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)4!!!I!!!IIo()'_'�O, �ASIlING'lyN, 14 (U.P.) � o Secretário. de E,tado, sr. John Foster Dulles, disse que ps Estados Unidos talvez proponham à ltuSs. UI�"ÚC=..u· ao àI aer�a d� "C�� �b�rto.", : �e_ incluiri� a Sibériae a Alaska. Foster,D�ll es �ão exclui�, a �Qssibilidade de que uma zo na experimental
"

,� : '",'
'

.' o eS,armamen- �
c (o �enll.:l a se! pr oposta par ,,:� uma par.s da Eu repa, Em sua e�t,revIstG c:o�e:.va ,�e hoje,_�hs se o sr. Du��es que. �s problemas naquela regi ao sao muito malo�'es, uma, ,."

.

'

. ,

vez queenvolvem a ad.Ifl caça0 Alemã e outras quesmes politicas, \ . .

.' �

A'ca'mara"Quer-ODeC'íSÃõ'-Raplda'parã·
EncamlnharLacerdaaoBancoDosRéus.

.

.

\

IR.IO'
14 (V.�.) =: .��r, cons.�enso

dos �iri�en tes/pa��Ia�ent�res, a discussão do "projeto de., resolução ,c�ncedendo. ,li,cença p�ra process.-r

o.
de�u�ado Carlos La�c.r�Ia, que deveria ser InICIa do ontem, fOI adiada para hoje, dispostas -am bas as forças, Govêrno e Oposição, a permitir em que o assunto tenha rápido desfecho e Ime-

diata decisão no plenário do Palácio Tiraden tes. _. Quatro oradores foram' dcsignadospz la Oposição' para a defesa do sr.Lacerda-s- os srs. Afonso A'l'inos e -Pram
do Kelly, pela UDN, Otá vio Mangabeira e Raul Pila, pelo PL,'Da parte do Govêrno, o sr: Vieira de Melo defenderá a aprovação do projeto de resolução.
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srIUAçÃO ANÓMALA LEVADA-AO CON GRE�SO NACIONAL - NÃO ESTÁ O'ÚR A�IL EMPREGANDO
----, A·PEQUENA RECEITA'DE$Tr' Ni\DA PARA AQUELE FIM:..;._".,

, RIO, 14 (V A) - O Brasí] ';;:.1 preposto a revcg',)ç:i'í,o CiO Pavimentação",1 está :�,l1Q�t- -

aue o Goverr.o Federar',' I da ordem de 6 ]Jilhões de cru,
é H,m dos países. d ; 'mundo, 'Fundo de' Pavimen�acão".' do cc.mo: "D:positos à vista cvmnrtr � Je i co'ntín �llia i zeiro:; por ano.: _

t .' - - ." "'., - 1- u�u 0' : ,
.

:--_--,--_-:- -r-m:il� a rasados no tocante desde que a MensR1'<2l11 en, e a curto prazc ; Fundo para Eng'enh rh-o -_ abrlra � I
'.

'-

,N ANTIGO DI_."'&IO DE. SANTA CATi\'RINA _ N,? 1 3 O 5 "
'

t:l' ,.' d C"" , ",.., t
"

d'f" - =: 9,\con-1 AJ'>lO XLV - O MIl.I1:> _'1 '±'as es rac as pavlmsnt adas. da a:;:o -:-ngle::;so pr evia a "; en uars 1 et eriças de cam- correnclas" fizel',nn contr. _

."<
Baste) dizel'-se que enquanto .absorçâs deste fundo, a ser b'o - Cr$ 18.559.538,863,50, tos 'as ell1!)l'el't',ir'�' "1' p._]M" tf 1 2'59 -, pr'd c 11 r- n vos 'Ctl1' E" sxata t 1

' co ou HIClao ,eXIC'Ü maa ,54 quilo- ,"U 1 o o 1, U, o u I e -

c- c mcn � <I parce"a pa- ram as constru 'ões e a;g . �metros, a ArgentiE�l' 11.015, rs, Com� tal ulteracl�p Pi:?, ra 9., regularízaçào prevista debat�m, se c'� meio �;_��:a Venezuela 4,142, Pôrto RL ,et�d-d�-lCd'l elo ExecytlVo! lü- e� lel.bNote-s,e que ainda, as- maioH:s dificuldades, Per cu- lco 3,860, Cuba 3,735, Chile ;�o uzmc :,-s� .arias iscn- SIm se rarn C::' agros arrnca,
-

ti-c Ia.ío .a Petrobrás inv '_ r
3,413, Pcru 3,278, Cólômb;a "ces e k C:;lZm?o as percen- da��s ,�3,7 bilhões. "Diário t,u vl1E�osa som, na fa'brf�a2,263, o Brasil possuía ap2- t:'l_ge�.;:, o Pl'eSldente da R,�- OncJal de 17-4-57), de asfalto, em Cubatão ""nas ,�êl'Ca de 2,000 quilôme- publIca v�toa,a parte q�le dI- O GOVERNO DESCONHECE (126,000 toneladas 'lnu, is.)k::s, fjcando em condicões :�ia r�sP('cto a re,vo�3.çao- �� �r�:�s�gue o sr, M�lia de náo encontra merc�do<lpár;de maior quilometl'3gem "aci- Funao; ,de paV1Jl1( rltaçao, Ollvella, 9 asfalto sofl'endo, em cünse-ma, apenas, ,de Costa Rica, te�do SI:::? Gffi dos ve.tc's apro _:_ O FllndA de PaVl'j'll"'lta',- quencia, grw€S prejui�os, 6s .

�Nicarágua, Salv •.'ldc'r 'e HaI·tI' vaQw' pc 6 Con�r,"sso - U • L_

d ,�
t.

� decll'J,i!ou à imprensa o En

"

2'�' "c,

ção foi criado CJm a nna'i- governa ores e� apelado DIRErOR: RUBKSS dE :\, RA}/IOS _ GERÊNTE: _ DOMINGOS F, 'DE AQlH!>.O
h

' ,
NAO TEM SIDO FEITO dade de SOlucl'on"I' Ui'n cle';;;. para que S2j,ÚU entregue;>

�' , . . _gen elro Francisco Maia de NADA DE UTIL
-

-' E t d 11 "d
-

. , , .
.

,

OI'
, maiol'eQ pl'cblem8.s do D<O._;Q," aRs ,8 a Os o que. les e e- EDICAO DE HOJE: -12 PÁG, - CR$ 2,00 - FLORIANÓPOLIS, 15' DE MAIO DE 19!ií7lVcll'a, Dir.2tOl' executivo v' o. �,;.

vld 'As d t -, , .
.

��'a!��GCiLJÇão Rod:viária do dale�jÕPo��n��n���:n�ll����. �eLi�H:�d1���p�r��::zil�ba�� �1�i��j��,'���:��\��{l'���é�l.� i

Tentara-O" PI'ssar Pelo-' S'ue'z' 0-'S' Isra'ell'S'

-, PO."l'io Rico, por exem- nheirc-- há d:Jis anos, nràtL lo'
" entrec' e J d, -< recadacão dos a' '<I'os so-bI'e
- ,_;U" a venCI o o prI- ,',

, ,: .

p'o -, acetuou - cabe qua� Cam0l1LC' nada de úti! se fe:- - �
,

t· 11 t 't
.

tro vêzes dentro ele $ergi- n: Dl'asiL A lei nãao ,(-tá ser combustiveis sejam destin<.l,- me�ro _I'll es re ,ces e ano,
"

'.

A '

I I d' t dos ao r,eferido funJo, Du' m:?lS ou�ros 600 milhÕes de ��,,�����
-

..����"&�"'�pe, nosso meno!' Estado, e "-o eum·pnc a, e a_ lZ, 'extua: c
.

'Ih E S Q�M 14 (U P ) R I h
•

I '1' !litem cêr,ca de dtlas -.vpzes mente, qc'c o produto -ia a.r- m�ntante do dinheiro arre� ,l'Uzell'OS, ,que e correspon,

I' J �RU ALE .. ,
- eve ou-se oJe que os srae �nse, �, - u.

d
'

t uem, dCVlam a estaaltura' . .

,. �Imais quilômetros dE cstra- lroecBaadn3,'�oãod'Os'�Brar'aSenI'lt,re·�mgU,ceoPtaes�
.

��l.dabifh�:�evpl�I? ��10,(:��;;�it1��� estar, dep.oidtadÜ's; so�ad03 j'á estão preparando um navio, para tentar a passagem pelo canal
-

das. Na A'frka, a Rodésia e -

- a� eXl tente no B nCO'Q B

I
fiaNiassalânçlia dispõem de trimestrais, ao BanC:J Naéio'- distribuidos 80 por cento pa�

. s· a P r:L
\ d S

.

d' f 't I .

m to Até �
6,800 quilômetros' _ mais do nal do .Desenvolvimento Eco_ ra pavimentação de estradas sil!_ te�10� c,erca de �,5; bi- .

.

e uez, � que � prova po era se� el a a, �ua qu�r �o en ', ..

,. Ique ü dôbro das que, .possui- nômico. Entretanto, eSSe dl- e 20 por cento para recupera-
.lhloes mu�vldamente I,�t.dos 'alguns dIaS atraz ISl'ael entendIa que nao deVIa amd.4 'eXpel'l- �, '" h

' -

t cão .;;lO'1 rama,I'S fel'l':;vl'a'rl'cs e que danam para :pavlffien- , ,
'

Imos, depcis d.a Rio-Bel,o Ho- n "elro nao, em �ido' regulaI' - -
-

-

t
.

d 1 500 'I m' -

d E "t t'
,

'drizon,te, A A'friéa do Sul, em mente entregue pelo Banc!: deficitârios, Dos 80 por Cen-
ar Gerca ' e

-

'. qUI ome- � -nlentar a rea.çao � gl o, uma vez que ou ro� usurarlOS a111 a

1955, p,avimentou nada me- do BrasiL Aliás é facil v.e:rifi-. to para pavimenta cão de es- tros Ou seja, quatro vezes a �' '.,

b' t d I M I I t r 't' Inos de 1.120 quilômetrQs. car 'que no ultimo bc11anço da tradas; 60 pGr cento pe!'ten- Rio-São Paúló ou toda a Rio� iIfií
estavam' OICO .an o o·�ana, as agora que a ng a elTa pe mI }-

IGUAL AO ORCAMENTO DA' Banco do Bra;;il, de 3i (le' cem ao�_Est-ados E 40 por cen Bàl?-ia,·,
, I. ra aos seus navios utilizarem o canal, a sitnaçã!lmu:=es�UNiÃO março p3.ssado, consta ·0 �e- to a Ulila::, a�raves do, De;Jar- COr._c:.l�IU, .

.

.

" - .

. : '" _
.

-- Entre 1953 e 1956 - g,uint� l�nçamento: ,"De;Jo-:- t3.mento Na.clonal ,de ��tr:l- - NaJ co�npreen,demons �o- j"
"

.

pera que a 'França, tome I�ua! deCIs�o,
"

.

_

'

prqsseguip o Engenheiro SItoS a vIs1a e a cU,rto' praz?: das �e �oda!�,em, ,�s,slm, a mo �e pod� reduzu' p>u�to tli§II§§!SII§JlII.!III&"� . ,.". •

<..',Fl'ancisco Maia de,OliYeita "--' Ftmdo de PavlInenta(�ao Asso�laçao oRodovlana 00, 1?0 transporte sem Pftl�men-- 'M�U\bl:t' 'ATRIDUj(� ,--f'il'2\A \0 lutHYUTO B.R,A'SiLEdlA.Esf�n��as�i�i��!�°m'�un�t�c:, eilt�t���rs�rt�._ ,,�.::.C:����l"· B:�)Sd�v2� ,:�t�J��ê�'ttv 0�i,�;i���es:.r_�':> :�f:.ro:Jf�iJ; , ftJYIJIW r' � .•
'lU -J�A� _.) ,,�IIU

L ,,'� '" '" � G" IKV'

de 1.100 quilôlÍietros (em 1.855,310:396�i9, Ai.gum.;eil-'; ao Congl'�-Ss,o a SItUa
_ apel�l�qo ,sQmcme-�pà.ra, �s· :' RIO" 1� CY,AJ - O,

I,nStI-/ DO SAL tIraIS Salln�jlO", f�cIlltan�?�
médi<l 275 qunômetros 'a-' tam aqueles que ,-qu2Tem 'f\l':' n:al-a, .d,e uma le1 que nau fS- perl1lCl:so�, ;aum.,;�ntos clclI� tu te Brasl�ell"o _

do Sa� e a !l0-
_,' . Il,�es os meIOs para � �alO

nuais), somados iodos os gir aO cumprimento dã lei t�· senno cump1'ida, anoma- c::� de salanos, E ,ponto p�-' va deno:nll�açao da autal'-
,

.

'.:. !",', na ,de seus, est�beleclln��tc:
trechOfl c.e até três qUilOÍl18- que a entrega ao B,N,D,K h.a q1;'2, faz com que o Go\<'er- clf,lCO que a pavlmentaça,o, Quia salrnelra do governo, ,� no�o, dlplomi!: l�gal, ,!!;:= I a fl�1 d! torn:;t-l_o-? Ill�j'3 ,�e
tros, Entre 1954 e 56.�} Méxi- nã.o p.ode ser feita enqua. fito

. no drf,i.:ilmente tenha POi;:,;.i- baIxa oS fretes a m-etade. e h- a.;scla com óutr3. I}strutm.'íl" .'
p_la o I a,IO de aç�o ,do ,.tn�I aCOl d� '�0I? a P?l!.tIC.'� ,:,_e I <t

co pavim'entou 598 quilôme- não estiverem regubriza-ctas bilidadc, de cumprir o S0U I vrU o J?aís do "Imposto� da ' ção org-anica 'ê'maiorés atrL go InstItuto ,Naqon�l.. �o cion::>IIzaçao l_n�us"n:ü, o
.

. -. b" f Pl,�:'grama rodo ia'rI'o paI'·· o' .lama" isto é da contl';ng'en- ! bUI'cões nos termos cO'

P:CO-I
Sal, dando-lhe e,meclflc,LS' InstItuto BrasIleIro do- Saltrcs 'por 2110-, E nem 'Jate: à as opeIaC02S cam IalS e e- -.'" ','1. "

I
. ,

t 'b
' -

, 't d "

t b'pena falar ,dos Estados U'ni- t,uadas antes da: Lei n, 2,148.. qual temos -dado e daremos ci� d� acabar_se c,om 'um ,ca_ jeto ap�ovado pel,:) Congl'es: ,a ri UI�?eS em ,PrJVCI, '�) �� p,ro�or�l�nar:: am en�, as
dgs, Canadá e outros países, d 20 d d embro d 1952 todo o nosso apoi:J, Tama:úLJ I mmhao de 500 mIl cruzeIros 130 e hJ.1e convertIdo ,em lo eC(;>llomIa do paIS, :AI�I� (l" slstencla SG�Ia� ,aos traba-

fi�:f{i�f:�J�:��{�:�: �i���1�J��f.\;t�:�ít �����;:1f��f::��� i��NTi�'E�silqUOEMoI°YIRNi' K"bÕf'"·I[M�NiRi�'� ,nJi-�fdO'rHU'fii�lii
çamento da União, pal.',t o l'nixo da mesma l'u'bric:t na I

O IMPOSTO DA LAMA I ' /. .

'
"

corrente an.o, A, Assodaçãc mml se encontra o'''Fundo de - Os Estados, confi:ll1Jc RIO, 14 (V.A,) - Com 'a decisão do Tribunal Supe- frente aos principios da Cal' I problema, é"mesmo 6 Minis
Rcdoviária' do Brasil encabe
..

rior do Trabalho sobre a .in- ta M:agna, estr.ria em vigor tél'Ío. Todos os assuntos do

��;ã6<'��alr;�;aoPt�i��e�� -"-Espetacular' VI-lo'ri-ii 'Em 111,0-'---- ! ;Od��P.C.:��:.-�,i;'a�� ��:��t�'�'���, �it�;ioÇ:�:e antecedeu a Cons- ::b����:�!ã: OS��I:��i� �e:��,�apob à Lei 2.698, de 27 ck - I ' ° f G'ld'
.

A f
. -

f
.

dez�.mbro de 1955" Não hou' ,,' I
larlos dos professores -.' pro essor 1 'asIÓ ma ess?r na? oge a esse as-

ve Município Br8sileirb
.

que ' "

-
'

I
disse o prof'etssor Thomp- do, diretor do El1sino Se- pecto.

ná;) enviasse te�egramas aos :
....

-.-.r·;-·iIDnúsu"L=-..iN': _ O Est-;�Í��---Aíi�-��;S�W1Ç;b;·
...

·--.._..�; s�n !lores, pr�sidente do ,cund;á,do, ouvido pela im- .0 professor Bayard Boi·
.seus' representantes no Con- �,

'1"
.

1
'.

, "
'

. -1 < Smdlcato dos 'DIretores de prensa, declarou que di,an-:; teux, presidente da entida-
gr?sse',' r.b s,::ntido,da apro- ,�� lmsta venceu espetaCUlarmente elcH:oes TAlO alcançan(-l.o ',: Estabelecimentos de Ensi- te da decisão do TST, <) Mi de de -cla'sse que congregavacão da citada lei. Q;::ando '

� • , .

reéen'temente, foi alteraJa a � l�aioria ,absoluta legislativo municipal. _. O. Correspon- :: i no ,Pr.:imário '� Secu.n?ário nistédo não mais intervirá os professores, voltou a afir
.

lei do impôs to unico sôbre �
"

_ :: l dQ Ri� de Ja�elro - ha ago no problema. mar ter sido. a decisão d�
cOl1ibustivéi;;., c Govêrno h3- ,I ,dente" -

..
'

-

.

