncía : Rua 'Mello .e
.Alvim, 20 .:__ 'lteI. 3865.

DR. ,A�T()NW MONIZ
DB A'RA,GAO

IIR. CLARNO G.
, G:ALLETTI

•• ADVOGADO -

(direita e esquerda).«
monial de ímbuíais e corte

con crolado com garantia de

" HP "

HP "

" " r.eg9neração natural. Tgrna
se indispensavel preservar (J

que ainda resta de imbúia
" " �,

" e impedir que a- colonização.
agrlcola arraze com o mato

nativo degsa espécie nas ZO�

nas de seu "habitat". Sôhre
assvntos- florestais, co�sul,
te t'. "Acôrdo Florestal",

•

"A Soberana" Praça 15 de noVembro .
,.-ua 'l"elipe Schmidt

esquina

f�CIt.A.,..J PROSE.8RA.
Florianópolis.

,DR. OTTO F-RIEDMANN
ENSINA

Malemálicàs e Física
R. J;ristovão N ll�l es Pires 21.
Esqu. Rua Hoepl::e e R. Cons. Mafl'a

. ,

... ",-d.,t D,..,o;...J�J.· J_' e.J., .'<, .; .." (ONlSo· 1.a8 Ul. "'lo. p""'_$O
.

f>AR.W6

ClAREIA E HIGIENIZA

S eme'ntas
-

parg plGnttlO -�'-CO"""""""'lIr�Ség�'uril---nça� Taxa. de �I!ol e TdeAM.�horamento,. .

U {j e' rapidez. . ".Q�e't:;��mpg�l::'s�7;Y:�:�::t�!ia::::::�!o�:" F:;
Tôdo o agricultor ou pequeno ho,rtícultor deve �ap._e;t:' como é feito 11 80 ROS OONF(IR-rAVEr� MIORO-ONIBUS' .0 prbc'erlerá néste 'Departam:ento, a .cobrança ,das taxas

escolha da semente para p1antar. A setnente tem, - .an�éLae tudo, qUe l'Ier
- _

°l'·---P'·-10'00- -.;SOt:BIISILIII'O;"""'- acima mencionadas, correspondentes ao 1.0 semestre do
completa, pêrfeita, sem defeitos, - limpa pura cbm os' melhores condições. .. cOl'i'({ate ano.
de' germinação, como também de valor germinativo bastante alto. Sem estas

iFlorian6poli..._� Ita1�. - �!nville::- Ouritiba Findo, o. prazo acima, as. aludidas taxas serão cobraa
�xigêricia a semel).te não' dará ao lavrador a recompen.sa dos seus esforços nos

:,.-:-
. .-

�o. _..:.- .. ...iiE:" b:'_� �:
'.

das 'acrescidas da multa de 20%.
periodos de colheita. Por isso deve ter €) agricultor ou horticultor o m�ximo

AgeAncia .•
' l\ut.&j6eoaoro ,••q�a da

.. , Departamento da 'Fazenda, 2 de maio de 1957.
'

cuidado na aquisição de semente para plantio.
.

.

• Rua TenenteJl.SllTelra M, C. CardosoG.' A. CarvalhO - Ven·de sempre as melI:!.9res sementes.
Pelo Oficial Administrativo.

_�__�.V�A�R�E�J�O��M�E�R�C�A�D�O�-�P�O�R�T�A�D�O�M�E�I�O__��_�� ��������������������� _

_ é
�__�__�__

LAVANDO COM SABAO

"jrgém' Especialidade
da Cià. WETZEL INDUSTRIAL - Join 'Ule- (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro
-- -----------_ ---...�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"'0 �,stado" o mais antigo Diário de. San a Catarina Florianópolis, Sexta·Feira,

SOCIAIS
ANJVERSÁR10S

/.

\ .

<

lAano <dt férias i,,�

Jl�AT.RU AI VAR O, D t
[!IRVAIHO

UI1f'IM0' DIA - HOJE. - A'engra
çadíssima comédia de

VERNEUIL

'';I66ó(�05 DE
ES'lADO"

,
ÀS '20,30 HORAS

com o elenco da .

,

,elA. TONIA CARRERO
'

ADOLFO CELI
»ÀULO 'AUTRAN

Ingressos_,à 'venda ,·na bilheteria'
:-,do Teatro

�_"_-"-.-"-J'!":-_'·I ",••�_"�w..-......
_ ..

dià 11:: .dia 12
SÁBADO E DOMINGO

.

_.' ÀS 20,30 HORAS

uE'M'TR E 4
PA R ,E DE S.. ·

de Jean' PautS�RTRE
proibido para meno,es de 18 anos

com o elenco da
elA. TONIA CARRERO

ADOLFO CELI
'PAULO AUTRAN

Ingressos à venda na bilheteria
do Teatro

"".._.......-J"..... \ '1-.-.. ...

DOMINGO DIA 12
às 16 hor!ls

A P EDI'DO S
reprise da peça infantil

"0 R A P TO O A S
( JE rB O t I N H A 'S"

'

MARfA CLARA MAOHADO

Preços: Poltronas: Cr$ 25,
Camatotes' Cr$125"
Balcões: Cr' 15,

/ Ingressos à venda - na 'bilheteria
do Teatro,'

CINZENTO �

CinemàScope
I Censura até 14 a�os.
I

." �

II••••
I

'

� A:s 5 --:: 8hs.
- O filme _que. ·0 ...p.ú�1ico

exig-iu de volta!
,"

Gl.enn FORD - SacI :MI·
NEO em:

SEMENTES, D.É VIO·

L�NcrÁ \

Censura até 14 anos .

.,..,

0•••••••••••••••••••••••.....•..............••...••·•.............