• i ra tres cammhos a serem ° professor Heli Mengali, justiça, p�'ejl1'dicial à elas
�••_.._ h·__.·.-.-.·_. ·.·.·_.·_.._.· ·.�.._.�.·.�.·."_· _·_·.�.·....•_ _._._, .•.._._$_.."••A_ _••_._.,�_••_._.�' i· ,

'd d' "d' I t' diI'et6r-geral do Departa-. se, 'lançando a' confus_ão em------------------::--------------�-.-'--,
- --- -------,-

1 segUI os. lSS1 10 co e IVO,
_

• ,. - • !
t t I t' de traba mento Nacional de Educa-. todo o pais . .:Sem, portarias

'1 � [.� -�'�
.

i1- . �"
'

.� r �, - r'I�' I II �i��f,I�:�����;:��:�:l,.!�· :::\�!:�t�1;;�3:;�:� . �:�[::T:�:�:::::!:��d::
.

. r classe. .

o salário' dos 'professores.. dos serão os professores.'
I 'Foi, no entanto,· d;epois de quÉi não terão os contratos

,

' .

Contestando as decl�.:: têrm6s chegado à conclusão de trabalho condignos com
I' RIO, 14 (V.A,)' - A Co- de, licença ,aa Procurado- 1 0.- motivo do adiamento a' remessa - em ,aditamen- ções do presidente do Sin- -de que erà de' s,ua compe- sua profissão. "E, acrescen
missão de Justiça adiou p\a_1 ria Geral do Distrito Fede· foí a aprovação de um re- to ao oficio pedindo a licen dicato dos Professores; di- tencia fazê-lo. A decisão de tou, que os professores en
ra hoje a discussão e vota- ral, para processar o depu- 'querimento ,do deputado ca, que enviou à Câmara - vulgada há afgtll1s dJas, de- Tribunal Superior do- Tra- trarão com recurso peran te
cão do parecer Aarão Stein- �ado lCarlos Lacerd!a pelo Prado KeUy, no sentido de dos elementos necessários .

'clara o presidente da anti- 'balho, evid,entem�nts, terá o Supremo 'Ti:'ibunal Fede-
bruch favorável ao pédido uso d.á Carta Brandi. �I!' que. o órgão técnico solfci-, para configurar o delito do dade patronal, que a decisão de ,ser acatado. Entr'etanto ral tão' logo seja realizada,,

'.
tasse ao ProcuradoT Qeral sr. Cados Lacerda. do TST, 'cessando a vigên- pessoalmente, estou, convel1 a assembléia do, Sindicato

cia da portaria sôbre o a"l- cido de que a espera mais, que preside".

'E t S
-

d P- t' E L·" d de" sunto; em nada prej,udicará própria, pela ligação com o

'5 ão en O OS OS m Iuer, I ��om::!;;� :'�::�;;iUd:�: ��OV-::E::-L:"',�C�L�U�B-E--C:-A-N-C-E-L-O-U--A-,C-O-R-R-ID-A'

A V It' O oet d lOJAS
de l�edu�ão �,os salários

,Cagliari, Sardenha, 14 mobilistico de Sardenha.

O ' a_o ,p I a o-r I"
.

.

'atuaIs, pagos .Ja .c�m daumen 1- (UF) - Ó ,Automovel Óu- ,Essa prova deveria ser rea-
.

to desde o prmClplO o ano'
b d C I;' I h'" . : . - e e ,ag la1'1 cance ou o·, ljzada aqui a seis de junholefi\lo, A -leI Impede a redu-.

.'.

'

.

I,
.' p"ta t Je, 'espontaneamente, a cor- prOX1.ffio.cão de sa ano.s. or:n o, 'd' I d' t d

'

--, f . 1'1 a anua e:t;n ISpU a 'o

'Q A f' ( '

3 e .

'

nã�, �ode haver'. qualfquer �rofeu :interna,cional atÍto-! : uerem umen O.. , .,..................' ,.'. d' '- L d
.

dR'" preJUlzo 'Para,·· ;0.5 pro eso-
.

I
'

,

•: BOGOTÁ,. 14,�U:P,) - Centen,asde estud�ntes e out�o� a versarlO�. � reg�m�. e "l,OJ�.,�.:. res.'A decisão tem certarnan
M'

'

'A "d
'_ ,R:�O, 14 (_V,A.) -:- <?;:;, ban_

.'

1 b d d d d p IS d t d O -paIS A ]un"a mwja" ··d'·t d I

o�t no ti ente CatI6s canocas JllleJ:l.l':).m• P' 'II
-

tão sendo postos em ] "er a e, sam o, as r oes e, o' o , L .. J,. te o gran e r:r-er1 o e. e.sc ,a .

.

�, '

nova cáiripanha, comê> aljjsI 1m
, � fe� ,

I 1 c'da como governo pela Ar gentina e'por Cuba, está agindo rapidamente I rec/ei', sda açao. O MIlll'ste- AD ABEBA, Etiópia, 14. vêm fazendo tó:dos Os anos,
• que]a 01 recon le I : _"

.

'I' rio não baixará mais por- �Cll,P, "7 O duque de Rara,',' pa�'a �b�erem ,um aumento
•

d anielar a máquina de opressao cna da pelo dItador, I
( tada como fêz no meio do de 3, anos de idade, segun- de sal�pos na base �de 40 por: para _esm

". .

M'l't' 1 J 'e d' b 'd 1 '11· .

. d '1"" dó -ti,lho do im,perador d'l 'cento sobte ()s atuaIS, A pro-
: BOGOTÁ, 14\(U.P.) - O secretário da Junta ..

11 ar, genera
.

uap. o� o a e: aro� .q"e: ano, qua{l o 0$ co eglOS)a Etiópfa, Raile Selassié, fale- posito,. endereçaram Já um
• d f bens d d t dor lado ROJas Plnlll::! I estavam com seus orçam.en- ceú 1:lAJ'e em consequência 'memorial aO Sindicato de
•'

',,, a-
\

tem nenhuma intenção e con Iscar os o 1 a • eXI � - --.'

" -;ro governono· '. ,.
_

, _, /, '

�<:. tos em plena execução. dos f.J;li'imentos i'e�ebidos em Bancos ,e dia ,20, do cnrrente: Q t' lt \.do ex-presidente disse o sec 'J tano que esta 1\a'O e problema da Junta, .cnu�: Quanto à portaria 204, ad-, um );ici-dente de automóvel' realizarão. uma .assem!llé_ia• uan O a vo a, ' .

A' •

t _ Al.a, .

, f ' Th 'num trecho 'perigo,;.) da ro- geral a flm de constituIr,: "- d .' 1" 'PoJ'as e naturalmente das t'cunstanclas VIgentes no momen o em que eLe. mltm o pIO essOI ,ompson: do�ia'éla ?óna móní::tnhosa, ,com os 'colegas_dos Estac10,s,
• ,SIm o prop lO!", _,. .

.

' �.! Flores que tendo a. compe- I distante uns' oiten�a quilô- um pacto de açao comlim em
I quiser voltar (." ,

'

.

"

,

'tencia ministerial falecido, j ri,{etros desta capital.. '

,

tôrno de suas prEtenções,

,.ó""''''''''''',._;,.,••,
•••�••••••�...�e••IÍ.�•••�!O•••�••••••••••••�•••••••••••

P•••••••,••�.�••••••�•••__.e••��.

I Dip�omala Expulso Chega ii 'Berlim

Irl�
BERLIM, 14 (U ..P,) - Procedente de Moscou.

., '1
pela estrada de ferro, chegou a Berlim o c!iplo:-

.i .....
I

mata norte americano Martim Bow, expulso
pelos Russos. Falando à reportagem, Bow
disse que sua expulsão nada mais foi senão.
uma represália, pela expulsão de um diploma

ta Soviético dos EE.UU,

'.

O!

/

. ..,..;.
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SOIETO
Quando as folhas cairem nos caminhos, '

ao sentimentalismo do sol-poente,
nós dois iremos vagarosamente,
de braços dados como dois velhinhos.

E que dirá de nós toda esta gente,
quando passarmos mudos e juntínlios
-."C01nO se amaram-esses coitadinhos!

-- '

Como ela vai, como ele vai contente!" l"

E por oride eu passàr etu -passar.es;
hão'de seguir-nos todos os olhares

'

,

e debruçar-se as flores nos barrancos .

E por nós, na tristeza do sol-posto,
hão de falar as rugas do meu rosto

.e hão de falar os 'teus cabelos brancos!
Guilherme de 'Almeida

...............ew

ANiVERSÁRIOS • - sr. André Cipriano
- sr. Hélio José dos Reis

- sra, Inês Monguilhot
- sra. Amélia de Olivei-

'- sra. Olga A.
_

Pereira

- sra. Ursulína
,

da Luz

Mello
- sta. Elí Maria, de Oli-

MENINO ALFREDO CHE·

REM-FILHO

A (lata de hoje assinala ra

a do 'aniversário natalício

do galante menino Alfredo
I

Chererrí Filho, dileto filhi-

.nho do Dr. Alfredo Cherem,
e de sua exma. es'pôsa d. veira

Evany Queiroz Cherem. � menino Aécio, filh,o
Por êsse motivo oIaniver- do sr. Aécio Cabral NjtVe!:l

sariante oferecerá na '�esi- ' 4 .sr.\,�àrlos' dosta, íns

dência de seus genitores petor de Fazenda ,
'

uma lauta mesa de doces e - sr. Carlos Costa

guaranás.
Às 'muitas

Otávio- sr. Francisco
homenagens da Costa Melim

os, de "0- ESTADO" se as- - sr. Ernesto Alberto

socíam. Riggenbach
"

-

FAZE;:M: AN9S, HOJE,: - sr.' Romeu Estevão

,
- sr. Harpares Pereira Gonçalvés

.da Silva, funcionárlo pu- .,- Mário Clímaco -da Sil-
, blico estadual va.

,--- --,-------------_.�----

o CENTRO CATARINENSE HOMENAGEIA OS DELE

GADOS DE SANTA CATARINA AO IV CONGRESSO

N.ACIONAL IJ)E �UNICIPIOS
A Diretoria do Centro Catarinense, presidida pelo

Engenheiro {Líbero Oswaldo de Miranda, homenageou
na tarde de 4 do c-orren te os prefe,t::s e vereadores éa-'
tàrincnses que participara'm do IV Congresso Nacional

de Municipios.
'

Compareceram à reunião, além do Governador Jor

ge L:tcerda os' srs. Osmar Cunha, prefeito de Florianó

polis e presidente da Associação de Municipios; o Mi

nistro 'Luiz Ga.Jlotti, Almirante Carlos da Silveira Car-

neiro, C'omandante-em-Chefe' da Esquadra Brasileira,
Deputado Wanderley Júnior e Waldemar Rupp, altas

personalidades da colônia Barriga-Verde /e numerosos

aSSOCiados. Falaram pessa ocasião o Professor Arnaldo

S. Thiago, orador oficial do Centro; dr: Angelo Navi, do

-Conselho De'liberativo da A..B.M. e Q Prefeito Osmar

Cunha.

() Departamento, ,de Informaçõe:s e Propagan:da
a,gradece, a publicação.

Rio d'e Janeiro, 6 de maio de 1957.
, Antonio Augusto Nóbrega Fontes

----------�-------- ,--

SALAS ALUGA-SE
Aluga-se um conjunto de três salas, cozinlla, ba

nheiro e depósito bem no centro da cidade, Próprio tam

bem para escritório, Preço de o�asião, Tratar nesta Re

dação,
21/5

............_ _

:
__ _ _ -: __ - _ _ ..........• -

.JUIZO DE DIREITO DA

I
dêle conhe.cime.nto tiverem .(Iraç�da, com ,dive�sos com- I

PRIMEIRA VA�A DA CO- que, no dia vinte e- nove
I partimentos e porao e suas

MARÇA DE'

FLORIANÓ-, (29) do mês de maio do benfeitorias em mau esta-

POLIS corrente ano, às 14 horas, do de conservação e mais

'o Oficial de Justiça dêste

I
'quatro cosínhas edificadas

Edital de segunda praça Juízo trará a, público pre- ainda no mesmo terreno,
com' o prazo de vint.e (20) gão de venda e leilão, à sendo três de madeira e

dias .f'rente do edifício do Fo- uma de tijolos, cobertas de

rum, sito à praça XV de 'telhas, assoalhadas" regds-
O Doutor Waldemiro Novembro n. 12, nesta" Ca- trado no cartório da Comar

Cascaes, Juiz Substítu- pital, 08 bens avaliados em

to, em exercício do car- Cr$ 400,000,00 e que foram ca de São' José, livro de

gO de Juiz d� Direito penhorados a Luz Gonzaga Registro de Imóveis daque

d_!l Pa imeíra Vara da Val:nte na ação executiva la comarca, que vem'do ano

Comarca de Florianó- que lhe move Guilherme de 1896, neles no de nO 3-E,

-polís, Estado de Santa Jacob Probst, que são os fls. 1<17, sob n? de ordem

Catarina; na forma da seguintes: - 10) Um ter-' 1299, tendo a casa .o nO 687,

Iei, etc. reno situado no sub-distrito que estão todos os imóveis

do Estreito, desta Comarca acima avaliados judicial-
FAZ SABER aos que o à rua 14 de Julho com a mente em quatrocentos mil

presente edital de segun- área de tres mil setecentos cruzeiros '(Cr$ 400.000,00).
da praça eom o prazo de noventa e �inco metros

vinte (20) dias virem, ou quadrados (3.795m2), me.
E, para que chegue 'ao co-

,---,---- dindo quinze metros (15m)

I
nhecim�nto 'de todos man- ,

de frente -pa�'a a -dita rua
dou expedir, o Poresente edi-

�'�,EMA'S
por duzentos e cinquenta I tal, que serB:.aflxado �o lu

e três (253m), de fundos, gar de costume e publicado
fazendo frente na estrada I na forma' da lei. Eu, digo,

geral que se�ue para ce. I dado e Poass;ado .nesta cid.ade
CINE ' SA-O J'OSf _

queiros, extremando pelo I'
,de F,lorl�nopohs, ,aos vmt.e

norte com terras do Minis.
- e nove dias �o mês de abril

tério da Gueera ou da A�ia-I d� ano de mil novecentos e

ção e pelo sul, com terras cinquenta e sete. Eu, (,a's.)
da F'lorestal ou quem de Hygino Luiz Gonzaga, Es

crivão o subscrevi. (ass.)direito e pelos fundos com
Waldemiro Cascaes, Juiz

,

A" 5 - Shs. "

,

:_
S

"

'-'''Últimas ExibiçÕes'';c . �
\ " 1- •

,
�r�gJ)l\Y' ,RECK '-/en�'

nífer JONES' -L_ Fr.edl·k,1-',
" ') I"

MAltGH, - Marisl1 PAVANf -

� ';,.;;' .v

em:(
f, '.

{t-:-'·, ,i,' _

O 1.I0MEM DO TERNO -,
5 Foi recebido pelo Dr. Acácio Garibaldi

CINZENTO San Thiago, Senadores' Saulo Ramos'é Car-
"CineÍnaScope" los Gomes de Oliveira, do Sr. Presidente Jus-

"
Censura até 1� anos.

'\ ��lino, Kubit�chek, O seguinte teleg�am�,:'

ç,�--, ,-: WJ--
'I, 'Acuso r:eeblmento telegrama prezados ami-

" •

,!.tl�. I: tos a respeito Dr. Antônio Dib Mussi e sou

,_ ,,-m, I l!hes muito grato pela sua comunicação, hem
A's - 8hs. ,I como pela reafirmação sua valiosa solidarie-

Glenn FORD Dona dade. Saudações".
REE'D em: '. i

'
'

j

DEéISÃO AMARGA
/
�

Prezados seiihores r-
Mais uma vez fui honrado com uma publicação nas

pág iias dêsse Suplement�, agora . com o comentário in·

titulado "Antes que a noite venha".

Ocorréjram, porém, êrros de impressão que alte
teram o sentido dêsS8 trabalho, o que me obri(5R a eS-,

Cl'ever-Ihes. Há um caso, emi que. omitiram uma dúzia de

pa1avras! Depois, ao invés de "feio" 'saiu "feito"; de

"dizüm", "estão"; de "avançam", avançaram"; de "im

potente", "imponente", sendo êstes lapsos todos, eomo

os Aruigos vão ver, bastante prejudiciais à Idéia e não

fôra isso eu os consideraria como algo comum, que OCor

:e amiúde em muita publicação.
Queiram, 'por obséqui�, notar çomo tais enganos,

alteraram o sentido destas frases:

1 Em Tangará foi firmada uma aliança, ORIGINAL:-
"O belo de outros tempos é fe,io agora"

!entra o PTB, PSD, PDC e PRP, contra a! PUBLICA;ÇÃO':- ,

�

tUDN e o PSP. Candidatos 'Amadeo Nardi e'; " O belo/de outros tempos é feito agora"

r :Wilson Silva vem 'sendo muito 'prestigiados. "E ês�e�I�;:d���is' de�astl'osoS que dizem s_opl'ados
iUma caravana composta do Senador Saulo I do futuro, estão" ...

;Ramos e do Sr. Syrth Nicolléli visitou �ários : //. PUBLICAÇÃO::- '

"S,ess,ões Populares" !distritos, de Tangará,. de Capinzal e de Cam-I do

"E êsse� venciavais de1sastrosos que estão s,oprados'

/ H
' futu.ro, êstão" ...

As ,7 3 4 - 972hs., lpos Novos. Nêste - Município o Sr. Jacob Ti- I •

ORIGINAL:-
John HODIAK - Barba- f

,

-

_
•

'

1'a BRITTON em': i bes esta promovendo a expansao e o fortale(tl

DRAGõES COM ASAS ;mento do PTB.

A's 3 - 8hs.
- Extraído do célebre

livro de BARONEZA DE

ORCZY:

Na Assembléia Legislativa" o Deputado
,

João Colodel falou em defesa da Cooperativa
de "Produtores de' Erva-Mate, de Mafra, que
goza de imunidade tributária. "I'

"associada à' preferência diabólica p.el�s inovações

Sessão Popular"
e mo.-lificações que abortam por aí sob o rótulo fal�o e

P A R' T I ( I P A ( A- O 'John, HODIA.K - Barba-
pretencioso de evolução ou modernizacão".

"

"

'

" ra BRITTON em:
A Executiva Estadual do pTB continua·; 'PUBLICAÇÃO:�

.