I LiRA TENIS CLUBE I
., CONCURSO MISS SANTA CATARINA, 1957' • FAZEM ANOS, HOJE:
�,. 'PROGRAMA'.:, F
� d f'

- "Sr. Eucl ides ernan·

� Dia 18, sába o, às 14 horas - Des ile das candidatas, de maillot, perante •
Cl à Comissão Julgadora e autoridades, na pis. •. des /

: cina da Escola de Aprendizes de Marinhei-. "': : '- sr, Virg-ílio Moura

: ros, gentilmente ' cedida pelo Exmo. 81'. Co· !: i -:sr. Orhmdo Coelho

: mandante. : :
._ '11'. Manoel Custódio

: Dia 18, sábado, às 22,30 lIs. - Soirée Elegante no Cluble Doze 'de Ago�to. :'1 _::_ , Reinaldo Vieira

: Desfile. da�,.candidatas, com traje :passeio.:
.'
�I. a \ .

: Apresentação -da famosa Orquestra 811111ijro- I. .Pamplon '.' "I
• Americana. Prêço das mesas : Cr$ 400,00� à

'

i"
-- sr. Nestor A.ugbstol

I .venda na Secretaria do referido Clube, das •
.

, :
8 às 12 e das 14 às 18 horas, diãríamente. :.: ,- sr, Virgílio

.

Goulart

:
Nota: .Os sócios do Lira têm livre ingresso :

• nessa Soirée, devendo apresentar, na Por- : _ sra, ,-Celestina do Li·
e ' � taria, a carte�ra social. Convite a 150,00. ': .

,@ Dia 19, domingo às 22,30 IS" dE' t d C • vram'ell-to Carvalho I

8_ 1S. � orree e ncerramen o o oncurso, no
.' .' I

, ': Lira Tenis Clube. Desfile'final das candida- .' - menmo remar

G tas, com trajes de baile. Coroação da 'Miss
.'

: .Santos Nunes
I Santa Catarina de 1957 pela Senbortte Edith i - menina Maria-Tereza
8 Donin, Miss Santa Catarina 1956. Prêço das • Rraga de Oliveira
: mesas: Cr$ 200,00" à vend� 'na Joalheria :

_ sra, Maria Tereza CoI,"!
.: Muller, a partir do dia 2 de maio. f ,

• • l,aço, espôsa do sr. Nivaldo
.. Nota: Os sócios do Clube Doze de Agosto 'I: têm livre ingresso, nessa Soirée; devendo Collaço ..

i apresentar, na Portaria, a carteira social. : - sr. Dinarte Jacinto' I

@ ',Convites a 100,00. : Borba

.: ' NOTA: - A direção artístíco.socía! do' Concurso Miss Santa Catarina. : -

_ sr. Marino Câmara Ro-
• foi confiada ao Sr: Zurí Machado, cronista social dos Jornais' •.

: '''Q Estado e "A Gazeta". A ornamentação das referidas fes- I
sa

FI Ii tas estará a cargo do, consagrado. decorador, Sr. <Eduardo CEL. ARISTILIANO A�lfantdega de,· orian1lpo is @AS:,•••••••••••o•••!�:�aê)o•••••CI..................................... Transco�l����ta data, o
EDITAL N° 2

"

J

.I:NEM·_",
'

Concurso de provas de habilitação p'lKa
,ii il

i I,.EIA aniversário natalício. do
('t(N .� .. �!iô ..

.:» [l rlC � � li ti i\ �J. • ASSINE provimento de lugares de despachantes adua
.

"-<, ... i); � ","",. #' .I '

DIV,ULGUE 11.osso prezado conterrâneo '. ';
d t d d

','

h t' d ..,
'1 nerros e aju an e e espac an es a uanereos,

COç:, � B;,b-I-I�' na M lO!' E '����DO" sr: CeI. Aristiliano Ramos De ordem do Sr. Inspetor .desta Alfândega, 'faço pú- '''''INE' (--. O iO'r_' . n u � U influente procer político' blico que' se acha aberta, até o dia 20 do corrente mês, a

I: \.! I ,J,\A J),f1 em Lajes inscr-ição para õ concurso de provas de habílitação, para

SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO, O natalíciante será alvo provimento de lugares de despachantes "adueneíros e
A-s 3 _ 8hs. '

.� .Am�rás a:o' teu próximo como a tí mesmo. (Marcos aju.dantes de despachantes aduaneiros, desta Alfândega, I
- 6 drama de um' amor

! . de
.

inúmeras homenagens
12:31). Ler Marcos 12:28.34... /

I ,Mesa de Rendas Alfandegada-de Itajaí é Laguna, a se maior que o sentido das pa-

UM provérbio .chinês diz: "Uni vizinho próximo' por parte de seu vasto dr. realizar no' dia tO de junho, próximo vindouro. lavras. .. Um drama sem

vale mais -ql�e um -parente 'longe". Em tempos de aflição I culo de amizades, as .quaís De acôrdo com o Decreto-lei nr. 4.014, de 13 de ja.
I

limites!
nossso parente Ionge não 'nos pode valer, mas nosso vizi- I os de O ESTADO se as- neiro de 1942, as ,prov'as versarão sôbr., as seguintes I Gregory PÉCR - Jennífer
nho próximo pode. No entanto, se não amarmos o nosso socíam, prazerosamente. mah'l''Íta>s': .Português, Aritmética com aplicação ao co-' i '

•

prOXlmo teremos dificuldade em recorrer a êle Ilara
----.----.- ,---

.. ----- --, _ ,- _ _ mêrcío e Neções ele. Contabtlídadé I
JONES � �redric MARéH

auxilio, .Então nosso vizinho, pode ser talvez nosso iní- �:ht�·P .lI\if SA,ijTj�t' D'UM,O··H.I. São requisitos essenciais para a inscrição a estas - Marisa PAVAN em:

migo, ao invés de amigo.
D�",. U LI &� - \I'» .provas :