VVA ANG'ELINA CAS VVA. FELICI A ANNA b d tI'
. .

d t
"associada à preferência d/i.abólica P,elas inovações

•

'

, ,,' - F1 DRAGõES ,COM ,ASAS, rece 'en O e egramas, expnmm o o con en- ,� e d'f'
-

-2.� CAES'
mo ) lCaçoes ou modernismo":

,
CARN�IRO Censura. até 14 anos., tamento dos petebista� do Sul do Estado pelo .

Estou certo de 'q_ue os Amigos perdoarão mais êsse

Participa, aos parentes e
\�'. A

... "
'

_ I \ •..-,.o................�. _......� trabalho realizado recentemente, pelo Sena- inCOL10do que ,lhes venho causar, ao pedir encarecida-

pess,ôas 'de suas relaçõesj o Participa, aos parente� e

>.' O 'L U X H"'O T E L d CIG dOI' D dOI"
mente uma retificação ou uma',nova' publicàção já no

t' ,', t d t d
I Ad' 1

-
or ar os, omes e, lvei,ra e eputa o 1 I 'Y'ro'xl'lno nu'mero. I

con l:a o e' casamen o e, pessoas ,e suas ,re açoes o ,
Y

sua' filha Malvina, ' com �: contrato de c��amento de � oferece ',a você a �w:- ce Caldas, que excursionaram por Tubarão:
'

'}'al é a minha impaciência sim saber se êste pedido

I
'i Ih "d 1'(,] de C' 'U L M 11 I vai r:1erecer a mê:sma atenção q1ue os Amigos se digna-

s,enhor Joaquim Carneiro' seu filho Joaquim,;' com a' > or mesa a C..'la. reCluma russanga e auro u er
\ <. '

"

",' , 1'<1111 dispensar-me auteriomente que vou' despachar
Filho. "senhQrita Malvina) Cascaes. � Faça suas 'ref...'il·õC�:

I
'

('
": "I esta como AEREO EXPRESSO REGISTRADO e a'gora

", MALVIN4- e JOAQUIM

�I,
no '

:,1, , Regres.sou de Vidal R"amos o Deputado, II'Confirmam
"

Florianópolis, i2 de maio de' 1.957.
' LUX HOTELrr. 'j Braz Joaqmffi .i\lves, que la seachava em ser

I
�___ __....�-......�8._J'VY!:.........-

I viço eleitoral, junto aos petebistas. '

I

David NIVEN - Mar-
o

garet LEIGHTON - Jack

HAWKINS em:

AS 'AVENTURAS DO ,PIM

PINELA ESC�RLATE
Technicolór

Censura até 5 anos.

'�I � Z

Censura até 14 anos.

A's - 8hs.

Miguel TORRUCO
h'asema 'DIL.IAN em:

A HISTÓ�IA DE, UM

CASAC-O DE PELES

Censura até. 18 anos.

Censura até 14 anos.
'

'�," :'4Íi,_

o travessão, isto é, com um

muro de propriedade do sr.

Ernesto Riggenbach 'ou

'quem de direito e ainda

uma casa edificada no, dito

terreno, construída de ti

jolos, coberta, de telhas, I

Sgbstituto, eni exercício na

la Vara.
, ,

Confere com o original.

lIygino Luiz Gonzaga

forrada, assoalhada e envi- Escrivão da la. Vara Civel.

I Do Sr. João Goulart, Vice-Presidente da

�epública, o Dr. Acácio Garibaldi S�n Thia

�o,_,yresidente do PTB, recebeu,êste telegra-
,PIa: "AJgradeço gentileza comun,icação pos�e
ilustre companheiro Dr. Antônio Dib lVIussi.
I ,

�
,

paudações João Goulart.
t
..., .

•

I

"O Estado", O mais antigo Diário de Santa Catarina

"

Escrevo da cama, de pé <j)erado.
Entre as visitas, a do Gal. Vieíra da Rosa; em cartão,
cuidando que ine ferisse de curare, com coisas de

arco e frecha. Não houve, ,. tal.

•

Coisas sem importância, mas doloridas,
Superficial. N� pele. Mas, ainda assim,
que fôsse no P.L.

num pé.
preferia

j

x x

x

Já um adversário, vendo-me claudicante, comentou
para outro:
- Deve ser na ferradura

x x

x

O dr. Prisco Paraíso, colega do Banco e que veio

socorrer-me, não disse, mas pensou, que -eu estava,

,precisando de uma reforma de base, ..
x x

x

Outro adversário:

,
- O "Frechando" vai parar. Como é que vai escre

ver?
, 1

Uma das tendencias mais dífícieís dt. aeompa
nhar, para o cidadão .apressado de hoje é a marcha
d,'} moca masculina.

Porque não deixar este cuidado aos expecialjstas
';- das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte
,

e padrões e estará bem vestido e na moda. '

Magazine Hoepcke, únicos distribuidores

Retificação·
Do nosso prezado conterrâneo, sr. Arno Lange,

homem de letras- da cidade de Lages nosso ,grande cola

borador, recebemos o 'seguinte, que já vai como retifi-

cação.
, Lajes, ,30 de Abril de 1957
Snrs.
Diretores do Suplemento Dominical
de "O ESTADO"
FLORIÀNOPOLIS

"E avanÇam numa furia -destruidora"
, PUBLICAÇÃO:-

"E avançaram numa furia destruidora"
ORIGINAL:-

"e esta humanidade .que se RWstra assim impDtente,"
PUBLICAÇÃO:-:---

' '

,

'

!
"e esta humanidade que 'se mostra assim imp.onente"

ORIGINAL:-

mesmo, "antes (lUe a noite venha"!
Com a� minhas descul'pa�: os, meus cumprimentos.

Grato,
,

/ Arno Lange,

::

',J�{,_:J
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1', "

.,.

PROGRAMA DO MES
MAIO

- A's 22,30 hs. - SOIRÉE cousa- I

grada ao desfile 'das candídatàs a
.

MISS,8. CATARINA, em traje
de passeio.
Abrilhantará a festa a Orquestra
Centro-Americanà CUZCATLAN
com-os cantores Carlos Gonçalves
Pinto, Alfredo Amor, Roberto
Videla

-

e o trio Los Trovadores
Limefios,
Mesas à Cr$ 400,00; convites à

Cr$ 150,00.
-ENTRADA PARA SóCIOS: CAR_
TEIRA SqCIAL E O TALÃO DO
M1l:S ANTERIOR OU DE ANUI
DADE.
Grande festa conjunto com '0 Li
ra 'I'enís Clube.

19 (D) - Soirée nascoai da garotada, com

distribuição de bombons.
15.00 às 20.00 horas.

, \

Dia 18 (S)

Dia

li"APÃ1TrMliTõ"põi1õror
i -, (R U I E � R 0,$ !
• e
• à Av. Atlântica, de_frente para a praia de' Copacaba- •
• •
• na, no Rro;--4 quartos, 2 salas, garage, etc., no'Vo, vn- O

: lar 3 e Y2 milhões : MENDELSHON
• ..'. (1800-1847) - Alemanha.
. �

• • "Mamãe, és igual à palmeira que estende as palmas

: GRANDE TÔMBOLA .IGREJINHA ,: para cobrir teus filhos do sol, e que produzes as brisas

:
Com autorização especial do Exmo. Sr. President.a :

l
de que êles necessitam".

• da República pró construção da Igrejinha .dc N. Sra. : SEDI TAGUSHI
: -de Copacabana : I. (Maui-Hawall). '

: : "O teu amor por teu filho é 'único .e indissolúvel, e
• Mais 34 prêmios • só terminoará quando o mundo terminar" ...,1 • '

• Chevrolet BeLA:r 1957 novo, 1 Fr igidaire 11 . • Chauteaubriand

: pés, 1 Hi-fi, 1 Lambratta, 1 TV RCA 21, 1 ácor- !• deon, [oías, viagem ao Exterior, máquinas de •-. .• eScrever" de lavar, de passar, ele costura, etc. •• •
_ : Sorteio pela Loteria' Federal de �8 de se- :
: tembro de 1957. :• •'

! BILHETE: Cr$ 200,00 :
• 'A venda nesta Capital e no Interior, em tôdas •
• •
• as Agências dos Bariccs : da Lavoura, Banco •
• •
• Hipotecário .E Agrícola elo E. de Minas Gerais, •

: Banco Indústria e Ccmércio ele Santa Catari- :
: na. Em FLORIANO'PO,SIS, adsrnais, na J.i- :
., naria Anita Gal7ihaldi - Rua '15 de novem- :
!. bro 27. Em CURITI�A: Livraría Globo - Rua' :

, • Barão 'do Rio Branco 41. Em PORTO ALEGRE: •
• •
• Casa Valentim - Rua dos Andradas 1625; •

: Livraria Globo: _ Rua dos Andradas 1416; :
:. Livraria Kos,mos '_ Rua dos 'Andradas 1644. I,• •• •

i -PEDIDOS PELO CORREIO !
: p�o serviço de reembolso ou acompanhados de '.
• cheque, vale ou valor, diretamente e em no- •

: me exclusivo de I,�rejinha de N. Sra. de Copa- :
: 'cabana - Rua Francisco L Otavíano '5A, - I
: (Rio). I
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••N

.....
rJ. O American Ballet 'I'hea= Francisco -Moncion e :Her� Um notável

'

registro fo-

tre foi entusiasticamente bert Eliss. 'I'anaquil Le- tográfico de uma era -foí

aplaudido 'quando de sua Clerq está de licença por recuperado em Hollywood

�'ecente' estréia na Ópera de í motivo de doença. 'com a restauração dos prí-
Roma.. No fim da represen-

·x·_* ,* meíros filmes jamais pro-

tação, diz o "New York Ti-l Á Companhia de Ópera duzidos nos Estados tIni

mes", "a. audiência vestida i de. São Francisco InlCIOU 'dos. Mais de um milhão de

a rigor levantou-se e aplau- J sua 20a. temporada em Los pés de filme feito entre

diu por cêrca de 10 minu- Angeles, California.rA com- 1894 e 1912 e depois copia
tos". Os críticos elogiaram f panhia apresenta.ráv l.S ópe- do em papel pára o escri-.

Rosella- Híghtower, Nora ras durante três semanas. tório de "copyríght" está

Kaye, Scott Douglas e Eric "Manon Lescaut" de Puc- sendo transferido para o

Brauhn, principais baila- cini 'abriu a temporada celuloide. Entre as cenas

rinos do grupo. Um crítico com um elenco encabeçado .recríadas estão flagrantes
de música de Roma quei- por Doro'thy Kirst�n no pa-' do vaso de guerra dos Es

xôu-se que mesmo durante pel principal, Jussi Bjoer- ta?DS Unidos;: i'yaine" pou

a representaçã., á música line c6�0
'

o éavaleiro des co antes de sei'" afundado
foi "frequentemente estra- Grieux e Frank Guarrara em 1898; u� teste cinema- I

gada pelo aplauso", O Bal- como Lescaut, Dez das ópe- togrâf ico em 1900 para a

let Theatre está atualmen- ras serão cantadas em ita- atriz Anna Held; fotos de

te fazendo um giro pelas liano, três em alemão e um uma aeronava voando- três
cidades da Europa. em russo. Um certo número anos antes das experiências

•
·x· ,x· * de cantores estão eatrean- dos irmãos Wright; o Ian-

O :'New York City Bal- do em Los 'Angeles, entre çamento do primeiro sub

let", voltou' recentemente êle Boris Christoff, baixo marino do .mundo ; o Presi

de um tourné pela Europa búlgaro, que cantará em dente McKinley momentos

programando uma tempo- "Simão Boccanegra" de, antes dei ser assassinado e

rada de dez semánas 'no Verdi. Também farão/parte centenas de outras cenas

New York City Center
I
do elenco Renata Tebaldi e

I históricas; Uma sequência
Theatre. Duas novas obras

I
Roberto Turrini. mostra o Czar da -Russía

foram adicionadas ao re-
* * t inaugurando um edifício

pertório. Um é "Díverti-. O Ball�t de- San Francis- em São Petesburgo (Lenín-'
menta NO 15" de ' George

I
co iniciou uma tournê 'de' grado) em 1900. Êsse fla

Balanchine, com música de 'três mêses pelo .Oriente grante tem um ponto irô

Mozart. A outra é "The Próximo e Extremo. Serão nico; os soviéticos alegam
Unicorn, the Gorgon and dadas >representaçõ,es em que os russos inventaram
the Manticore" (O Unicôr- Taipei, Manila, Hong Kong, ,a câmara fotográfica em

nio, a Gorgôna e. 6 Adivi� RaÍlgoon, _ �angkok, Phom 1910. Outros filmes mos

nho) de Gian-Carlo Menotti, Penh, Saigon, Singapura, tram São FranciscD antes

<;lue foi intel'pretada 'pela KuaIa Lumpur, Penang e do terremoto, Fuzileiros

primeira vêz em outubro em várias cidades no Cei- Navais americanos do lado

em Washington, D. C. num Ião, India, PaquLstãQ Oci- de fora dos portões de' Pe
salão, de concêrto. O sr. dental e Oriental. quim na Rebelião Boxer,
Menotti dirigirá e Thomas "Amahl and the Nigeth cenas da conidá do ouro

Schippres será maestro· Visitors" (Amahl e os Vi- em Klondike e um filme

convid�do. Encabeçando a sitantes Noturnos), a ópera de 1891 por 'Thomas Edison

companhia estarão Maria d'e Natal de Gian�Carlo Me� 'numa demonstração da ar-
, I c

Tal,lchief, Diana Adams, notti, foi apresentada na ma Gatling, a primeira me-
, ,I \

Patricia Wilde, MelisEàa televisão dos Estados Uni- tralhadora do mundo.

Ha:yden, Yvonne Mounsey, dos pela sétima vêz pela 1 '

* * *

Allegra Kent, An.dre Egle- NBC. i Durànte os 12 mêses que

vsky, Nicholas MagaUanes, -K- * * I (Continúa na loa pag.)

Pensamentos
"A excelsa. déiJsa> de tôda a 1ninha existência, essa

diva que me 'segúé os P�Sf:\O�'; tudo o que. sou, foi pôr ti,
doce MM"!

'

(1768-1848) � França
,----

conté� excelentes elementos tônicos:
Fósforo, Cálcio, Arseniato e VanacL1to

de sódio.
OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
E S G O T A DOS, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão a toni

ficação geral do organismo, com o

o quedefine uma roupa bem feita é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a confecção, são alguns dos prfncípals
que intervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas, é feita pelo
Crediário com facilidades, nesta cidade, exclusiva
menti pelo Magazine Hoepcke•

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

escolha� pala atiqueta

(

SU8 nova rouDa, anatômica
.

'

pará o home_m -moderno r

Jmp&�iClr
'�,

é confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos
de alta qualidade e pré-encolhidos,
VOGê se .sentirá b-em, pois o corte IMPERIAL

I

EXTRA é'100% anatômico, muito máis confortável
'e múito mais elegante.

.,

são

Sua' nova -roupa - IMPERIAL EXrRA - esti
prontinha para você vestir. Não há longas espera.
nem demoradas p'rovas.,

Garafltidá por

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
(' Rua Protes, 374 - São Paulo

-

,

.

35 onos_,especializada no ramo do vestuário
I

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
,CARLOS HOEPCKE ,S/A

, Santa CatariNa

•

?>,.#I,f.; ,

•

•

•

.

'\

EM NO/.TES E DIAS FRIOS

protejo-se c�m o

AQUECEDOR

�;
..

'"

- .

Fabricação de

PRODUTOS ELÉTRICOS
BRASILEIROS SIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



____",Q Estado" o mais antigo Díárío de S-anta eatarina--.....

..................................................................
I _ .' I '.

-

'.�COLEÇÃO PASQUALE PETRACONE"

: Acaba a Mssa Diretoria de Cultura de receber do

-1/ .

. ';
"

I Instituto Cultural Italo-Brasíleiro de São Paulo uma co-

Transportes de Cargas em Geral 'entre Florianópolis - Curitiba I ieção do seu noticiario cultural, qus se publica em São
P te AI S"" PI'

.

'R' B I H' t
• Paulo, na Rua 7 de Abril, 230 -:-- 5.0 andar _:_, Cx. Pos-

'-. or O egre _. 86 au O - 10 e e O orizon e I tal 7479.

.. I O noticiário que é feito com grande 'riquesa de in-

_ Agências no' Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São • formações, toca em tõdos os aspectos da cultura italiana
.

Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar II
da atualidade, havendo numerosas notícias sôbre lite-

. ratüra, filos�fia; história, música, pintura, etc.
.

: Os numeres- que foram enviados à Diretoria ,encon-

,MATRIZ: FLORIANÓPOLIS _ Escritório e Depósito: Rua' tramse, como; habitualmente, à disposição dos ínteres-

P d R 4') T' F 25')4? I sados na leitura.
a re orna, o - erreo _ one: t) e ....535 '(Noticiário distribuído pela Diretoria :de Cultura da.

End. Telegr.: SANDRApE Seçretaria de Educação e Cultura).

• FILIAL:-CURITIBA-' RuJVisconde do Rio Branco, 932 - 9361 lostiloto, de Belez-a-fl-,I-L-'-NI-,-,·-
I E

.,

D" F 1230 E d TIS
• O Instituto de Beleza "ILANA" avisa à sua distinta ----------,..,-.---------- - ,--- -,

I'
scritório e' epósíto:

.

one: .

_ n. e egr.: ANTIDRA

I freg�lesia que' o mudou para ã' Rua F.elipe Schníid,t,· 46 - A S· SO ( I A ( A O (A 1A R I N E N S E
éom o telefone 2469, 'junto à Floricultura, com novas e .

.

,.
f' - .

AGÊNCIA: PORTO ALEGRE -. Rua Com. Azevedo, 64 '_'" 'moderpas instalações. Agora dirigida pelas madamas
' . DE· '""

E N 6 E N H E I R O S
Fone: 2-3733 (�IOMAR) PORTO ALEGRE _ R. G. SUL�' .1

\ Izolina e Iná Marques que aguarda sua visita.