, '-,·0 HOMEM DO TERNO
Antes da segunda guerra, quando eu morava em

.A

EM 'TEGUCI6ALPA a) ser brasileiro, maior d� 21 anos :

Foochow, China, um' caeal recémLcasado: morava cones-

" '

.

b). ter fôlha corrida ;

co. O rapaz trabalhava numa ,repartição do g-ovêrnô e a RIO, 8 (V.A,) '_'- :\ em,b:li"nistrcs das Re'ações EXt0- 'c) 'Ilão '8'er comerciante falido, 'embOJ:_:a reabilitado;

moça lecionava numa; Escola pública. Nenhum dos dois xada do Brasil em TeglliC'i- riores e da Educação, cheft':� d) apresentar àtes,ta.do de idoneidade moral, firma-
C

. , '.

d'
, galpa comunicou a�l ItiilIJa - das mi·ssões diplomát1r.::s e

'
'

cria em l'Ísto: Isto, porem, não lmpe lU, que os amas- rati- haver sido immguraúo-, outras aut'oridades. '3.:m 1 es-
,cio por duas pessoas reconhecidamente idôneas;

-

�.emos e tomásse111Os inteJ;'êsse por êles. no aeroporto daquela capit,J, posta ao discurso do dh'etor �) esta,r quite ,cam .0, senriçq. militar.
, Durante"os ,dez allos, qtle'-,moravamo,g sob 6 'mesmo ° busto de Santo" Duc'10nt, da Aérçnáutiéâ Civil, l�\!!)'U ó (.}uaisquer outras info'rmações serão fornecidas por

teto, nós os áuxfliãmos e.�êie á.nos: Nós Q,dürhamos na . of;er�cido pe�o (pvêt:no br��i:,eh1.�aix_�"dDr ��o Bra,5il, ",1'. esta repa.rtição, diàriamente, das 12 às 16,30 hQras, ex-'

l'd d d
." ,-.' .�, _. F" '1"

.. ',

t-'
_.

I leso com 3. presenca dos .111 BohV'll de FreItas. '

't
'

b cl
. 1..' ."

qUa.'l 'a"e e.)10ssO'S l)ropnos-... u'maos. ma men e <? ;€!- \.
'

.
',' � '

_,__,_'_,__ '

I
'!e o aos s'a a"os; CUJO llorárl,o será/:das 9 às-U horas.

nhor Chen aceitou a Cristo- e: for ]),átizado_:,' Mai� iar4.�, o próximo como a ,nós mesmos. Instifa em n(lS! o teu Alfãndeg-a dce Florianópolis, 8 de maio, de 1957 .

suà espqsa foi também ,batizada. 1{oje est� fafuilia "Vive amor para que não nos tornemo� inim'igos do próXinm. Elci ITene: Bárbosa M�çal
'em Taiwan e todos crêem �m Cdsto, seu' Salvador. ,:'Em nome de Jesus te pedimos. Amém. __Of. Ádm. '�H'"

,

O R A IÇ .Ã O I, PENSAMENTO PARA O DIA

Nosso Pai, nós te agradecemos 'as palavras de teu Um amigo é um bom vizinho:

Filho,: JeS.-lls Cristo � palavras que nos �nsinam a àmar. Wen T. Lin, professor (Sara:wa'k)

\

Ir:'-1 i_'a, I:
A's - 8hs.

�Jack P·ALANCE - Ida
LUPINO em:'
A -GRAND� CHANTAGE-M' � (

éensurÍi áté 18 anos. -

.rI·flQ
A'g'- 8hs.,

"Programa Duplo"
1) _; 'MEU OFíCIO' É

MATAR - Com: Frank
SINATR.A - Coleen GRAY.
2) - G_QG, O MONSTRO

DE 5' MÃOS - Richard
EGAN :- Constance DOW..

LING.

Censura até ;18 anos.

us.
Ais 8hs.

Vincent PRICE' - Phyl.
lis KIRK em:

-

'O MUSEU ,DE CERA

WarnerColor
Censura até 18 anos.

A's _ 8hs.

1) - A VINGANÇA DO
,

,
MONSTRO - Com: Char-

.� . ..

"."

,les txRAKE. '

\ :_�) "7" 'TEítIlA \
SEM LEI;

- Com:. Charles STAR·

RE'.PT: .

j;-' , o'

3) - A MULHER PAN-
" TERA - 5° e 6° Eps.

Censura' até ,14 anos.
'_ , �

,"

/
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DDclonarios 'deBancos cODvocados para '0EIériíto!
..B?GOTA, 9 (U.P.) - o pr�side�t;e Rojas Pi,lil�a, reeleito o.ntem àl noite �ela. Assemblé�a

.

Constituint� Nacional, ordenou que os' funcic nários dos bancos sejam �
co,nvoca�os para prestar serviço militar no Exército. Tal medida tem poi fmahdade dommar a greve decretada pelos gerentes de bancos em Bogotá. Num discurso 1

. pr�n�nc�a�o �t�avéz da r"ádi.o Del Es�a�o, R?�as P�niIla defendeu s�a reeleiçã? como presidente e frizou que o povo Colombiano não acc .. npanhará 'a agitação da,�
Cliquiaria Política e Econômica da �a�ao: FrIZOU ainda que seu.gover?o, lut��a para d!,r.a noventa e nove por cento da população um nível de vida que seja mais:
________ ;:. .

ou menos IdentIc«;> ao de que gosa a oligarquia polItIco econOllllca, formada de apenas um por cento do povo colombiano.
. .

�

BsiiiirTolliiaw:PTesldeltêie-IíõDrãõM7a"'i�awÁ�";C;;;;S;;;W;S
'da A

·

ça'-
I

8 d M
· '. '. .: d�e�i���t��ioDâ�ll��f��t�

..

SSDCI8
_

D • e unlClplOS, �r�i \:�\������:c?:l�����
A unanimidade de votos' aplãudír o trabalho constru de fulminar o conceito mo- renta volumes pubtlcado:

consagrou o sr, dr, Osmar tivo e honrado do Chefe do ral do ilustre conterrâneo, por aquc.e operoso SprvicfJ
.

- Além ,�p - uma C,)l{',�.to elo I

Cunha na' Associação Bra- Executivo Municipal, quan o Congresso recentemente "Caden'os de Cultura" � ou

sileira de Munícipios. Sem do Presidente do Conselho instalado na Capital da Re tras publicações; d�.,t"ca:;l

d 1· d
' se as eeguintes 01)1:1",:

as ise ' e qualquer opínião 1 Diretor daquela entidade.' pública aplaudiu calorosa- Discursos sôbre (]amiij,'l �

contrária, o ilustre Prefei- Elegendo o sr, Osmar Cunha mente a prestação de con-
Discurse de posse na Arade

t M
.

. . mia Brasileira,
o Iunícipal de' Plorianô- à Presidência de Honra, os tas que o sr, Osmar Cunha dA AI varo Lins;

"

polis foi condusído à Pre- municipalistas prest ara m fêz da sua gestão na Che- Religião e Etnias,
ídê

.

d H dacuela lí
de Re:Jé Ribeiro;

SI' encia ae onra . aque a Justa e honrosa homena- fia daquela importante en- Videntes e Suuambulos
'Associação, numa manífos, nagem a ilustre homem pú- tidade. Foram aplausos qu�

de Oswaldino Marques;

tação espontânea de solida, bli 1
Jherontmus Bosch,

I'CO com argos e ínconfu- se confundiram com a admí- de 'l'eixaira Deite;
.

ríedade de tôdas as delega-, d'ív�is reflexos na opinião ração e o respeito que sou Dh:(;urws na ��:t temi::>.

ções presentes ao Congresso, . pública brasileira,
Brasil ,ira,

I
be ganhar o ilustre Prefeito de v:: lati' Correi 1 e JCSl1(

que souberam verificar e Não obstante a luta que da Capital, mediante a sua Mo�ltp:lr;
I se f' l'd d

. EtnillS I' Cultura,,; no RI',aarmou com a ma 1 a e atividade realizadora a fren sil,
te do Municipalismo Nacio-

na�pós cumprir com hon.es- B�usc-;�pe��Sl�tidade de conduta a missão � �
que lhe foi coofiada, p Go.. O que muitos temiam

qUe acO'ntecesse na As- (Cont. da 1,0 pág,)
I

. JUS'l'U'WAÇi\O
sembléia, com a eleicão, 't· l' �·d..J> ronau ICa e ( ",I en',I. aue �Uf Dia a dia, ," Pln(·'.·ll.. ·t" ,) nlodo Sl.. Ruy Hulse, já co- 1 b

.

t
"""

meçou a acontecer: a eontgdrega c:s aero·c U ii �le8 °I vimento aviat6rio no BI"l,�ilEs a o, alem dos s€g'�llntes E o Estad( ele S nt" C' t",selwidão dO' Presidente' encargos' .
" . ?, a ue" a 'rl'

a,us cochichos do LO I) __

I

Ih .,'

nna Ja dlspoe de dua� Impo
S t'

encampa, me on,. e tantes e cO'l1ce'tuad ' ,

maneira eficiente e segura ecre arIo. administrar ou sl1l)el'visionaI' Sas de avia�ão' . pr
a" fmpI'

�
Assim, por obra desse os campos de pouso déste Es. cial formad-a' �'�lm.:;aC:OJ:nte�':consagram o procedimento "espírito-santo de ore- t d t d' � ,

' \..c ",PI aI,

I
a o, em en:e{.n ,m.enO(,) c?m deste Estado,-men:-é d\) de'os,

correto de quem, no coman ha", uma P1'oposição o Departalpen"i) de Aelonau· cortinio' de 'lu,'tr's l- ,

� de solidariedade aO' fal. t'c C"l �,I['
• ." � L ,lOmen,

,do de uma organização s�u- sifica.dur d" Carta Bran � a IVl, ,�om :1::; • UpI!'lPa. de negócios.
-. -,

.. hdades, com as .err�pl'e;;as de - Quem visit, ,n)' 't
be ,dar brl'lho e releAvo medi' - ,'I di e doO telegrama 293, navegaca-o '''e'['I''O e cern o'.

a :) .
I "SO In e

.. '. '. _

-

•

", .. , I nor, seja pelo Oeste ou ljrl:!f
,

I�
deputado Carlos Lacer- aeto clubs

ante o seu reconhecIdo ta-, da, acabou anteontem
' , ,

'. , , zonas de Calloinha,,>.e do,

d t.
II� -:- prest?l�' af�slsten?H _çampos de LaJ'e" exper)'moll'

lento e probi.dade de atitu- aprova a . sem que no eCnIca e auxI o n n' '1'(
• ,

I
"

h '

M
..

l'd 1... 1 a <.;e� tl a impressão de qlle as nos,I p enal'lO
-

ouvesse quo- as n pa ....
des.

_

/

I (, rum. O pedido' de verifi- d'
� ICdI, I ah· es qdue am f;3S pOPulações já aceitaram

a nao Ispon ::\1.11 e cam talvez pela f '",1'd"d
Santa Catarina sempre es � caçá", formulado pelo ,I d f' (I

a�",.h ,,' e geo.

.. rd d PGs. e 'p0l:l��' se or I) �:J.so, f gráfica, o avEio como o mah
teve realçada no panora- ,:

�
d� �en�l'P'���a�e��!�' �. n.a lllVlabIlJaade de tom�r ,I aconselhável faeb de trans.

, SI o encargo -de cOllst.ruçaoi porte e ccnducão.
)lla municipalista mercê -da' reira, foi mastigado pe- � III) - prestar aSslstcnrlP .