I ' Atende:' "RIOMAR" - End. .Telegr.: RIOMARLI E DI· TAL
• : " ,,.�

.1. Por ordem do ssnhor presidente ficam convocados
i :

1".- r .- A

'

todns 0' assocíados para a ,"união do assernbléí•• ,-

i FILI��::�7:�:� En�V��::r�os��ri;gi6 -76 I'
-

clASSE TURISTA ��t��::�:g�fij!����Ê{;��:��:!�Ii��f.��
. . �

,

RIO DE JAN�IRO -' Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33
_ : PARA A EUROPA

�".i...'tà
missão fiscal eleitos emB do corrente mês.

e 32-17'-3, 7.',;. Atende: "RIOMAR" _ E.nd. Telegr r: RIOMARLI I. � �r
FLORIANóPOLIS, 9 DE MAIO DE 1957

Não. espere mois para fazer à Europa � \. Arquiteto VALMY BITTENCOURT
•

I' h' I;'
�

,7 , 1.° SECRETARIO

BELO HORIZONTE _ Avenida Contorno, 571 '1. �.���:: �,a�l�S'E aT��I��/�:P:tl��: i .

'prv-tico Sul clerece-lhe um de'sconto de K (

i
FONE'. 4-75-58 _ Atende'. "RIOMAR" I· '.,1--

.

'cêrca de 30% nos tarifas de pas- !)
•

. I sagel)s. E note que o aparelho é 'o �

.�I._....._••••••••••••_••••••_••�••••••••••••••••••• "•••••••••• '1 'mesmo' SUPER G CONSTEllATION �.� r

.

" com aIOs partidas semanais do Rio

VoreA �a.LI"i.
.

Q'ue, de Janeiro: terças e sóbados, às
,,�

.

LJ ,IU.O -

'

'U cinco e meia da tarde.

.------- ---- .��--- _- -- - --------

�ensamentos
"Ouem tem filho pequenino,
Por fôrça que há de 'cantar, .

Quantas vêzes as mães cantam
Com vontade de chorar".

"Ouem traz um filhinho ao peito
. Canta sem saber . pof quê,

.

Mostra o rosto satisfeito,
Que o cotação ninguém vê",

. "I Ma Mãe quando alimenta
O fi.lhinho pequenino

Tem um ar de Virgem Santa
Dando o peito ao Deus Menino".

-,- "O futuro de 'Jlm filho, grandioso e tem pode�. -
é sempre obra de sua Mãe''';' Sêsneca

,

N
.

I
� i· ,

"O
. A

d- apo eao,! - amor e uma mu-

- "O coração d'a Mãe é lhe� é poderoso; ma:s um

a 'sala de aula do filho!' ---" coração de MÃE é fraco e

. BJ.lcker : sobrepuj'á-o na sua fraque-
- "Poridera que a vida de za". --:-

uma vCr,dade1ra Mãe é mui- I Lowell

'. tas vezes uma: càdeia de cui- I _:-'-"A :Mã� deve ser a pri
dados, de. dôres e de s-act:j) meira cons·ciênci� da crian.

,
. 'I

.

ficios; mas pondera também \ça que não tem cpns·ciência".
que vais cooperar' na cria- I, - Bouvier ,

.

.'
. I'

ção de um novo ser, que um

I
.

dia te chama�á MÃE"! -
"
- fiA maternMade é o

, Un'zer ' "pa-triotismo da mulher". -

.

,

- "Um coração ge �ãe é .
A. Duma's

a obra prima da ,natureza".: - "A mulher Mãe é a mu í
,

Gl'etry \ lher completa", - I- "O �ome de ,Mãe é Montégazza_

\

EDITAL
,

. 'INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
INDUSTRIA.RIOS_·. hl.>f

DELEGACIA DE SANTA CATARINA

ELE1Ç'ÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
O .Inetituto de Aposentadoria e Pensões dos Indus

triários, pela Comissão Local de Eleições, na forma do

artigo 12 das Instruções aprovadas pela Portaria nO

2.291, de 13 -de outubro de 1.954, com as alterações in
troduzidas pela Portaria na 3.948, de 28 de fevereiro de

],957, ç!o Sr. Diretor-Geral.do Departamento Nacional
da Providência Social, convoca os senhores Delegados-

PO ruGlESSO

-

Eleitores dos sindicatos sediados neste Estado, cujas
atividades profissionais ou econômicas ,estejam víncu-

\.

.
. ::� �_ __:�,r.<....J :l:c:.: :'!L� ladas a êste Instituto, para. as eleições dos membros êfe

tivos e suplentes do Conselho Píscal do -LA.P.L, que se

rão -realizadas na sede da Delegacia do Instituto nesta

_
_ cidade, à Praça Pereira e Oliveira, Edifício IP.ASE-

iNSTITUtO DE APOSENTADORIA E PENSõES .DOS 20 andar, às. 9 (nove) horas, nós dias 10 e 12 de junho
. -El\'[P��GADOS' E�/i'�ANSPORTES· E éARfiAS., ; do corrente ano, respectivamente" para os- representan-

\. 1, ".E D I T A L , ., tes dos empregados e "dos- empregadores.
� '1 _ .. _

De otd'�m do Sr. Delegado Regional, do' Instituto Se não alcançado o "quorum" previsto no artigo 21

t1e Aposentadoria e Pensões dos Empregados. em 'I'rans-
1
das citadas Instruções, isto é, a presença de, pelo me

,ortes e Cargas, neste Estado, comunico aos .interessados
1

!lOS, 2/3 (dois terços) dos Delegados-Eleitores da res

inscritos nos concursos para as carreiras de Contador, I pectíva categorta.i a" eleição eerá realizada no primeiro
Assistente SõeiàJ, Estati�tico, Estatístico-Auxilíar, Ofi-· dia útí! imediato.và mesma-hora e, no mesmo local, com a

cial Administr.aíivo 'e Escriturário, que deverão compa-
I

presença de qualquer número de Delegados-Eleitores,
'recer na Delega?ia���glonal,..à .Praça Pereira e Oliveira, ',Í1.1dJ!peu.d�n-te de nova convocação,
Edifício I.P:À.S.E. 30 andar, p�!a receberem os cartões I" . Fl�ria?ópoHs, 11. de.mai., de 1957.
de iden tifícaçãó. paXa ·0 próximo concur$,o até o dia 10 de Telmo Vieira.Ribeiro
j unho pl:ó�i!p0 lisi�dour�. :�

,

-

... .

.

., '11 . Pr�side�te da Comissão Local de Eleições
Eloriaüópolis, 10, d-� Ma�o de, 1..-.9�7 •

--- - .

Euclides Cunha Filho "Lel'a e.U·.S·SI·D,e-', '.0 '('stad'o'"Resp, Bvp, Div .. Administraçêo r.
,Mat. 2796' I' ',-,

- TORAL
CONSULTE SE.U AGENTE DE VIAGENS OU A

QUEM me empresta qui
nhentos mil, em reserva de
'domínio, de um cinema-am

bulante, para as crianças
Catarinenses ?

AIR FRANCE
A MAIOR RID� AtR�A DO MUNDO

,

Av. Rio 8ranco, 257,A·, .Rio de Janeiro
\ Telefone$ 42,8838 e 32.3392

Terá � seu nome, na fa- REPRESENTANTE:"
Antonio Fiuza Lima

xada da camionete, como .

Florianópolis Sta. Catarina
o benemerito auxllíador dos

uniformes e material esco

Iar das 'crianças pobres; do
'f

Estreito de Santa Catárína.

Todo o material esc?lar, le
vará o seu 'nome.'! Cartas

para: Zizínho, ao e/do sr,

Pintor Liriari, Rua Manoel

de Oliveira Ramos, 84 fun

dos Estreito. S.C.·

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

� -

\. _.- � .. _�

ECONOMIA absoluta.
Grande CONFORTO·

��

AQUECEDOR

ELÉTRlêo

1M&�4,
IMERSÃO'e CHUVEIRO-

f
__.".--_

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqueci(:l1ento' ultra, rápido.
• JátG ábundante na tempe·

ratura desejada.

. _.

-'

.---

o MISTURAOOR DÁKO, de ".
togem in.tantorieo, permite o

moior
-

escolã de' oraduC1ções' de
.

TEMPERATURÂ.

Que importa a nós, a fé, sem ter amor?
. A fé que se deseja na aparência, '

A fé que só conhece o vil, temor.
E não descansa apropria consciencia?

/

Que' importa a nós, a fé, sem Iuz, calor,
_E sem palavras de benevolencia?
Que não sabe acalmar a alheia dor.

/

Que não' consola e que não tem clemencia?

O pensamento em fé, 'Sem ter amor,
Nada pode criar de bom na vida,
Nada pode fazer para o Senhor !

A fé é o proprio amor que consolida,
A esperança da luz, nos corações
A cantar para o céu, realízações !.

,

Vera da Costa Vianna

NA

VANGUArDA·

. .

�.
I

CONFORTO absoluto
Grande, ECONOMIA

AQUECEDOR EUTRJCO CENTRAI.
'.

'.

Capacidade:
100- a 1.000 litrOS

,
.

\ -

Fabricados ftOI '1I;l0l
horizonfo.1 • vertical.

/

•
. Construção sóiida, sendo a caixa interna de' COBRE •

,revestida dé matérial áltam-ente ISOLANTE (lã de vidra),
• Resistência do. tipo tubular. inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. 1JRMOSTATO,

que proporciona grande ECONOM.IA .

..... ;;(
!
I.

.

.

..___ ____./

_"-.--_.
--�-

",I'
I

GARANT� O QUE fABRICA
--�----__. \

. \
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/Florianópólis, Quarta-fe'ira, 15 de Maio de

-, I

* 4 MODÊLOS

*4PRECOS
, ,

- * 3 GARANTIAS

E, ASSIS-TÊNCIA'
TÉCNICA

. DOMICILIAR
GRATUITA -,

�',

-(

MODELO STANDARD 7�4 pés

p=_ "'1

� _-_.

. MODELO MASTER 7,9 pés

/

EDIFICIO IPASE

l.a O RE·FRIGERADOR é FRIOIDAIRE

2.a P�ESTAÇÕES.SUAYES �ARA.
len

QUALQUER ORCAMfNTO A PARTIR DE
.

, ,", .f�·
E1AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRAD�DOS DA AFAMADA LA

RANJINHA "MAX WILHELM" DE'JARAGUA' DO -SUL.
'� c

\

•

"MODr-LO MASTER 9,7 pés

MODll�LO DE LUXO 9,5 pês

PERGUNTE A OtI�M TEM UMA -

E ADQUIRA A SUA

r

" I
.�

-_.w;
,

'��,
'. -; ":T.�

* ·MAR€A REGISTRA'DA

I ,Jrmã Benrward".
A senhora Wally Selinke

I
entre 'si, reuniu mais de 200 'tas, resolvemos mandar es

Schweitzer; ex-aluna do Co- colégas/que, à sua é�-dil'e" ta importância ao - Colégio,

l�gio, Coração de_ Jesu�, dirí I
tora,

\
prestariam sua de:_- ,; pedindo-lhe que destinasse

gru a Rvda. Irma l.\{arla Te- ltade�ra homenagem, Jun- a uma caixa ,de esmola. Ilca
resa a seguinte' carta: to lhe envio a lista, em par 'Trindade prontificou-se a

Rio, 5-4�51 _te, das que assinaram, ou-
i
mandar-lhe 'a importância

Minha querida amiga tras por descuido, deixaram
I

pelo Banco do Brasil, aos

Os muitos afazeres de de faze-lo. i cuidados de uma amiga sua
I

uma dona de casa, após dois- A missa foi solene, muito daií, que será a portadora
.

: '
./

meses de férias, impediram__comovente, à qual todas as- de Cr$-Z.680,00.
.

me de lhe escrever há mais sistimos com a maior emo-
I

Creio que nestas -linhas
I

'

ção rendendo preito de sau- singelas, pude-lhe dize I-

dade.
' sentimento odas

\

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

-

"

ír

, ,.
� --;_;-;-';;::;;-"=:::::=',' '':';_-,- ---====��:...

U habito não raz o monge, mas o custume no

,;ecído certo e corte perfeito defíne o cidadão práti-
co e_elegante.

. -e ..0 �If .;
- --"

�� F: :_:.w: i�}_t!
As roupas Imperíal Extra lhe assegurarão dura

hil idade e caimento perfeito e corte elegante.
,

O Magazine Hoepcke vende pelo Cred<iário es-

tas Mimas roupas. _

--

tempo, conforme erá o meu
desejo.

.
;

Apôs a missa, reunimo-

nos na sacretar ia, para .cum

primentar Frei Norberto e

Com imenso. pezar soube

mO'S' aqui, embora um tanto

atrasada, da noticia do fa

lecimento de nossa Irmã

Benwarda. Sabíamos .

que

s que deve ser o

manto de todas as boas' Ir

mãs
.
do nosso Colêgio, a

.éxp:ressar-Ihe, nçssa gratl- quem apresenta-mos nossos

dão; .estava .realmente eo-: votos de profundo pe_
estava doente, que seu es- nfóvido. Graças à boa Irmã' Aqui termino mintra" boa

tado 'el�a grave, porém a es- Bernvarda tivemos oportu-
I amiga, �erta d·e ter coope

perança de que de- repente nidade de nos rever, algu-
I
rado com todas as ex-alu

surgisse algo que lhe ame- mas que a 30 anos não via-
I
nas e com' o melhor das in

. "

•
nizasse os sofrimentos e, mos. Com a melhor boa von tenções.. . -">

. 'talvez,. até a c,urasse, nunca tade 'todas 'quiseram coope-j-
Com a amizade de sempre,

t n�s abandonouj pensava-, rar. co� um donativo para a· sua

'mos
como os médicos: .onde missa, e como, éramos tan- \

J WALLY -

há vida,.- há esperança. ---..;..----....,..........-------------
"

��!:Ii:m::!e :�:;g:;;�:: t: AV I80
peranças.
Irmanadas pelo mesmo

sentimento nós que tantos
I-

anos' convivemos com ela,
que para nós foi uma se

gunda -mãe, não queremos
dei\car de pefir a Deus

por ela,. que tanto fez por

nós. Surgiu-nos ' então a

\iàéia: de mandar
- Icélebrar

, ...A Sociedade de Ámpar� á Velhice comunica aos que
adquiriram, bílhetea da "RIFA" de uma colcha de trico,
que a mesma correrá pela Loteria do Estado de Santa
Catarina, extração do dia 14 de maio do corrente ano.

Ploriànôpolis, 11 de maio de 1957
, Dalila' C. Bustamante

.

Secretaria

CAMPANHA D� EDUCAÇÃO
FlORESTAL

O Eucalipto viminalis é o indicado
para o plantio em regiões de Inverno.
rigooso, supertandc as baixas tempe
refutes. Produz madeira para pasta

A •

mecamca.
Para qualquer informa'çãor corsul-

te,� "Acôrdo Ileresíal",
_

,

uma missa, a doe 30 dia, já
que o 7'0 dia

"r
havia passa-

doo.'
-

',.',

O bondoso Frei Norberto,
a' quem recorre.�i>� por ter

sido do nosso Côlêgio, ,�, por
tanto, como nós, admirador
de tii:,o nobre alma, pronta
mente nos atendeu e assím

ficou marcada a data de 4

de abril.

Um convite pelos jornais
e telefonemas de ex-alunas

;?5iõP$&'ifHji�+ _"::::::_. !o_,��_-.!._
Desde' a escolha dos teéídos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expeclalístas responsáveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim 'é possível obter uma
.roupa perfeita e que veste bem. ,

Pelo Crediário do Magazine lÍoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes de Cargas em 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

Rua'

TURISTA

','COLE'ÇAO PASQUALE PETRACONE"
Acaba a Mssa Diretoria de Cultura de receber do

Instituto Cultural Italo-Brasileiro de São Paulo uma co

leção do seu noticiario cultural, qus se publica em São

Paulo, na Rua 7 de Abril, 230 - 5.0 andar ...:_ Cx. Pos-

tal 7479.
.

O noticiário que é feito com grande 'riquesa de in

formações, toca em tõdos os aspectos da cultura italiana
da atualidade, havendo numerosas notícias sôbre lite-

ratura, filos'ôfia, história, música, pintura, etc.
.

05 numeres- que foram enviados à Diretoria ,encon
tramse, como habitualmente, à disposição dos interes
sados na leitura.

(Noticiário dístribuido pela Diretoria de Cultura da,
Secretaria de Educação e Cultura).

Instiloto- de 8eleza «ILINI»·
o Instituto de Beleza "ILANA" avisa à sua distinta

fregueaia que' o mudou para ã' Rua Felipe Schmidt, 46
com o telefone 2469, 'junto à Floricultura, com novas e

modernas instalações. Agora dirigida pelas madamas
"Izolína e Iná Marques que aguarda sua visita.

/

FILIAL: -CURITIBA_ Ru� Visconde 'do Rio Branco, 932 - 936
-

Escritório e Depósito: Fone: 1230 _ End. Telegr.: SANTIDRA

,MATRIZ: FLORIANÓPOLIS _ Escritório e Depósito:
Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535

End. Telegr.: SANDRADE

AGÊNCIA: PORTO ALEGRE -. Rua Com. Azevedo, 64 -

Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL-'
Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

I

I
- ..

I
••

I
•
•

i
......................................................" ',
----'-'- __

'-_._.
.

I FILIAL: SÃO PAULO - Aveníca do Estado, 1666 - 76
For{e: 370650 _. End. Telegr.: SANDRADE

RIO DE JAN;EIRO -Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33
e 32-17'-37 :. Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

BELO HORIZONTE - Avenida Contorno, 571
FONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"

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

�ensamentos
"Ouem. tem filho pequenino,
Por .fôrça que há de cantar, .

Quantas vêzes as mães cantam
Com vontade de chorar".

"Quem traz um filhinho ao peito
.Canta sem saber por quê,

.

Mostra o rosto 'satisfeito,
Que o coração ninguém vê".