O Br l 'I e·'ta'> f. dad '

lo Presidente, que aca- "õ d I) f
.' � a () <l u'.

presença d'esperta do sr. Os- boÍl por indeferí-ló!!! nos. ,casos e. usea ornecen uma -Ias nuicre:s poteneia
mar Cunha na chefia daque- Para objetivar 'o PASSA � I

:lO' mformayoós, i' salv�mE'n, do ,nu li-" se não <I f.':l!o· (,

I. t t t d t'
� MOLEQUE, o sr. Ruy � to d,e aerQnav,e,3 e,� p�r;go;, deviiJ à S!11bul:lr pE'rst,n;,l!

e Impor an e se or ' e a 1- �o; Hulse fO'i "assoprado" {
IV)· ---:- entl.usa. Sé �oln o, dade dos brasih'iros a1iaci"

�
departamentos fed�l'-aIs � ofr 'às, enormes d1':{t,.',n,f)e: 'de

vida,de, honrando ó cargo pelo 1,° Secretário, sob 1 J t p I !l � (

�
recer p anl!s f-Hl'a no a�·,. e _C' nosso território.

'

que assumiu no cumprimen- os ,ol�a.l'es piedosos do, r-';le,?-os a se?e ie·cada munI' Não há lI'mit >S 'nt 'rn- o,splenarEi, .. !'IpIO cat nn""<� \ d U"l
e ,1 e .. ou

to das m,ais elevadas e im-
�

A ma,téria., conv.enha- � da :...>>>". ..e, .' externos, para a nOildil avia
- ..

campo· e, POUS;), regUlar ou ção. Partimos do C· l-rO de b
portantes obrigações deixan 1 ll!-0s,. nao tInha_Impor-

� (leo e.mergenclà, eOnf,'l'me o
,e.' :pulamos por dm�. da <ostroa.

.

.

.'
• l. tancHl, E a moçao, sen- ('a"o

...

d· 1 .: d d' f I
. � ,

_. .

oa de ferro 011 d" roebg'('mo, na sua passagem pe a . .0 aprova a em a so, V) - controlar 1)::; estIJque�: diretamente ao p.v'ã p "'q
P 'dA

.

d ABM t I�"
ficDU até mais consen·

"
,1 combu' tl"""'� (lenh.) 0'0

' " 1 0, ('1 ll�
resI encla ,a, o ra�

tân�a aêS méritos do S ' .....e ' s ,,�"b, ,. (
o tempo é irreverssivel e Os

,

f d' 1 d ;O EE't,ado, des�ll1a�os _

ao ab:;lS .'1egócios não eSf)�ram:
ço mcon uno Ive ' o seu ca... h�l�enage,ado: para f.al- teclmento da 'tv:açao coma Logo, para nÓ3, br:lsile:r:Js
ráter de homem de bem,

',� :�!�::zr' falsa solIda- cial; .' li céu longe está de ser o li

t d' I t d;'
VI) - di"p'J�' de um Fel vi· rilite: e', antes, tll'lI nlp.',·o _ c

acos.
uma, o

as.
u as com e-.. A bancada .OpOSICIO- d' d'

,- - ,

..
(;0 e ra lO CO:nnnlCaC:l1) n'.o-. meio E:xcelente�

,

sassombro e 'entusiasmo o • nista, todavia, deve es' bilizado para prestar infor-, ._,.
t "1 t f eias e aproxim'l as pormla

,

. .'
.

ar Vlgl an e para rus- macões sôbr,� a sItuação "t
que lhe valeu confortadora trar outras tentativas,

- O avião reduz as dist:�n
mosfé-ra ou climática, de a cia e. aproxima as pOjJula.

consagração ,dos congres'sis levando, de 1�lgo, a cO'n... côrdo com os holf)tins do ser cões, dilatando o fator teml.JO,trafacção ao JudiciáldO'. '

t ol'úi o pr.··vEn
,,* ViÇO me eor O,; c ..L' E o faz pela J.nica forma Pos

,,_
tura existe,nt,e. 'sÍvel: a velocidade multipli

E os que elegeram o �:1�9��� S�ssões, 9 de mai J ca as horas 'e ene�ll·ta fJS ca.

Presidente devem l:uidar minhos"

�e das possibilidades,
•.-.....-••_._••-_.�-_._-----:--------_._-- O volume de .negÓcios Cl'É's

Associàndo-se, pois, ao no não afastadas, de O' 1.°

�'!
O L U X H O .T E L I

ce e ·traz com IS,,!) o pl'og�'es .

Secretário. levar o SI', "tO. As zon.as l!lelhor serVIdas
tável acontecimento, l;tmigos, R,uy Hulse a praticar oferece a voce a llW- �e co:numcaçao, onde .a.�.po BONN,.9 (U.P.) - Os pl:ime
'correHg�onários e admira 'I" at1s mais gra1ves do que 1

Ih "d·.1 d �
,Julaçoes podem multlp.IC21 ros ministros da Grã Breta

:
.

-

- -

� a deso,bediência fria_, ao I or �esa a c!(:a_

e. s �a� ati_vidade�, !)riJs]wram a nha e da Alemanha Ociden
dores do sr, Osmar Cunha I

�
Regimento. De faz�-I�, � i � Faça suas ret,:l(:oc�', u.h,,_s �lstoS.. .

, ,.... "r
tal, MacMmillan e Adenau(')

irão prestar�lhe Significwti-I por exemplo subIr a

� 1., Nao LaZ lnluto, J Bl . .Dl ,sa· c'_;ncluiram hoj? !'<uas con
, M d P;esidência I' n(} "

,
c eiro Henrique ll'lt�uh;s, titu, vel'sações, E d�clararnm qu

I vas homenagens às quais .

Esa a , 'Ii ./ ','Ibr da Pasta' d'§. A·omnalltl'c.a,
Vll'ar cambalhotas, dai' "', í LUX HOTEl'f

- os aliados da Organização. d.
,nos associamos pil'aZE!lrOSa-ll' saItos ornamentais, can � . < I \(}te�pejf�do

.

P0�:. pre�tigi��;a AtIânti,co Norte rlevcráo m,a!'

I samente. I! tar operetas." I.
.

..' :: i yubhcaçao (VISAO, 11. 6), III ,ter pl'oteção' adequada cO! \

_o;�__•••_,••__,_-"""••"_,_",,, ................._..._............__• ..,;. ormou que o F'un:lo Ae�·o. fNças de terra, m;ir e ar

I·ara defender os tC!'1'itório�
de t')dos os estados int'ég-ran'
tes da Organizaçãtl, Amm
ciaram ain.da que o mInlS

tro da Defesít da Alem: •.uh ..

Ocidental irá bl'evementf' <'

I.ond1'es, para disclI til' (jue,:;
tões de interesse comuto.

de M, L'�(;gues JUliior-
A vida litel'ária no Bras!

- !()1l0,
.

de Br ítt« Broca,
Pequena Bihliog-r,1fia Cri,

.� da Literatura Brasileira
. de Otto Maeía Carpeuux:

dis .urscs e outras homsna A Danca e a Escola dt
gens á memoria dê,;;;;u hís. RaHet,
torlador ;

.

' de Pierre Michailowskl,
O

.,
eoncelto de, CuUúra, . Lições de Dramáticas,

de CelSO Brarrt ;
, ! de, João caetano e

A I:'d�caçao e o Séll{�!:dQ\ I La Chanson dans le Pa:ll
de Cand idn da Mota .FII.lO ; de Magalhães Junior. '

Como se vê, trata-se dtJ,..
uma ccntr ibu içâo quo VJl ,i
enriquecer a Bibliote�:l e:.}
Academia Catarineüse' r::

I Letras, ag'2l'<', em ras» d,:� re.

estruturncâo. '

-------------------- PodemoR adiantar flUe 0-'

"BOITE PLAIA" HOM-E'NA6EARI Á tras contribuições vívão. en

,
.

r
. A tre elas a oc Embaixa'jo�' F.,'

TONIA CARRERO
1l1U:1qO dJ. Luz Pinto, ccup.m

.

.

te da \;[.;.(]eira 'número 11

_' que tern rol' patrono Frnn
Será, hoje, alvo de numerosas homenagens, a fes- cisco Carlos da: Luz.

tejada atríz patricia, Tonia Carr.ero, que Se encontra I P,ensa ta�bé.m. _a nOSSJ

t C ít I h' <,
,

h'
mais alta instituicâo cultu

nes a api a a varias semanas, com sua compan la, ral estabelecer, L;inda éSt-
em tournée pelo sul do país. an:), rusteado pelo iiu;p'l

Prevê-se p.arà tanto, a afluência .de destacadas fi- aC8clólY,i:o conterrâncn, unJ'

guras de no�sa ,sociedade à "Boita Plaza" agora sob pÚ'm�o p�r� ? me1h?r, tl'abJ
d·

- d'
. .', t Ilho 00 hlstona e Cl,'JtlcJ., eh

nova Ireçao, é contan o com o grande plamsta con er- eseritol' ca�rinensE', j"ú'olí.
râneo, sr. Luiz Sabino..' • I C<1(,O ou inédito. .

Palestras Medica�
da fo'�lclIladade de Medicínn
da Universidade cio Brastl;
ln Memol'jan' de Aleindr

S:i(h'e,

Educação e Culttrra,

de Antónío Batbtno
Educação e Cultura,

de Edgard Santos

l'iQrianópolis, Sexta�Feira, 10 de Maio de 1957

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFIS
SIONAIS DE SANTA CATARINA

Em
. 2.ssembléia, tmteon' tinho Cah:do Junior Rn�ens

t,em, do SindicatO' dos jorna· de Arruda Ramos' e Adão
hstas de, Santa Catarina, Tv[iranda. Para supl'3ntes fo.
foFam ",:eltos seus represp.r �'am escolhidos os sr:;. Fl':tl1'
tan�es no ,Conselho tia Fede c:isco Mascarenhas, Ildefon.
raçao N�,G!I�nal. do,> Jorn,l!i::;· 50 .ruvenal e Aci Cabral Tei ..
tas ProÍlsslonalS os :,rs, Mal' ve.

vernador da Cidade volta ao

"'" ""1111"
náutj.cl) apenas lhe pl'opir.:a
rá recursos para ,lparelh�r
20 pistas por an:}, 'f'

Vê-se, pois, qUi-l se lFlaC;D..o \

comerCial increll1el'i t.1. fL pr'.'
ducão, facilita as tr:.Hl>,aeÕé'�
e promo ,e o' des�l1volviní(ln·
to das zonas, dev'3, t.'l.inbéJ11,
o EstaCto, entrai' no ba:C\lJh"
Is�o implica aUll1ent,) de rc-
ceita tributária.

.

............._ .._ ...,.--�.

convívio dos seus amigos e

admiradores ,cerca,d'O da ,es- ,I
tima e do respeito, que de I

16.0 DISTRllO RODOVIÁRIO FEDERAL
BOLETIM INfORMATIVO

VIENA, (9 (U.P,) - A rádio
de Budapest anun.cia que
Parlamento hungal'o se reu
niu hoje, pela primeira ve;·
desde a revolução dO' �llll
passado, E, imediatamente,
primeiro ministro Janos Ka
dar anunciou uma ampla re

organização do gabinste, con �

a inclusão de varies Stali
nistas do governo,

LIMA, 9 (UP) � ViÚmatlr
por um infarte 'cardiaco, fa
leceu durante a noite o 2'e

neral Zenon. O extint� 'iv
ministro da guerra, i)resi
dente do Conse,lho de Minis,
tros e prO'vIsórlamente d,)
República, posto em qU2 cff
tr�gou a direção do país aI

présiodente gene'ral Odria
Ma is tarde, foi deportado.