. "I Ma Mãe quando alimenta
O fi,lhinho pequenino

Tem um ar de Virgem Santa
Dan·do o peito ao Deus Menino".

-:- "O futuro de' 11m filho, grandioso e tem poder". -
é sempre obra de sua Mãe''''' Sêsneca

,

.

- Napoleão.. !' "O amôr de uma mu-

- "O coração da Mãe é lher é poderoso; mas um

a sala de aula do filho" -
I

coração de MÃE é f�aco e

. Bueker ; sobrepuj-a-o na sua fraque-
.

_ "Pondera que a vida de za", -:-

uma verdadeira Mãe é mui- I Lowell
, tas vezes uma cadeia de euí- I _:_-"A Mãe deve ser a prl,

.

dados, de. dôres e de .sacr:i) meíra consciênci� da crian,
,

. I

ficios; mas pondera também 'ça que não tem consciência".

que vais cooperar' 'na cria- I
- Bouvier

ção de um novo ser, que um Idia te chama�á MÃE"! - - <IA maternidade é o

,

' Unzer ' I patriotismo da mulher". -

- "Um coração de l\{ãe é .
A. Dumas

• I

a obra prima da natureza". I
_ "A mulher Mãe é a mu

f

Gl'etry \ lher completa.". - 'I_ "O nome de ,Mãe é
.

Montegazza

- TORAL

QUEM' me empresta qui-

PARA A EUROPA

Não, espere mois para fazer à Europa
aquela viagem há lanlo lempo so

nhada: a CLASS'E TURISTA no Atlôn
lico Sul oferece-lhe um desconlo de
cêrca de 30%, nas larifas de pos

soqens. E nole que o aparelho é 'o
.

mesmo' SUPER G CONSTELLATION
com 'duas parlidas semanais do Rio
de Janeiro: lerças e sábados, às
cinco e meia da lorde.

CONSULTE nu AGENTE DE VIAGENS OU A

"

---------------- -------.

'- _,- ��--.

ECONOMIA absoluta
-

Grande CONFORTO
�"

AQUECEDOR

ELÉTRléo

-:

1��4,
IMERSÃO (J, CHUVEIRO"

f
---='�--

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqueclmento ullra, rápido. ,

• Játo àbundante na tempe

,ratura desejada .

.__.

o MISTURAOOR DÁKO. de I,.

logem instontoneo. permite o

maior' escola de
.

graduações de
.

TEMPERATURÂ.

EDITAL
''INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

INDUSTRIARIOS '. �\_:ç
DELEGACIA DE SANTA CATARINA

ELE1ÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
O .Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Indus

triãrios, pela Comissão Local de Eleições, na forma do

artigo 12 das Instruções aprovadas pela Portaria nO

2;291, de 13 de outubro de 1.954, com as alterações in

troduzidas pela Portaria nO 3.948 de 28 de fevereiro de
,

nhentos mil, em reserva de AI-R FRANC'E NA 1.957, do Sr. Dir�tQr-Geral do D�partam�mto Nacional
'domínio, de um cinema-arn- da Pro"Vidência Social, convoca os senhores Delegados-

" MAIOR RID" AtR"A DO MU"DO VANGUAUA·

bulante, para as c r.ianças Av. Rio IIranco, 257-A _ .Rio de Janei!Q DO '..GIUSO Eleitores dos sindicatos sediados neste _Estado, cujas

'Catarinenses ? \ Telefones 42.8838 e 32.3392
V

atividades profissionais ou econômicas estejam víncu-

Terá 0, seu nome, na fa- REPRESENTANTE: .. ._..:�t. <::.1 =:1:",,: �i� Iadas a, êste Instituto, para. as eleições dos membros efe-

Antonio Fiuza Lima tívos e suplentes do Conselho Fiscal do -LA.P.L, que se-

xada da camionete, como -

li d d d Dl' d I tit t' t.

Florianópolis Sta. Catarina rao -rea iza as na se e na e egacia co ns 1 u o nes a

o benemerito auxiliador dos cidade, à Praça Pereira e Oliveira, Edifício IPASE -

uniformes e material esco- INS'I'ITU�O DE APOSENTADORIA E PENSÕES ,DOS 2° andar, às. 9 (nove) horas, nós dias 10 e [2 de junho
Iar das, crianças pobres, do �Ei\iPR�GADOS El\f ,T�ANSPORTES' E CAR-GAS do corrente ano, respectivamente,' para os- representan-

, i
-

E D I T A L
1
tes dos empregados e "dos empregadores.Estreito de Santa Catarina. '

De ordem do Sr. Delegado Regional, do Instituto Se não alcançado o "quorum" previsto no artigo 21
Todo o material esc?lar, le- t1e Aposentadoria e Pensões dos Empregados, em 'I'rans- '.ias citadas Instruções, isto é, a presença de, pelo me.

vará O' .seu nome '! Oartas ;lOrtes e Cargas, neste Estado, comunico aos interessados
I

!lOS, 2/3· (dois terços) dos Delegados-Eleitores da res.

para: Ziz ínho, ao c/do sr. inscritos nos concursos para as carreiras de Contador, I
pectiva categoria, a eleição será realizada no primeiro

Pintor Líriari, Rua Manoe1 Assistente Social, Estatfstico, Eetatístico-Auxiliar, Ofí- dia útil imediato, à mesma 1:10Ta e, no mesmo local, com a

cial Administrativo e Escriturário, q-ue deverão compa-
I

presença de qualquer número de Delegados-Eleitores,de Oliveira Ramos, 84 fun-
'recer na Delega,cI ia. :�.�gional, à 'Praça Pereira e Oliveira,

I

.indepeudente de nova convocação.dos Estreito. S.C. -

Edifício .LP.A.S.E. 3° andar, para receberem os cartões
"

Elorianópolis 11 demaí., de 1957.

de identificaçãõ. pata o próximo concurso até o dia 10 de . Telmo VieíraRíbeíro
junho próximo ,

vindouro.
,.

-

-

'11. ,presidente
da Comissão Local de Eleições

Florianópolis, 10 de Maio de 1.957 '

•

I
-- --- - .

Euclides Cunha Filho' "Lela e,aSSI·ne-'- ',O Estado,"·Resp, Evp, Div. Admínístração !'
Mat. 2796' I '- '

Que importa a nós, a fé, sem ter amor?
A fé que se deseja na aparência. '

A fé que só conhece o vil. temor.
E não descansa apropria consciencia?

/

Que' importa a nós, a fé, sem Iuz, calor,
_E sem palavras de benevolencia?
Que não sabe aca-lmar a alheia dor.

.»

Que não' consola e que não tem clemencia?

O pensamento em fé, 'sem ter amor;
Nada pode criar de bom na vida,
Nada pode fazer para o Senhor !

A fé é. o proprio amor que consolida,
A esperança da luz, nos corações
A cantar para o céu, realizações !.

Vera da Costa Vianna
----------�-_-------- - ,--- .__

.AS·SOCIACÃO CAIARINENSE
•

(i \

•

DE" É N G E-N H E I R O S
EDI·TAL

Por ordem do senhor presidente ficam con vocados
todos 'os associados para a reunião de assembléia ge

ral ordinária a ser realizada dia 24 de maio próximo
vindouro, àw20 horas, na sede da Associação, a fim de

serem apresentados Ü' relatól:io' e o balanço da atual

gestão, e dar posse à diretoria, conselho diretor e co

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

Arquiteto VALMY BITTENCOURT
'l.0 SECRETARIO

CONFORTO absoluto
Grande. ECONOMIA

"

AQUECEDOR EL�TRJ�O CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litrOS

\ -

,

I
'
••,.>'

Fabricados IlOl tiJ)Ol
harizonto.l e verticaL

. \

------_
_.-"

• Construção sóiida, sendo a caixa interna de- COBRE �
,

·revestida de material altamer:ite ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do. tipo tubular, inteiramente blindada .

• Controle automâtico de temperatura por. U.RMOSTATO,
que ptoporciana grande ECONOM,IA •

�"'PAo _ �ç O QUE FASRICAJ(---
_--- ,�.��
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F]otiaIiópolis, Qua'l'bFfeh'a, t5 de Maio de 1957

!

* 4 MODELOS
*4PRECOS

, ,

- * 3 GARANTIAS
,

E ASSIS-TÊNCIA'
TÉCNICA

. DOMICILIAR
GRATUITA "

MODELO STANDARD 7�4 pés !
,).

\.' , F -'1

� ,-_'

-I;,

��i\� .-
f"""'-

,

. MODELO MASTER 7,9 pés rii

./

EDIFICIO IPASE "

-

•

/

lia O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESTAÇOES,SUiYES RARA.
leR

QUALQUER ORCAMENTO A PARTIR DE
. .. ,

,
.

.;g�'
E1AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA

RANJINHA "MAX WILHELM" DE'JARAGUA' DO SUL.
. � ,

\

•

'<.
MODt!.LO MA'STER 9,7 pés

MOD.li:LO DE LUXO 9,5 pés

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
E ADQUIRA A SUA

,
-

" I

* 'MARCA RE&ISTRADA

Irmã B· nrwarda
---�-

A senhora Wally

Selinkej
entre si, reuniu mais de 200 tas, resolvemos mandar es

Schweitzer, 'ex-a,luna do Co- colêgas que, à SU"R ex-dites ta importância ao- Colégio,

l�gio, Coração d(l_ Jesu�, ,diri I
tora,

\

prestariam sua de::- ,; pedindo-lhe que destinasse

giu a Rvda. Irma 1\1:arla Te- ttad€�ra homenagem. Jun- a uma caixa ,de esmola. Ilca
resa a 'Seguinte carta: to lhe envio a lista, em par 'Trindade prontificou-se a

Rio, 5-4�51 _te, das que assinaram, ou-: .marsdar-lhe 'a ímportâncía
Minha querida amiga tras por descuido, deixaram

I

pelo Banco do Brasil, aos

Os muitos afazeres de de faze-lo. i cuidados de uma amiga suá
I

uma dona de casa, após dois- A missa foi solene, muito dali, que será a portadora
.

: '
/

meses de férias, impediram, comovente, à qual todas as- de Cr�2.680,00.
'

me de lhe escrever há mais sístimos com a maior emo-
I

'Creio que nestas linhas
I

'

tempo, conforme era o meu ção rendendo preito de sau- singelas, pude-lhe dizer al-

desejo. dade.
'

," !
go do sentimento de todas

; ,

Com imenso: pezar soube- Após a missa, reunimo- nós que deve ser .o dentí-
mos aqui, embora um tanto nos na sacretaria, para cum mento de todas' as boas 11'

atrasada, da noticia do fa- prímentar Frei Norberto e más, do nosso Colégio, a

éxpressar-Ihe, n�ssa gratr- quem apresenta-mos nossos

dão; .estava 'realmente co-' votos de profundo pezar. '

I

11l"óvido. Graças à boa -Irmã
'

Aqui termino minha boa

Bernvarda tivemos oportu-
I amigá, certa de ter coope

nidade de nos rever, algu-
I
rado com - todas as ex-alu-

I '

mas que a 30 anos não' via-
.

nas e com o melhor das in

mos. Com a m�lhor boa"von
I

tenções. ,

'. �

lecimento de nossa Irmã

Benwarda. Sabíamos 'que
estava doente, que seu es

tado 'er,a grave, porém a es

perança de que de-, repente
surgisse algo que lhe ame,

•
nizasse os sofrimentos e,

,
'talv,ez, até a c,u(asse, nuncaI i1�S abandonou'; pensava-
mos como os médicos: -onde

I há vida, _

'- há esperança.
,

Infelizmente extiguiu-se sua

vida e com' ela nossas es

peranças.
Irmanadas pelo mesmo

s)ntimento nós que tantos

anos' convivemos com ela,
que para nós foi uma se

gunda =mãe, não queremos
dei\car 'de pe4ir a Deus

por ela" que tanto fez por
nós. Surgiu-nos então a

ddéia de mandarJcelebrar

tade todas quiseram coope- Com a amizade de sempre,
rar.com um donativo para a- sua

missa � como oramos tan-
,

WALLY

AVISO
. ...A Sociedade de Amparo á Velhice comunica aos que
adquiriram bilhetes. da "RIFA" de uma colcha de trico,
que a mesma correrá pela Loteria do Estado de Santa
Catarina, extração do dia 14 de maio do corrente ano.

F'loriânôpolis, 11 de maio de 1957
r Dalila' C•.Bustamante

'

:;.

Secretaria

CAMPANHA'DE EDUCAÇÃO
FLORESTAL

, O Eucalípto viminalis é O indicado
Para o plantio em tegiões de' inverno.O bondoso Frei Norberto,

a' quem recorr��p� por ter riqooso, suportandn as baixas tempe-sido do nosso Colégio, ,�, por
tanto, como nós, admirador, raíures, Produz madeira para pastade tt\_o nobre alma, pronta-

" .

mente nos atendeu e assim mecamcal'
ficou marcada a data de 4

de abril. Para qualquer informação, corsul
Um convite pelos jornais'

-

e telefonemas de ex-alunas te q "Acôrdo Ileresíel" I

,
'

uma missa, a de 30 dia, já
que (} 7'0 dia]'havia passa-
do.

-

'

�,
�

$-àFit;;s._i�... - _'=:!2..=....III!.�1s:D__:._

Desde> a escolha dos teéídos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecialistas responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim 'é possivel obter uma'
.roupa per�eita e Que veste bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

U habito não raz o monge, mas o custume no

,;ecido certo e corte perfeito define o cidadão práti-
co e_elegante. ..,,�1.f �lr 'i'

�� !--:�. :,;)1: i��Bi!
As roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura

bilidade e caimento perfeito e corte elegante.
.

O Magazine Hoepcke vende pelo Cred,jário es

tas ótimas roupas. _

,
\

"�,,
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Frorlanôpolis, Quarta-feira, 15 de Maio de 1957 "O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarína

-.

-

-�'----

\ !if�*�1;;v ,�"","'

A, .
, .

(om nova e brilhante vitória sôb Y6 o Paysandú, por 1 x 1 � desta vêz n o red�lo do campeão da' Divisão Espe cial, em Brusqu_e, '(

a equipe do Operá rio, de Joinville, logrou laurear-se ta mpeã d� 'Estado sem sofrer uma únic ét derrota. Salve, pois, o simpático du
be joinvilense pela estupenda conqu isla que o coloca entre as maiores ag remiações esporiivas de Santa (afari na!

de

,

DERROTADO ,DUAS VElES O.JUA(HUELO E SA'BADO E DOMINGOr EM BLUMENAU, ENFRE,NTARAr ,o AMrR�(A
Vis'ando sua participação Domingo, pela manhã,

I
do, então cl�ssificado o Clu-

,

Blumenau, sábado e do-l A guarnição martinelína Erig Passig, Walfredo dos Furtado, Walter Ouriques,
na �rova Clás'sica, "Mo�sés ; na. ba�a .sul, foi efetuada a

! b: de Jairo C�n�d.o para miri,g� próxi��s as elimi, f�i est�: Jobel Furtado,: Santos, P.:dro Pa�lo FI�-I Claudio �

Santos e Francis-

Lupion", que sera r:ealIza-; prrmeira prova, entre Mar- disputar com o América, em natórias decIsIvas., I timoneiro e os remadores ,1'es, Aroníldes RUSSI, Odair co Correa.
.

da a 2 de junho próximo,' tinelli e Ríachuele, não I '

,

em São Paulo, a Federação I
Aquática de Santa Catari- tendo 'sido inscrito o Aldo I

na está - realizando elími- Luz por não possuir um
I

natôrías de out-riggers a barco eTI! condições de dis- I

oito remos afim de esco- puta. Venceu-a o rubro-

lher a gU,arnição que a. re-j T
� •

•

presentará na grandiosa negro, com boa diferença, Prossegue vitoriosamente
disputa da ,raia do Juruba- I O mesmo aconteceu. no ·dia

I
o tor?C';o "Rio

-:. S�o p.auln",
tuba.' I seguinte, segunda-feira, sen- reumnuo os prrncipais clu-

Jsolado. e ·Invi,cto o Fluminense
Vitórias' do Sanlos, Portuguesa, São Paulo e- flamengo �ôbre BOlafogo: Ãrn ética, Vasco e Co,. ,

rintians - A classificação e os prõxim os Jogos
bss da metrópole e da "Man
chester" brasileiras.
Santos 5 x Botafogo 1

..
"

'. 1

.'
�;:�\f I

Este 'Jogo teve lugar em pela goleada de 5 x 1, gols a renda somou a importàn,
Vila Belmiro, sábado, c tríun r

marcados por Dorval (3) e cia de Cr$ 1.015.325,00
fou o bi-campeão paulista Tite. (2) para os san�istas e Ffamengo 4 x Corintíans O
_ Paulinho para os alví-negrcs No Pacasmbú clefronta_

-Cariocas. rarn-se Flamengo e Corín,
Os quadros: . tíans, . verificando-se a vitó-
SANTOS - Manga - Ge- i ria do rubro-negro Carinca

tlllio e Mourão - P'iot! -I Pela contagem fie 4 a i), Ce11-

Ramiro, C' Urubatâo - Dor- ,
tos obtidos por Henrique,

val - Alvaro - Pagão -I Luiz Roberto, Luiz' C,It"lC:;; e

(Del Vecchio) - Pelé e Ti-
'

Moacir.
te (Pepe). JOgou o Flamengo 8s""m

BOTAFOGO - Amauri - cohstituido: 'Arí, Tomile�
Beta e Domicio e Nílton (J'upert) e Milton (Edson)::
Santos -Bauer (Ronald) e JaJdir, Luiz Roberto e JOi'
Pampolinf - Garrincha _:_

, D-idi - Paulinho - Quaren

LEM-OR-aN-OO-
tinha (Nilson Santos) e João

- Carlos (Amoroso).
.

•••
' .._Quando da expulsão C:f;

Coube à baleeira' a 4
I
Domjcío, Nilton Santos eri-

"AIf " d G 'R I' trou em sUbstiÚliçâo a Qua·
remos a, o . .

. t i hI ren in a e passou para a Luiainho, Paulo, Mil.'LU�j'1
Gragoat.á,\ vencer o .primei- I zaga. (Ra,fael) e Boql!ita,
1'0 Campeonato Carioca de A arbitragem do sr. Euna Juiz: Gama Méllcher (' l'en
Remo, realizado em 1898,' pio de Queiro�, teve falbas da de Cr$ 549.535,fiO.
na distância de 1.600 me- qUe entretanto, não influi- A ctassiftcacâo

A
. -

t
ram no rasu ltado do jôgo. Com os resultarlo-, :'C'j'TI13,tros. guarmçao es ava -

-- -

A, arrecadação somou Cr$ a classificação passou a serconstituida por Heitor Pe- 326.-690,00
'

dan: Joel, Moacir, IncUo
(Luiz Carlos), Hcnvique e

Ba'bá.

FUTEIDL·TENIS
V
CI .

...
EC
•

-
c:a
...
•

-
c::a

-.-A IJ IlHATA(JlD
o

TURfE!
�---,L.""!!,,,,!!�-===--......_�

��----------��� .

IASQUETEIDL . VILA

-----------� ---'_-----, -------'---------

Brasil x Hungria, a 14 de lu�ho
Na data de hoje trans- metropolitano de 1954, Izl- BUDABEST, maio, (U. guai em Montevidéu, a '28

corre o aniversário natali-' dro Costa ausentou-se dás, P.) - A seleção nacional de julho' jogará contra o

cio do sr. Izidro Costa, ele. 'atividades para voltar ago-' hungara de futebol deverá
I

Peru 'em �ima, a 30 de ju
mento bastante relaciona- Ira em 1957 disposto a le- realizar uma série de parti- lho contra a seleção de Li

do' nos .rneios futeboHsti-' var o alvi-negros a nova das em vários países sula- ma, a 4 de agosto enfrenta

cos d� Capital. Dep�is 'de 'trajetória vitoriosa no es- mericanos no próximo ve-',
rá o Chile em Santiago e a

ter levado <') Figueirense à
I

porte do balípodo, rão (europeu), segundo foi 11 de agosto disputará uma

conquista do titulo. máximo Nossas felicitações. anunciado hoje nesta cída- partida contra a seleção ar-

de. gentina em Buenos Aires.

Aniversário do tétnico 'Ilidro Cosia o quadro corintíano í'or-
meu assim: Gilmar, Olavo
e Cássio; Idario, Oreco e Ro
berto (Goiano): C'áudío,

do Turie

tos, Palmeiras e Flamenf;'(J 4.
4.° - Santos ,. . .. :)

5.° - América- e Botaf.j:';'j ,.6
6.° - Corintians ..... ". .. S

PROXIMOS JOGOS

HOJE
NO PACAEMBU' - San·

,_: ';'"
,:

'E_ � M�"Si ·�-·nt>r��--]§Z-2E2JEElÇj - ...,..,,®?-�--:)i .�T--·

Quatr()�- E:sp�táculos -DOe (iâlã�m �
. Nada méllos de quatro espetát Idos dos mais proll1issO�es< serão erelu ados no es.paço de seis dias para gáu dia dos· amanfes (lll'do esporte do balí poáo. Sábado esta�á aqui,o Floriano,: d� NovO Hamburgo, que enfrentará '0 figueirense e no dia· seguinte o-

I Ava,í, Terça-f�iril �onhece�emos ii Po !iuguesa Carioca que ,dará combale ii o Avaí., voltando quinta-feira ii nOVi! ex!hiçio, desfi! 'ei· �
..

Ia dlanle do Figueirense. Nao perçaml . :.' �

"

-

f' .

_ �
57 !

;
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F'!ofÍanópõlis', Quarta·feJra, 15 'de Maio de'1957'·0 Estádo" o mais antigo Diário de Santa C
.
atarlna

)

..h

: �.....

as de Cio,ema f/iRENHER
, A BOA ROUPA

A, novela de Irwín Shaw' horas de escola. . Ela não' com Lincoln na Casa Bran-
I

pal, Entre outros no
sôbre a -Segurida 'Guerra I somente se envolve com ca em Washingoton e mos- ,'c� encont�am-se �ichardM LI n d i a I, "The Young lima ex-rainha de burles- tra uma cena cuidadosa- Burton, RIchard Wídmark,
Lions", (Os Jovens Leões), que, uma cantora e uma mente autêntica e minucio-I Richal,a, �od.d, Ha:.rrY An
será filmada pela 20th Cen dançarina, mas se apaíxo- samente documentada da drews e Sir John Gielgud,
tury Fox, AI Líchman pro- n/ também por um dos a- monte de Lincoln na casa quando, decorre apassagem
duzirá a versão

.

cinernato- tores, do sr. Peterson, 'para onde ----.....------_:.-----..;;...........----

gráfica do' livro, que foi -o- foi lev'ado depois de feri- DEPÀRTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM J)Q
publicado em 1948. A "T e I e v Is i <Í n-Radio .do. O filme também segue ESTADO DE SANTA CATAIU-N'A o

' "

/:
.

.

• . 'o " ,

-o- Workshop" da Fundação o cortejo fúnebre de Lin- .

'.- " "

Jean Simmons " EDI'l'AL DE CONCO'R�-ANCIA PÚPLI'CA' PARA;ÁLIE-aparecera Forde produziu um filme coln .atravês do campo a- J!i ,

"

I d dPI'
c NAÇÃO DE VEíCULOS USADOS � N° 1/57:,,'

"

ao a o e au Douglas em cinco partes, "The Lín- companhado do poema de
. '

/ no, filme da Metro-Gol. coln Series" que f�i muito Walt Whitman: "Quando Chamo a atenção dos interessados para o
o

edital des-

dwvn-Mayer, "Thi,s Could aclamado por' sua sensitiva (JS Lilazes, Floreaceram Pe- ta concorrência, publicado na íntegra nos "Diários on-

N ,-
· -,

-a
·

�e �e Night" (Esta 'Pod�- interpretação da vida de la Ultima'.Vêz". "crescen-! �i�i:'���o6 d�e 1��Ii.1 de 1.957, ,�e 3() de abril de 1.957 e de ,O'IClaS�.r va,lao.asrra er a Neíte), baseado [oven Lincoln. Fflmado em do" (28 mmutos) começa DERSC, em Elorianópelis, 10 de maio' de l,9!'F, �
em argumento de Isobel locais atuais onde o presí- com Lincoln com a idade' Eng'Q Civil Heitor Ferrari

O Avaí está em entendi- do Boeaíuva, para um jô:'
Lennart.· O romance musi- dente "rnarfir passou sua de 14, anos e termina com Diretor Geral do DERSC.

.

mantos )com os dlrtgentes go amistoso a realizar-se- �

cado terá músicas de Ní- juventude, a série teve sua 21°, aniversário de Lincoln i••••• (III••••• I()••••••••••••••�..��.ê-•••••••••••••••••••••MA dia 16 do corrente, quinta-
cholas Brodsky e Sammy autenticidade assegurada ql�e, se despede de sua :a�II' L'�IRA' TE'NIS �CLUBE

'

I
feira à noite, Neste jôgO, o

Chan. Robel't Wise será o plo auxílio de várias so- nuha para comecar Vida, I • Bocaiuva apresentar-se-â
" ,

• /
drãdiretor, A história gira em cied�de,. ihistÓil'·icals locais. nova. ' I '

'CONCURSO MISS SANTA CATARINA, 1957 I com Q seu esqua rao para
, torne de .uma jovem recém Muitas pessoas que apare- "Nova Salem" (30 minu- i PROGRAMA' I 1957, despertando, por, isso,
saída da escola superior e cem no filme sãodesceden tos) é a história da chega- ••• Dia 18, sábado, às 14 horas - Desfile das candidatas, de maillot, perante

I
verdadeira curiosidade e

qUe está numa' escola prí- tes diretas de pessoas com da de Lincoln em Nova. Sa.. à Comissão Julgadora e autorídades, na pis-
o

grande' espectativa entre \'
már ia, Ela se candidata pa quem Abraham Lincoln se lem, seu, encontro com Ann I cina da Escola de Aprendizes de Marinhei- I os desportistas da Capí- }

• ros, gentilmente cedida pelo Exmo. Sr. Co- •
ra trabalhar nas horas va- associou. "O Começo e' o Rutledge, e sua primeira e I' mandante.

' I tal.

gas um cabaré -onds.

seI Fim",,' primeiro dos Cinco fracassada entrada na are-,: - Dia 18, sábado, às 22,30 lIs. _ Soirée Elegante no Cluble Doze de Agosto. e

torna secretária depois das filme� (27-�fnutos) -.jR:ie-i� CJ�.!.,política. i >- Desfile das candidatas, com traje passeio. el••õos@Getll@ I!I................... "Ann RU'tJ.édg " .C33 mi- • Apresentação da famosa Orquestra Centro-'

INS�IT
" nutos) mostra Lincoln'"eo": .,_..,... .

'-_ Americana. Prêço das, mesas: Cr$ 400,00, à -I'

L Ç''fO DE PREVIDtlNCIA E ASSISTtlNCIA DOS '

•
-.... ...

'.o.., 'venda na Secretaria do referido Clube, das
eSERVIDORES DO ESTADO' mo um jovem advogado e c,o .._, .

" • .�____ _

8 às 12 e das 14 às 18 horas, diàriamente. IA V I S O mo um 'membro da legisla- •• ' ---...._....,

1Nota: ,C", ��� Lira têm, ivre ingresso e
A ,O Delegado do Instituto de Previdência e Assis- tura, O filme também sali-:i' nessa Soirée, devend·õ�resentar, na Por- I carregada de conseguir os

têncra dos Servi-dores do Estado em Santa Catarina, in- enta a deterioração físicá:; , taria, a carteira social. Co;Víte-'-íf-.,�OO. I prêmios está sendo bem

formo,a, que ,o expediente para atendimento ao pu'blI'CO, a
/ • �

, " � e b'd 'I ,. Il,e Lin.eoln ,após a morte de.. Dia,19; domingo às 22,30 l�s.' _. Soirée, de Encerramento do' Co�curso;-rrc-_� 'rece I, a pe o comerclO '0-
parw� do dIa 7 do corrente, será das 12 às 1530 horas' - -

F1prianópolis, 7 de maio de 1.957
" . Ann Rutledge bem. como •

Lira Tenis Clube. De:sfile final da.s candida- e c ',�, na medida do pos., __.:
" Léo Alberto Ramos Cruz

-

sua subsequente rehabHita�-, I tas, com trajes de bane. Coroação da Miss I síveI, eS�����",n4 -

_

'

. : Santa Catarina de 1957 'pela Senhorita Edith e

-,______
Delegado ASC

.

çao. ,'I. ' Donin, Miss Santa Catarina, 1956. Prêço das' i o grêmio azurra.-

A
.

d �'Nancy ,Hanks" (28 mi-I-. mesas'. Cr$ 200.00, a' venda na JoalherI'a •• ,,. .li- ;c,
m ustl'Ja (f,e roupas feitas é urna das prfnci- '

pais nos paizes adiantados da Europa e Estados nutos) registra as duras ex I Muller, a partir do dia, 2 de maio. I O Centro avant� aZAPr:ra
Unidos. periências por que' passam': Nota: Os sócios do Clube Doze de Agosto I Rodrigu�s renovou seu con-

;
A :oupa, Imperial Extra é produto !I� pr:ncipal as famílias a�ericanas do,: têm livre ingresso nessa Soirée, devendo I trato por mais um ano. Des-

mdl.lstl'Ia do genero em nosso paiz. campo em gera:1 e a famI'II'a : apresentar, na Portaria, a carteira social. •
'

f
.

d N'
• C 't 100' 00

'

I
'Sa orma, a eqUIpe . e

.

1-
�--_

••
onVI es a ,. ,

'

n" � I
,Lincoln em particular., O NOTA: A direção artístico-social do Co�curso Miss Santa Catarina e zeta continuará reforçada

ror Se�$ ii, um os ,fiuianos . foram-bati- jovem 'Abe Lincoln é mui- I foi confifl.da ao Sr. Zuri Machado, cronista social dos Jornais' I I com ó concurso dêsse va-

to apegãdo à sua mãe e fi- : "O Estado e "A Gazeta". A ornamentação das' referidas fes- Illoroso jogador, que tem
,

", dos pehu iugoslavos ' ca consideravelmente abala- .:
' '; tas esta�'á a cargo do consag,rad"o decorador, Sr. Eduardo I I contribuido para O prestí-

ZAGREB 14 (U PJ' 'N d
"

.'

do com sua mor'te. O vazl"o :, Rosa.' , I 'd . Cl b•
,- ,- o eu somente 1. A partida de ,••••••••••••••••••••�••••••• �••••••••••••••••••••••••••••••••••••I!'

glO o se,u u e.

quadre, do Campeonato Mun hoje ,tinha nitldo sabor de e� sua vida é vagarosamen
dial, a seleção italiana d,ê ::lesfon;a para o� "azzurri", te preenchido por usa ma�futebol enfr,entou pela Sexo 'lu'e' também ifio últI'mo en'_' drasta, SallY Bush Lin-tl vêz, no estadio ·'Maxi- contra- com a Iug'oslavia,
mI',e"', de Z b coln.

o

agre , a repre- I',alizado em Turim foram
sentação iugos1a ,'a, resuI- derrotados com um; 'conta_' ,-x- Itando uma cdntagem de 6 x gem quase tanto, severa: ,"�oby Dick", o fj.Jme da ,

1 a' favor desta última, Nos 4 x O, O dia é' primaveril a Warner Brother, baseado no!5 ,Encontros anteriores, dos temporaàa e' I'deal' e o cal'11' f I'
.-

amoso' Ivro de Herman Iquais apenas um se realizou pJ está ótimo, Espe-etldores: Ina Iugoslavia, a Ita1ia ven. 50,000,
. Melvolle, e dirigido por

,ceu E vêZ'e�, empatou l' e per John Hu'ston, foi escolhhido ,

....5......................................... como
"

o filme que melhor
-illZlltIiIllL 21 '

't A •

Mào de' Obra Industrial" No" ::�:I:mao19�: e�:�:e F::C�:�
B 'I ( se'

"
, ção Th0I!las Alva 'Edison .

rasl 'e em anta alariDa Mary Pickford entregou o

O .. Professor Alcides Abreu da Faculdade de Direito prêmio a' Gregory Peck,
de Florianópolis e diretor do Depa,rtamento Regional do membro do elenco que re

SENAI em Santa Catarina, acaba de -lançar um estudo -

p'l'esentou aos produtores.
sôbre a. mão de obri industrial, ,visando esclarecer os O filme de Walt Disney,
respons�veis pe,lo trabalho da indústria sôbre os aspectos ,"The-Great Locomotive Gha�
eia formação/profissio1J.al dos ind:ustriários.

Depois de focalizar' o problema da mão de obra e

.'eportar-se à fOi"mação prQfissional el1'k.paises desenvol
-;ido"s, aborda os problemas de preparação d'os operários
no Brasil, doci,\mentando-se com -dados estatísticos e com

pronunciamentos escritos de autoridades na matéria, 'turY Fox,' foi citado "ó me-
Evidenciando, com a verdade dos números, a impos lho!" fi.lme científico parll, ao

sibjlidáde de poder ser atendido' o problema de aprendiza_
.juventude".gem, exclusivamente, através da formação escolar, pas-

fé!. a ,estudar o aprendizado no emprêg-o,. realçando sua =-x--

in,dispen�ábilidadlj e os aspectos favoráveis de qUe se "Take a Giant Step" por
� evest� para um aumento de progutividade. Louis Peterson, o drama tea

Nessa parte de seu trábalho, apr.esenta tôda a le- t I d d
'

ra
, e um a olecente de côr, Igislação referente à igualdade de 'sa:l�rio do menor não

produzido' em Nova Iorque!submetido à aprendizagem e uma coletânea de acórdãos '

da .iu�tiça sôbre conflitos de trabalho surgidos com, re-
em 1953" será transplanta-I

ierência à mitéria.
. .

doo para a tela pela Hecht- I
Assunto de\ g'rande impQr,tância, que não, tem sido Lancaster Productions. Um I

muito bem- compreendido pelas emprêsas e por muitas elenco só de pretos está I
aut�1'idades, ,a aprendizagem no emprêgo está exausti- planejaâo. O último film.e
vamenté estudada no livro tio Profes'80r Alcides Abreu

que, aliando suas qualidades de jurista às'áe educador,
de HOllY�oo� que teve u�

, c:á a devida interpretação às ,leis que regem � matéria elenco mtelramente preto
e indica os caminhos fáceis e c�tos ,de resolver' a que's- 'foi "Carmen JonesÍ1, �filme
tão com economia para, a emprêsa, beneficio para o m�� ·musicádo' dÍl�igi-do por Otto I
llOl' e proveito parã a produtividade do país. / Preminger.

Finalizando seu trabalho,' apresenta um estudo da
mão de obra em Sánta Catarina, condensl:tndo, entre

outros elementos estatísticos, dados' do único levanta
mento geral ,da mão de obra industrial já realizado no

país, abrangendo o território do Estado.
E' um ,Jivro�de grande utilidade para todos que, tem

ft responsabilidade de adfninis.trar serviços de l'essoal
pas emprêsas e parfL autoridades a g,uem estão' afetas re

partições' ligadas à mão de obra, em seus ,diferentes as

pectos,
Publicade na Revista Paulista' ,de Indústria N.

fi6 Março de 1957. '

>

,

ií '

..

se" foi escolhido ,como "o
melhor filme para crança's"
e "On the Threshold of Spa
ce", um filme da 20th Gen-

,

-x-

Felix Aymeí-' será o inqui
sitor na produção cinema-Itografica de, Otto Premiger
da ."Santa Joana", baseado
na peça teatra-f de Bernard
Shaw. O papel' de Master
de Couree!les será interpre
tado por �rrY Jones. Jean
Seberg ,será a ,atriz princi-

,

i
I

I

I
elen- I

.._-----

,

CAMPANHA Df,-EDUCACÃO'
, .

fLOItESIAl
O Eucallpto viminalis é O indicado

pare o plantio em regiões ,de lnvernc
rigooso, supertando as baixas tempe
raturas. Produz madeira para pasta

" .

mecamce.