�8SINATURA .DE CONTRATOS
Foram assinadO's respectivamente em 22-4-57 e

25·4.57, os contratos Para a construção da ponte sô.
bre o Ri_o Ita'jaí.Açu e para a execução da terraplena
gem do trêcho Tubarão-Laguna, ambos relativos a
'BR-59 nêste Estado,

.

PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÕES
Serão. realizados na primeira quinzena de Maio

corrente Os pagamentos de prDcessos de desapropria
ção de proprietários atingidas Pela construção 'da BR-
59, em JOinville e Araranguá.
,VIAGEM DE INSPEÇãO

O Assistente de Construção viaJou para Araran_

guá, em' inspeção aos serviçoS' em exeeução por êste
Distrito.
VISITA DE ENGENHEIRO

I'

tas, na expressão mais ·elo

quente de um voto de aplau

RIO, 9 (UP) - Regressou ho
je de sua viagem aos EE-UU
e Holanda o ministro- da Ae
rcnáutica, brigadeiro Henri
que' .Fleusis. O, avião em qu,\
viajou O' ministro brasileiro
aterrou no 19.a1eiio as quatoi"
ze e cincoenta e cin,co.

Chegou a Flo'rianópolis o Engenheiro Antonio Mar·

lcelo Salgado afim de visitar os serviços' de conserva

sob jurisdição do 16,0 DRF,
ENQUADRAMENTO DE SALÁRIOS

'Está sendo realizado pela S.P:-16 O' enquadramento
dos salários do pessoal qUe eXei'ce função de caráter

transitório,.. aos novos níveis fixadO's pela tabe!a re·

}!entemente aprovada.
.

DESIGNAÇÃO DE ENGENHEIRO
O Diretor Geral assinou Portaria designando o

Eng,O Walmy Miranda Doyle :pal'a che.fiar O' Escritóriõ
de Fiscalização EF-16·3, em Joaçaba, ratificando a per
manência do referido engenheiro naquela chefia: �n
de se tem havido com eficiência e assiduidadc.

so a sua admínistração.

Comemoração . Do . 340.llliversário Do 'Destacamento De Base ,.
���1����O��:��m���'''����fs�õg��:�Aí�:0;Ó:�� .Ie'rea De 'Flori-ano'pol�ls ní��;de��::��:I�J��o�·�ô�

..

pÓr(!ô
..

éie

ta. de Base Aére;. de Floria- Aérel Brasileira, unia da� JI
. GINKA:NA Posto N.o 7 - 7,a prova --

nópolis. . mais antiJgas, é ol'gi\!ho d'l �.'. I - Con�tara a Ginkana
I
"Québra de Pote" de 1I1hm

_ Estabelecido cem a de povo florianopolitano, ac()�. ZONA AÉREA . 'PnJestm do Sargento Pedr; ,de passagens dos con�orren . vend�dos, LISBOA, 9 (UP) - um j):Jrt;).

nominação de Centro de Avi' tumado a ver se'13 efetivo DestacamentO' 1e Base Aérea I da Rocha Linhares: .9s 340, tes por p�'ovr:s-obstacu!�s.l, PREMIO - Cr$ 100,0.0, voZ ria federação ,pJ�'tuguS�,

ção Naval, em 10 de maio d des,filaJ"em anualment.e n� , de Florianópolis i Anos do Dest,O {le Base Aér0[) obtendo a �rJl?elra cOlocaça(. ,II - Entre '_I'aifeiros: Cor de foot ',ball confirmou a no·

1923, - por ato do Exmo

I
data da Independênci:'t, ;-,'>; PROGRAMA COMEMORA de Florianópolis, cem um premlo de C:r$ 100,01 I nda da BandeJa - 5.0 n�etrü; ticia, 'Já divulgada pro'crden.

Sr. Ministro dos Negócios d' sim como

o.uvir
'o ruidtJ �10! TIVO!)O 34�0-ANIVERSÁRIC II - Sessão Cinematog!'ÍJ. aql�ele q,ue consegUIr

somali
com bandeja, copo e ga,'l'aff te do Rio de Janeir,) �le'qu.!

Armada, o hO'je Dp.!:\tacu Seus aviões, que diariament� DO DESTAC ...\MEN'fO ];)1; fica: As Pontes de Tolto-Rl. malDI' numero de pontos: de Coca.Cola. a seleção PorttiglJesa irá ar

mento de Base Aérea de FIo cruzam Os céus catarinense. BASE AÉREA DE FLORIA· DIA 9 10,30 horas -

. Prêmio - A BEBIDA' Brasil em junho próxiln;.;, si·

l'ianópolis, lo�alizado em ter Comanda atualm,�nte NÕPOLIS, EM' 10 DE Partida de Futebol entre: L O C A L 3 juizes: Sgtús,: viétlir multâneamente com 0 pr2si-

r�'llos na Caiacanga c n� Destacamento de Base AéreI MAIO DE 1957, Militares, x Civis (juiz • Po�to N,o 1 - l.a prova, - Streish ,e BUSCll'ino. I dente Crave,iro Lopes. Por�u'
Ressacada, teve sUas obra; o Ma'Jor Aviador Nelson As DIA 6 _ Inicio da Semana Sargento Otilio) - Twféu - ConSIste: !cma:r uma cD:ca· III - GERAL (<3 Elemen gueses ainda nãO' estava In ..

iniciadas imediatamente. drubal Carpes. filho da terr: Comemorativa do 34.0 ani 34.° Aniv-e.rsário do Dest,O df ?o�a. por- bICO de 'mamadeIra t8S) - C?rrida' elO' Ovo m formado dessa viagem, Equi