Para qualquer lníormecêe, .censul
te o "/�côrdo Florestal".

* * *

E:I�e��fíc�����:U�6eq: (
pe, o Avaí realizará, den

tro em breve" um Bingo
Monstro. A comissão en-

a, roupa aR/atô rnfca,
para o· h,ornem moderno

:É prática... já es�á pronta para você usar.

É econômica... custa menos, em relação I

,

à sua �lta qualidade. É elegante ... desenhada
e curtada por modelista de renome.

Experimente h9je me:Jmo sua nova.

roupa Imperial Extra. Será um sucesso•.

Porque
Imperial Extra nàô é roupa feita

-- é roupa bClll feita:
• Fabricada com tec,idos e aviamentos d.
superior qualidade, pré-encolhidos.

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

• Confeccionàda em quatro talhes (curto,
médio. longo e extra· longo) e em 32
'famanhos di/tirentes.

.. Garantida por uma indúst.,ia esp.ecializa.
da há 35 anos, no ramo ,de vestiário.'

TECIDOS E ARTEFATOS
Rua Prates( 374 • São Palfl'ó

'S.A.

Distribuidor exclusivo':

MAGAZINE HOEPCKI
CARLOS HOEPCKE $/11

Santa Catarina
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Frorlanôpolis, Quarta-feira, 15 de Maio de 1957
- )

"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina
�--�------�--------------------�----------

INDIC�&��� •PROF'��!�o�!�II�ãMõíõrêãrjfiil;ê:pÊTêÃr,ê�1DR. CONSTANTINO DR. !. LOBATO - GARCIA LU m I'DIMATOS "' FILHO, ,"ulomado pela Faculdade N�- m'
,

M�DICO CIRURGIÃO Doenças do aparelho resp'ratór�o .Ional de Medicina da (trover- . � IDoenças d� :::enh,or�s � Par!o. TUBERCULOSE aldade do Brasil

�
_ Opertaçoee - VIas Urlnárl" <(ADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA E�-Iuterno por concurso da Ma-

Curso de aperfeiçoamento e DOS PULMõES ternidade-Escola

longa prática nos HQspitail de Cirurgia' do Toras ;Ser.,iço do Prof. Octávio Rc.-.
Buenos Aires. formado pela Faculdade �1\ch'- .. drigues Lima)
CONSULTóRIO: Rua 1!'elipe nal de Medici..a, Tisiolo&,l.ta e

lx-Interno do Serviço de Cirdr- II!
Schmidt, nj, 13 .(sobrado) . .I.'·ONE fisf.oclrurgiiio do l{uepltal Ne- (Ia do Hosplta� I. 4. P. E.' T. C.' !:;i.
3G12. rêu Ramoa

.

do Rio de J/melro

�HORÁUiO: das til áa 18 lao- Curso de especialb:açio pel. lédicQ do Hospital de Cak'ldade-

�.
ras., S. N. T. Ex-Interno e Ex-allllla- • da. Matemidadé Dr. Carloll
Residência: AvenIda Rio Bl'&n- tente de Cir\l!'gia. do Pr"f. I:l&'o [lOl!l�CAS ��rr:;NHORAS .,.

co, n. 42. GuhlJ..'ll'ães (Rio). - .

Atende chal4adoa Cons.: fi'clIpe Schmldt,!la·, -'" .P.+.RTOS - OFERAQOES
'felefone: - 1296. "(»)IC a801 . _... P�R'r.E> ',SEM DOR pelo

_ .. - - Atenue em nora marcada, método psico-profiIático�
DR. JO�É MEDEIROS :)it_:; �·��.t·��II��lÕt"Vi'a �unl'I'1

. �i: Rua: Joio Pinto n.
. 16':das 61,00 às '18,OU horas •

.

,_ �.����!o _ DR. EWALDO SCHAEFER Ãtftde'com horas marca-

Carx» Post&l 16Q
_

_:' Itajll -
Clínica Médiea de. Adultos da.-- TelUOhe 8085.'

tOanta Catarjna,
.'

e Crianças' .

�eÍlidanciial
._ ..

� JJi:i
� - :- ... --_.�---."...........,..- .

Consultório - Rua Nu-
. Rua: General Bitteneoun n.

.. 101.'
.

JIb

DR_CLLtAN"!UCRAO,,.!��RA nes Machado, 17. Telefone: 1.611.
....""'.&WU.O Horário das Conaultas -

J;;,peciaEsta em moiésti�. d. -

Sennozas e vias uljn.ári8l. .

das' 16 às 17 horas (exceto
Cura radical d�1I infecçõe.· 101'. sapados),

agudas e "'::i,0nica;s, do aper.ellao .... ..

geuito-ufi,� lo· em. ambos 9a Residência: Rua. Mello e
sexos. . -Alvím, 20 - 'l'el, 3865.

- ADVOGADO -

'Dceneas do a-pal'elho. ··Di•••tivo
. Rua V,itor lIelr.lel, 80.

� do siàtama nervoso. DD' ANTAN
l<'ONE:: 2.468

Horário: 10lh ás 'l,l e .i!lh ál II. ,.- u. V
.
10 MONIZ �

Floriaú6polil - 5,5 HP
'Consultório: R. Tiradente.; 12

_

DE A:RÀGÃO'
- 1°·An!iar,� Fone:.3246. IRURGL4. TRlfuMATOLOGIA o._aTADO

11 HP
Resídêneiat R. Lacerda Cou-

.

Ul'tQpedi.s
. .-g

35t.inho, 13 (Chácara do Ilapanha) c- "Bultõrio: João Pinto, ·18. Re.daclo e .Oflcl�, l lU �- 'm
HP

- Fonll:' .3248.. , .",1) Ui i;s 17 diàziamente. elro M{lfra, II. .16. T.L "12 � 5-0 HP,'Ii;en08 aos Sábado. - ex. POltal lU.
.

III
ae8� Bocaiuva 185. Diretor: RUJlBNS A. �OB

MI 84 HP
DR. HENRIQUE PRISCO 5':>ne: .� lI.714..

. Gerente: DOIRNG�S .: p--

r�ISO -DR. NEWTÚN
.', ae':=_j' GRUPOS GERADOR�S - "P E N T A"

Operações ������Iças\ de Se- D'AVILA Í.�:�J'elentIlC8el A; _8. J,.at�� Quaisquer tipos para entrega imediata --o Completos r r: Com
ahoras·"" CUnUiK de Adultoa. (·lItUR.GIA.GERAL Rt;;t Senador nanta., CI - P DIESEL "PENTA" d lé- , . Curso de' Especializa'Ção ,no Doen.ç,,� de Sellhtlra,l - Procto- andar. -

. � motores
'

, parti a e
..

trica -;:;;__. radiator _..:...

i[ospit....I, do; Se.wldorea. do 'Iii.: Logia - Eletricidade' Médk� " i Tel.: 22-119.24 - Rio ii• .JueIH. f I . t� "nllA ri", nl .:i . - - ,

tado. .,' .

Con�·lltú.!'Ío;:' Rua. Vitor·

Mei-I·.
!!U8' 15 de Novembro. 118 P i tros-� eo-� 'ueníais pertences: acoplados dire-

(Ser.vlço do Brof. , .ariano .4i reles. no 2" - ·/r.eletone: 3307.' ndar .sala 1112 - Sio Pa1í1o.
-

..l_.-..i fI I
' Ai d d

Andrade).
.

"':
o

..

Consultas: Da,!.' 15 \"l'll.' eÚl' Kssjnatura. a�u.l •• Clt...... ....·wnüen e com aRge e astica a
. t�rna or e voltagem -

CtI!l5ultas - .Pela:: lJ,!!Pól\bi n� ilante.. .

Iv d
- 1 �' ...�. f' 220 V I

.

d 4 b
iJollpitlll de Caridade..

' " -R.esillôn-:la: Eóne" 3.422 en; a avu !I.� ......�,.......- - tri asicos - O ts - com excIta or - ca os para
A tal'de das 15,03 bll. ·em dian- Rua: Bl\.l.menà� J.l.: 71. o''_'-� --;A;nmrcío'- J;IIediante contrAto.

. te no tl.on�ultArio á Rua Nunll. .

.�"" .. :;:::> ce:. Os originais, mesmo do pu- ligação e quadro eompleto de contrôle; todos conjuntos estãó
Hachadl> "17 -Esquin. 4e Tira- P}'-'''''''-- �li�ll.dos, não lerio devolrielo.. .

d b I f
dl!nt.e�·.:Te�. 276�.

.

.

1-,PR"iIELIO
.B;ERRETTA .

A direção.nãQ se ��spolÍaabil� assenta· os sô' re ongarinas prontos para entrar em unciona.-
;(e�ldenCla - Rua Prelld-.aW o M É D I C O pelos conceItos' emItldol nOI ar- mento.O1lutmho .4. Tel.:, M.�;� O...._,. T tigos assinados

.�<.!..iT'Y"'-""""'-- c: :-=' '. - r�opeula e raumntologla � '1/
... _'1 ,· ...�INICA Ex-interno por 2 anos do Pavi- I�FOh......,....QES IJTEI8 REVENDEI>ORES AUTORIZADOS P�RA O ESTADO, DE

.

. d lh- F d"
.

O leltC'r encontrará, nesta co-

a. ao ernan 1110 Sunonsp.n da .luna informações que n..lcesait.. SAN T A C A T A R I N A
,'1LHOS i gX�W.JfTA 'NARIZ- Santa. Gasá de S_ão Pau!o.· dià,.iamente e' d" Imediato:

.

DO (�ervlço do P�of: Dommgos De, .0R,NAIS T�l .. r,,�: MACHADO &. Cia. SIA Comércio e Agencias \

';DR. GUERREIRO 'OA fllle) - Estaglano do Centro .Ie 10 Estado· ". 3.0_�

O'rtopedia e Traumatologia e dOI'A. G;'1zeta 2.56(1 Rua Saldanha Marinho, 2 -- Enderêço telg: "P R I M U S'
Jl'ONSECA Pronco Socorro do Hospital das

DIáriO ::II!. ,{;,''''��� .••••••• a.6�F . • �O mais antigo diário de
Chefe do Serviço de OTO.RI- Imprensa "ch".ai ..... o .. lL68r

I .' �Cx. Postal, 37 - Fone 3362- FLORIANOPOLIS I (.l

:"lO do Hospital ue Floria,nõpolis. Clinicas de São Paulo. IJjOSPJTM�_ Caddadol' .,antn �atarjn8.

PoasUe a CLINICA
.

os APARE- (Serviço do Prof. Godo� Moreira) (Provedor) 1.114 �j#ií'#lj#lêj#Jêí'#l@@êsêi'#Ji'#J@êt=Jt=lêêE Leia e Assine
LHOS' MAIS MÓDE,RNOS PA.RA - Méclico do Hospital de Cari (Po�taria)............... i.016 -_.- ---

------------__:;
.....
-----_

'l'RATAMENTO dàs DOENÇAS d d d FI
. . .

Nereu Ramoa 1.811 ISTÉRIO DA AGRICULTURa "".
d..Q�n����!A�D:JaE .. man�ã li(' aD:fO:II1Í'd���asn:���:�itas e ad.' �!ita�eb��úã�.. ·(·C���

..

d� 1.157 SERVIÇO FLORESTAL

�al·. 0.11IIOSPITAL quirldas - PUI'alisia Infantil -- Saúde)................ 1.1111 lJ.ELEGACIA FLORESTAL
À" TARDE � das 2 IIS IS - _OsteQmielite - Trauinatismo - MaternidaJ.e. Doutor C�r-

, r�RI;:GIONAL! .

.!lO CONSULTóRIO - Rua dOI Fraturas
- 'los Correa .......•. ,.. 1.121 . r.

ILlIBl"'_') nO. 2 C·
-

- CHAMADOS Ult- ."ACO��DOt,..!, OOM O EST.ADO DE
RIi�!D:t!:NCIA -= Felipe Se'!

onsultas: Pela. manha no Ho!;- GENTES' . . -

midt n'O. 113 Tel. 9.3611: pital de Caridade, das 15 às 17 e CorÍ\o de Bombeiro!!. .... ..IU SAN'iA C.ATARINA,· ,,�'.)
30 horas no Consultório. Serviço Luz (Raclama- A V IS.O
Consultório: Rua Victor Mei

. ções) ••. 0 ••••• '... •••••• Z.404

relIes n. 26. Po!íc�a (Sala Comissário.. 2.038

Residência: Av. Mauro Ramo
Policia (Gab. l'e!egado) .. 2.1194
CO.MPAN,HIAS DR

- 166. - Tele. 2069. TRANSPORTES
TAC ;.................. '.700
�ruzeiro do Sui '. . . . 2.500
Panair !.a.1521S1I1Varir lO

Lóide Aéreo Z.402
Relai ....•...•.•....••••• 1.17'1
Scandinava. . " o 2.300
BOTti:IS

118. CLARNO G.
GALLBTTl'

•

':'

Campanha de Educação
Florestal

A . imbúia em estado na

�
I

tivo, explorada em, Santa

Catarina, tem 200 a 400

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de .explendído para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inel usive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nos seguintes.capacidades:

anos. Por êsse- motivo, (I

problema florestal relacio-
nado à ímbúia, em nosso

Estado, só poderá ser re-

solvido pela reserva patri
mónial' de' imbuiais e corte

"

8Ü' HP Diesel
8U HP -"

103 HP "

132 HP "

conrrolado com garantia degasolina

" " "

regsneraçã., naturaL Torna
se indispensavel preservar J

\ que ainda resta 'de imbúia
e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas ze-:

(direita e esquerda)

" " "

"

nas de seu "habitat". Sôbre
assuntos florestais, consul.
te ,lo "Acôr.do Florestal".

. ,

"..-.-.-.._-_._._..--�_.-.......�...

o ESTADO

Lux 21.021-
Magestic 2.276 Nenhum :9roprietário de terras ou lavr�cior poderá
Metrop.ol 33'.314:2"1' li.roceder qUeldlada ou 'derrubada de mato sem solicitar,
La> Porta , .

Cacique ............•... 3.449 om anteced'encia, a nef!essária 'licença da àutoridade
Central; .....•.• : .'....... 2.694 florestal competente, coniorme dispõe o Código Flores-
Estrela : -.... '.171 tal em seus artigos 22 e 23, respecÜvamente; estando os
Ideal ..............••.•.. 1.6511

---- nfratores sujeitos a penalidades.

Granja Libe-rdade
Olh S d

Esia Reparti��������;:!E:Je�os florestais, em

A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA OS que e UZem.I . .:ooperação, que. mantém no Estado, dispõe de mudas e

NAO PERCA. 'iEMI?O.. '" lemQntes' de espé!:i�s florestp:d e de ornamentação, para

CA SPEtR�""�I�ROOpXOIMRACHTEEQMUPEORVAADL�' AV!OCRUIL)E�M' FDAE,- . -.a��
4 'ornecimento aos

ag.r-íCultor.e�
em geral, Úiteressavo.

s no.

i
� , '" ou ��. ! eflorestamento. de suas terras; além de prestar toda

•AGAMENTO.· .-

t
-

t"
. ,.

L b
.

d 'b'
PI"vTOS DE

.. � Jrlen açao
.

ecnlca necessarla.. em ra, am a, a pOSS1 1-

1-' 1 DIA - Cr$ 16,00. SAO r� �

FRANàAS E OVOS.
. "5\.) � idade da obteIÍç'�? de e�préstimos para reflorestamento

RAÇ.A _ NE\\ ,HANSPHIRE e RH0DS "VER-
OLHOS �- I ('�1

no Banc� do BrasIl, com Jllros de 7% e praz? de,15 anos.

NIS
• BEM·TRATADOS. � Os mteressados em, assuntos florestaIs, para' a

VACINADA.8 (C'NTRA A NEW CASTLE

�í8íOM
. .

lQtençãe;> de maiores esclarecimentos e r,equererem auto-

RUA �4 DR' illP.IO 111 ou G. A. CARVALHO' rlzaçãõ de licença para queimada e derrubadas de mato,

�

.. I I· d�vem 'didgir-se às 4ge.�nci.a� Flo.restais· Mp.Jlicipais pu
.. �. dIreta!tlente v,. esta RepartIçao, SItuada à rua Sallttl9

. � Du·mollt nO. 6 ein FIl)rianóp"Olis. .' .

CLAREIA E HIGIENIZA Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agdsilva - Florianópolis.
3. C.

A Delegacia Flo.restal Regional, ,
no sentido de cuibir, ao máximo pos-
I!vel. as qúeimadas e d�rrubadas de mato, afim de impe
dir os d\jtIDstrosc.s efe'itos econôri'licos e eéológicod que
,!"carretam tais práticas, to.rna público e chama a ate.:;;ão
de j,odos os prop�ietários de terras e la��dore; em gé
lá), para a exigência do cumprimento,do Código Flores-,
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em tQdo. o Estado.

. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE :MATO

•
-------------�--------

J)R. JÚLIO DOIN
,V:q1RA
!tU�DICO

.'lSPECIALISTA EM OLHOS
-

.()lTVIDOS. NARIZ E 3ARGANTA
'fRATAMENTO E OPERAÇOES
[nfra-Vermelho - NebuUzaclo

Ultrl-Som
('f::'�lPen,to de 8lnult. )ea.

operaçlo) ./

Anl'lo-retln"sco'pia, - Receita dto
OClllo8 - MIfclnD6 p.qUhlamento
lIe Oto-&lnolarln&,olo&,la (6Diecr

-DO Eataelo)
HorArio das 9 àa 1! hora. •

da. 16 às 18 hora••
Consultório: - Rua Vitor ••i

reles 22 - Fone' 26711.
Ree .

.;_ Rua São JorCI 10 -

Fone 21" 21.