Após a criação do, Ministé de tradicional família bani versário do Destacame!1!;o d· BaSe Aérea de FlorianópoÜs InICIando ao . mesmo tempc colher, Premio - O Jvo - pe lusa deverá disputa,' dOi&

rio da Aeronáutica a 20 dt ga verde, qur� eom um eor.pf Base Aérea de Florianópolis DIA' lO - 8,00 horas, - Os ,1� candidatos - A P?stO? 2 juizes: Sgtos.· Ju:-;tino € amistcsos, a onZe no Mara·

janeiro de 1941 a então Bas de militares' selecionados 10,00 horas - Parada Atlé· Desfile Militar" Armado·- e Jll_lzes: Sargentos: VIctor Altanivo, canã e a dezesseis no )Jaca·

de Aviação Naval de Sant,l dignificam e enaltecem � tiea; 10,30 horas - IniciO' dr Demais Mil,itares e ,Civis,
. Wanderle e Azis.· IV - PAU DE SÊ�O - Cr$ embú.

Catarina sofreu grande im l).ossa Força Aérea. Triangular-de -Voley naU; Ln I Hasteámento da BandeirE-, Pf)�to N.'" 2 -; 2',a prova::- 100,00 (Cem cruzelr5>s) par;)

pulso, tendo sido aumentadl O Destacamento tem em jOgO � Esquadrilha ,\e Co I 8,30 horas - Leitura CJj Co_nslste: Encher um balar quem alcançar a cedula n� ROMA, 9 (UP) - Em face d3

o e,fetivo e em consequênCia suas dependênCias :\ nova r mandO' x Esquadrilha de Ad Boletim Alusivo, . ate estourar, a postos 3 jui Tôpo. Juiz S6tO. OliVE;Ír<I. desacordo entre os IlOhticos

melhora.das -as instalações. moderna,Estação de P"ssa ministração (Juiz _ Thomé) I 9,00 horas - Ginkapa, �- zes: Sar�entos: Porfirio, Mal 'Início da Gi�kana 9,110 11s. italianos com respeito a so'

Com a declaracão 'de guer geiros "Hercilio ·Lm�"" que re -2.0 jogO' - Esquadrilha Ven 11,30 horas - Inauguraçac ty e Bel'Jamin, Término da Gmkana 11,30 hs lução d'a érise governam\mta1
ra aos países do· Eixo, a Ba cebe um mO'vimento aéreo dr ,cedora x Esquadrilha do Pes da Granja "Santos Dumont' PO'sto N,O 3 - 3.a pl'Ova - LOCAL: Pátio de eSt.aeionn. afirma-se que-é cada ve

se se 'tornou um centro di 15 aeronaves comc;l'ciai3 pOI soaI (Juiz - .Thomé), H,45 horas - Inicio do Consiste em enfiar uma li mento, mais' evidente que, a Itctlir

irradiaçã.o estratégica, ch,,:: dia. Troféu - ODmt, Citrpe.s. Calçamento e Paralelepipe nha numa agulha. 3 juizes: C O M ISS Ã O deve não somente enfl'ental'

gandO'.a ser séde do Q�artF;1 Intenso prOgral�l,l fl)i da· DIA 7 - 10,30 horas - dos da estrada prinCipal da Sgtos, Pinheiro, :Justino�' Fernando Bruggemann a uma crise ministerial co

General da Quinta Zona Aé borado nQ Desta�fJ,mento, fell Triangular- do Basket BaIl. f unidade. Navarro,
I

Viegas de Amorim mI}- ainda o' referente odes

rea, ·tendO' ainda funciona.dl' tejando a auspidosa data 1.0 jOgo - Esquadrilha d:!' 12,00 ho'ras - Entronizaçú( Posto N,o 4 _:_ ,!.a pl'.o,:a - 1.0 Ten. Aviador ffi11;onamento da l'ilosofir

como base de partida da; festejos esses que tel'ào o ser Comando x Esquadr;lha rle elos quadros da "Santa.·Ceia' Merder uma .maça. 3 Juizes' Haroldo Lopes 'llraV{)I'S,) centrista que governa o lHlÍ�,

in'Úllleras 'Patrulhas' do lito ponto culminante e .com !1 Admi�istração. ,
,

i nos refeitórios dos oficiais Sgt:Js, AItanivl', Delmo o 3,° Sa�gento, ,. deE'de '? fim ,da ulti�a guel'

ral.,pr�s�r�adoras ci'as costa,

,gr.'and,e, ,churras.
c�da .mterna. 2.° Jogo - Es�u_adrIlna

'Velll
sarlg·entos e praças... Moschela. ,Walter Anto.mo de OhVllU'?" ta. A fIlosof1a cent�Ist!� pou

s�l:brasIlel�as, 'contra os cor, que h<1Je. se reah�a: naquel'f 'cedora x Esq�aQrIlha �o Pe\;, 12,15 J;1oras - Sn.ellIdadr P?S�O N,o 5 � 5.a p�O'va -. _

3.° Sar�ento ..., . I d� manter u,t;Ia maIOria �ne
sarJos do eiXo, estabelecImento mlht.tr, soaI - Trofeu - Casslllo dos no Cassmo dos Sa:'gentos. Eng,uhr uma hnha, somenh.l Joao Maggessl de 'Jal-;tr,), dIante' a Ulllao de ·ll:ll.'tldü\
� Passando a f'lncional. MlNISTÉRIO DA AERO-I Sargentos. Oradores SargentO' . Haroldo com Q auxílio da tÍng'ua, Pereira Netto que. tinham vinculo,> co·

. sob a d,enominação de De�· NÁUTICA - QUINTA DIA 8 - 14,00 horas - I - Traverso-e Tenente Bruggc- ?ORtp N,o 6 - 6.a prova - 2.° Sargento, ! mU'lls contra o CI1mnniSllHI.
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