"A Soberana" Praça 15 de novembro _
rua :r'elipe Schmidt

esquina'

Sementes 'para
.

plantio
Tôdo o agricultor 0)1 pequeno horticttltor deve saber como é feito a

escólha ·da semente para planta),'..A semente têm, - ..·tes de tudo, que ser

completa, perfeita, sem defeitos, - .limpa pura com os melhores condições
d� germinação, como também de valor germinativo bastante alto. Sem estas
tixigência a semente não dará ao lavrador a recompensa. dos seus esforços 'nos
periodos de colh�ita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo
cuidado na aquisição de semente para :P1.antio.

ç. A. Carvalho - Ven.de sempre as melhores sementes.
VAREJO - MERCADO - PORTA DO MEI,O

- A flore§ta signifiça:
fonte industrial; solo fer

til; terreno valorizadO'; pro
teção de mananciais, defê
s� contra a erosão; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessano

ao conforto, à economia e à
sobrevivência do Homem.

·�DR. OITO fR.IEDMANN
ENSINA

Matemáticas, e' Fisica
R. Cristovão, Nu!'es Pires 21.
Esqú. 'Rua H�'epke e R. Cons. Mafra

'0

CUlUTlM\

E D I I A,t
Taxas de Viação e de Melhoramentos'

.

1.0 Semestre de 1957

.

De Ol:_.dem do ,sr. Diretoj.'- do Departamentó da Fa-
lenrla, torno público que, durante o corrente mês se

procerlerá neste 'Departamento, a cobrança das t�xas
acima mencionadas, correspondentes ao 1.0 semes.tr'e do
corre:ate 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

Viag�m com s.egarilnça
e rapidez

.80 NOS CONF(!�TAVEIS .MICRO..ONIBUS' .0 .

---11PIDIf-;SUL:BIISILIIIO" .

IFlorlanõpoUI - Itajai - Joinville - Ouritiba

Agêifdf:i�@r._* da;

•

-

L A V' A N D O C O M- S A B A O

\7irge�m Especialiélàêle,
da (ia.'WEIIEL INQUSIRIAL -; Joinville- (marca 'registrada)

.

���"==-..,_. ........,...,..""""- economiza-se tempo e dinheiro

�.i-_-, ,-:;_' j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Waahington, o' ,presidente cargo rde embaixador dos

O R A ç' Ã O
' Eisenhower declarou que E�tad9B Un,idos nas Filipi-

Querido Senhor, ajuda-nos â andar contigo em tu- não é possível diminuir
\
o : nas. .

,

do que dizemos, pensamos ou fazemos. Aperfeiçoa ,o nos- orçamento de defesa dos Es Em publicação recente,
s o amor, 'de modo, que sigamos o padrão da. paz e da efi- tados Unidos, enquanto não

I

feita em Was-hington, a "G,e
ciência em Cristo. diminuir a tensão interna-' neral Electric" pôs em des-

PENSAMENEO PARA O DIA cional' ora existente no mun : taque orato de seus 370 mi!
Nosso amor a Cristo precisa achar, expressão em· I P AL NETO

J'OSSQ amor cristão ao'�nosso próximo, do.
, I àciónistas serem .represen- �r, IL-' "'t

'

'"
, "

.

N 'I Os Estados Unidos come-
I
tantes de tôdas as cla,sses PINHEIRINHO, L.ag.e.'s, Imies' cípio a idéia, da harmonia,Wallaée C. Speers, ,negociante ( ova orque)

'---- moram a 18 do' corrente --º_ sociais, desde as donas de S. C. - Somente a inicia-
i

entre os setores da econo-

"Dia das Fôrcas Armadas"
,

ate' as "pessoas que ve Uva particular pode pro- da primeira guerra muno mia reservados ao "stado,
, A' vibl:,ação e' rapidez' da época'moderna, exige ....' .,,'. casa "

'

'

.

'"

que se. perca o mínimo de temllQ em todas as fa�es da quando; decorre a passagem
I
mos todos' os dias nas ruas"; mover o prog:resso de um dial, seja adotada integral; e os que sAo da competê

existência. Úma roupa\bem feita Imperial Exira, evi-, do 50.0 anivel'sári'o da in-! A comissão de trabalho, país. ln€nte. " cia exc.lusiva da inicüüiva
ta perda dé tempo n3 escolha, compra e confecçãn trodução da Aviação Mili-! qúe estuda ,em Paris a for..- Este é, amigo, um dos Nos próprios Estados particular;'
do vestuário 'mas,c'ulino. E' I t·

'.

t U'd t d
.

t O dtar n,os 'st.,ados Unidos.
.
m,ação ,dos Estàdos Unidos pon os em ,que eu mSIS o, III os, o es a.o lU el'vem esta o nã'o deve in-

Estas famosas J:Ollpas, são de venda exclusiva '

do Magazine Hoepd,. .

FOI confIrmada pelo Se- ,da Europa!. recomendpu � ra pois ai�da há quem pareça de ce\'ta forma. na econo· tervil; forá de determina ..

"

,
'

.

nado a nomeacão do sr.
I tificaeão do Mercado Co. i!morar verda;de tão méri- fuia'nacional. dos limites porque, se o fi.

;.�.�������.� � ������ ;.i.� I'mum,��rope�edo C0nsó� diua. Mu o es�do nort�am� ze� se �an�Mma em i�

:
.

.
...

'
'

.': .
ci0 Eilropeu de Energia Atô Agora, tenho o prazer de rlcano exerce uma ação su- pecilho para o pl'Ogl'eSs.o

i M-ade-I·rel"'r� DJ.1·II·p-pl·
t

& CI·a
L__

i -mi�:ti!�:!T6a�' Branca :'::t::s:on::l�::Oa:eudl� �:�ó�:�eO aesi�i��a:i�ain;::� eC���:i.C;�::r u��z:r:Çã:�m
lU' I, f

II • r I que;,o ahpirante Austin �.

t'��P�t�dOS ,par�, défender a ticulú não pode ou não de- exagero, 'que, um dos se·

'.' ,\
"" �f • Doyle foi nomeado Chefe do IlllCI<ltiva partIcular.., vê agir por si só. gredos do 'sucesso norte-

'.: ","'� -- �"'- .�: Comando de Defesa dos Es- Trata-se -'do sr. Carneiro Um exemplo do predo- americano" é precisamente.. � • 1...-;-- r

: : tados Unidos em Formosa, de Loyola.
I

mínio da iniciativa privJt- ,9 do pel�feito equilíbl1io eu-

: Rua 24-de maio, 1.128 - Estreito t em substituição ao almiran Falando na Comissão de da nos Estados. Uliidos é o. tre a .esfer-ª de-açãõ do ,es-

: : te Ingersoll.
.

E c o n o m i a, Carneiro de da explóração
�

da en,e'rgia tâdo e' a esfera' 'de ação
•• FONE - 2073 ' ."

'

A polítiça internacional Loyola declarou,: atômica. das' companhias e iniciati.• •
• • dos Esta'dos Un:id0s e' feita "A iniciativa / particu1ar Uma grande ,parte das vas particulares.
,I Orgarrizaçãó Especializada em BENEFICIADOS de PI. I para servir à segurança do é a base da grandeza na- experiências para uso da Para o Deputado Ca-rnêi�
.: NIlO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS : mundo livre, não sendo ',por ciona !., energia atômica em tempo >'0 Loyola, a intervenção es-,

: : isso favadas em conta as Porisso, a intervenção d,e paz está à cargo de com- tatal só pode se da.!' em ca-

': : ameaças sovLéticas - decla estatal não deve prejudi- panhias part{culares. sos excepcionais.· -------- .

••• ./ Irou (} presidente Eisenho- cal' a iniciativa privada, Mas o estado exerCe uma "São os seguintes - diz
Estoque Permanénte de: -, �

• • wer aol'i jQr'nalistas. nem fazer-lhe concorren- fynção supletól�ia. Naquilo êle - os casos em qUe o

: Assoalhos - Fôrro Paulista - Abas - Semalhas '_ : Foster Dulles ' afirmou cia desnecessária." em que -se refere à segu-
-

estado pod� intervi'r: no

: Filetes - Reguas - Madeiras' para moveis - Madeira�" : que a OTAN deve perma� Carneiro Loyola reconhe- rança nacional, naqu,ilo em combate aos trustes e car.
· - .

•
: Brutas e aplainadas I necer em condições de recha ce, como todo-s 'os econo- que refere à defesa da ná- teis; na estahilização da

•• I. çar qualquer at�que que ve mistas modernos, que o es- ção, a' exploração da ener- pro,dução,' através do sis.,

C 1 d P d nna a se'r desfechado contra tado tem hoje urha parti- gia atômica está à, cargo 'tema de, preços mínimos;I a e e ra 1 seus membros, nã� se des. cipação _
mais 'd�r�ta na· eco- do ,estado. na financiamento, armazeo

I I· viando' (los 'Seus propósitos nomia. I, �\.: A economia democrática

I namel).to
e escoamento da

:
ii Telhas Fràncêsas e Tijolos

• pacificos; Com efeito'r, if�lar atua.l- resulta precisamente do produção; e na aquiflição
./ • ,Eisenhower é dOe ()pinião mente em "la1ssez faire" é _,equi.líbrio en�re a ação' 'do I de �ementes, máquinas e

,� Depositaria das principais Cerâmicas. 1 que a'·úl'tima propo'sta '8Ovié falar de algo ,qüe já é paso estado e a da iniciativa par- adu'bos".

i?; ,.
tica sôbre o' ,desa.rmam.ento, "sado. ticulâr. -----�-----

,

I: Vnn,das<. _'_ ,Atacado e Vare,jo

'--,,, ��, c'

, ,feita
em Londres, carece de Não existe, em todo o O mó'derÍlo liber3jIísní.o' ,

I Ic _

estudo
-

mais detalhadp.' ape mundo, estado onde a dou_II (e uso esta palavra 'nQ' �e!l-
sal' de apresentar, cl+rater trina, do "laissez

_, f'aire", tido c'lássico, e não nosen- Illiii!il�de seriedade;' que predomin:?ul até antes � tido norte-americano de es-
:•••••c �•••••• � w )�

"

�.I

«No Cenáculo» --

, Com' a - 8iblia- na' - Mã'o 't

tQUAR'rA-FEIRA, 15 DE MAIO
'I'ornaí-vos pois, praticantes da palavra, e não so

mente ouvintes, -enganande-vos a vós mesmos. (Tiago-
1:22,),

EM NOSSO, COLE'GIO, na Austrália; os alunos
memb, os do Conselho de estudantes, tiveram a Idéia de
ajudar nossos vizinhos do norte próximo, na sua tuta
contra as moléstias endêmicas e a ignorância e analfa
betismo. A idéia foi bem recebida, tomou vulto entre os
estudantes e resultou 110 levantamento de fundos para
sustentar um rapaz_da Indonésia durantj, .os 4 anos
necessários para' prepará-lo para ingressar na univer-
sidade.

'

r. origem. , '

Inofenaivo ao organismo.!agradivel como II..
cor..... d •.-&+. f_ 'W.� , M·'O tilíh ..

.

Alfandega de ':Elo*�anopolis
•

_ EDITAL NtO,2e.".·�
.

Concurso 'de provas de : habilitação para
provimento de lugares' de despachantes adua
neiros e ajudante de despachantes aduaneiros;

De ordem do Sr. Inspetor desta Alfândega, faço pú
blico que se acha aberta, até o dia 20 do correntemês, a

inscrição para o concurso de provas de habiHtação, para
provimento de lugares de despachantes aduaneiros e,

ajudantes de despachantes aduaneiros, desta Alfândega,'
Mesa' de Rendas Alfandegada de Itajaí e Laguna, a se

realizar no dia: 10 de junho,. ptóximo vindouro. '

.

De acôrdo com o Decreto-lei nr .. 4.014, de 13 de ja...

Ineiro de '1942, as provas. versarão sô-bre as seguintes '

maferias : Português, Aritmética com aplicação ao co

mércio 'e Noções de Contabilidade.
i, ;,São requisitos essenciais para, a inscrição a estas

provaI:':
a) ser braslleiro, maior de 21 anos ;

,b) ter fôlha corrida:
c) não ser comerciante falido,' embora reabilitado:

Desejamos uma' fé que se demonstre pelas obras.
d) apresentar atestado de idoneidade moral,' firma-

John Rush, -professor (Austrália) do por duas pessoas reconhecidamente ídôneas ;
TERIÇA-FEIRA, 14 DE MAIO

C) estar quite com o servíç., militar.
Sem.Plre que o fizestes a um dêstes meus pequeni- quaisquer outras informações serão, fornecidas .por

nos irmãos, a mim o f'ízestes.. (Mateus 25:40). Ler Ma- , .

d 12' 1630 h
"

. esta repartição, diàriamente, ,as
'

as , oras, ex-
teus ",5 :40-4�. .,. .

Il!eto
aos sábados, cujo horário será das 9 às 11 horas.

ALGUE M deflll�u h.b�rd�de como a capacId�de de
Alfândega de Florianópolis, 8 de maio de '1957

fazer escolhas com inteligência, Como pode alguém fa-
Elci Irene Barbosa Ma;rçal

zer uma escolha inteligente, .se suas fôrças estão,mina- i ,
OI. Adm, "H"

,

das l�! fome e.l&!1.a dr; '!}bYI.[.0L�lll,.2,.!'2!!" ::ll..:;;.rml� ,,'
'

�-�'Zê7"escojhas com inteligência, se sua mentalidade não A op�idade mora' em FlorianópõÜs diz a
se desenvolve pela 'educação? Como pode sua escolha publicidade. E é verdade. Se você tem interêsse em'tra,
ser inteligente, se sua alma não sentiu o calor do con- balhar . no cinema, eis que chegou a sua chaace.. Pro
tato com o amor de Deus' e seu coração não foi inflama- ':ure imediatamente entrar em 'contacto .com II, "Equipe
do pela chama da fraternidade- humana ?, Ginematogr,áfica Alberto Cavalcanti", que está ultíman-

Cristo respondeu estas questões para nós, quando do os preparativos para 'o inicio das filmagens de "O
disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o. teu co- Preço da, Ilusão", primeiro filme em longa metragem a

-'

l'�ção, de tôda a tua alma, de todo o teu entendimento ser rodado entre nós; Qualquer informação ,pOderá ser
f de tôdas as tuas fôrças, e ao têu próximo como a ti solícítaêa, por carta ou pessoalmente, aos escritórios

· mesmo". da TAC ou então no escrttôrío .da produtora, à Rua
° amor de Deus em nós é a base de tôda a estrutu- Jerônimo Coelho, 4 - prímeíro andar -::- sala' 6.

'.. . _, � .�-r �". ..'"

Flashes -lnleru8cialaJs .

Falando à imprensa, 'eml Chaeles, E. Bohlen, 1)ara: o

Este rapaz está hoje matriculado' na universidade,
proparandc-s., para seguir .a carreira de medicina. Seu

\plano é voltar. para. a Indonésia, como médico, para
servil' ao seu povo e ajudá-lo no combate aos males fí
sicos minorando assim a falta de assistência médi'ca no

seú pais.
Mu'itas vêzes nossa reação diante do mandamento

'de Deus, que manda amar o próximo é aceitá-lo em

tese, tão somente. Estes estudantes australianos desco
briram o segrêdo de' uma resposta prática ao manda
mente e ninguém ousa contestar o 'seu valor.

E' fi. nossa resposta ao mandamento puramente teó
rica oi! estamos buscando mesmo maneiras de mostrar
o nosso amor ao próximo?

'ORAIÇÃO
Almejamos, ó Deus, viver de acôrdo com a' tua von

tade. Pedimos-te que abras' os nosos olhos e corações pa

ra que vejamos as oportunidades, de amar nosso próxi
mo do mesmo modo prático que teu Filho, nosso Senhor
Jesus, amou quando viveu entre os' homens. Em nome

d'Ele, Amém ...
PENSAMENEO PARA O DIA

ra de 11m mundo livre. Nosso amor a Cristo precisa
acha r' 'expressão em a.céndl'aâ'oi-am�í· ao pro�Gno, 'viva
êle do outro Iado da rua ou 'ao outro lado

- d� mundo.
Liberdade não é, pois, uma coisa passiva; é a; respon
sahil ida ds dinâmica de Deus e do homem, em coope-
'raçãô.

f' ...
' :I . �� ,.,;. . -r. ..�t;1_1'

Uma dupla infaJfvel no seuescríborio
-- ç J_

HAlDA SJAR e CAlCULADOR FlelT

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
Star' é rapida, macia e

sólida - a única máqui
na de escrever com "to-

o

que-pluma" E o .calcula
dor "Facit" - leve, cômodo
e de fácil manejo - é pre
cisamente o que V. neces
sita "em seu escritório para
exata garantia

.

de seus
'cálculos "

rACITMáquinas
d�, -escritório " -

..:1
�. I

'" ::..... 1JOÃO SCHEFFER 51A.
Importação e ,Comércio
Rua 15 de Novembro, 88
Curitiba

'

\ "

• '.'.

querdismo): tem por prin-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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10 Florianópolis, Quarfa-feira, 15 de Maio de 1957 "O Estado" O mais antígo Diário de Santa Catarina
, .

meíra vez dá proteção nos

Estados Unidos para obras
de brasileiros em gravações
musícaís. Os Estados Uni- .

600 organizações. de intér-,'pre�es nos Estados Unidos

lapres�ntaram 3.851 repre-!
sentações teatrais de ópe- I

ra, na maior pa-fte em in- I

g:lês. Três de cinc6 organi� I

-zações. eram educacionais �-I

colégi�s, escolas, primâri�l?, I

e. s.'ec:mdár.ias�
.

conservAató- L
rIOs. ;:.Das -restantes, cerca I
de )5 ·pu,Í"cento. er�ll): da I .

me'sma- mànei'ra ama:!loras,
club�s,

"

'estudios, igrejas"
um hótel. Os out-ros' 25

por·cento de companhias
eram proffssionais.· O l.e

vàntame�to publicado d.ois
anos atrás registrava so

mente 444 compa'nhias. Há
três anos atrás o total era

de 386 c�mpanhias. O nú

mero de' representações
também. cresceu. No ano

passado 'foram" dadas �.217
�

interpr.etàcões quando há
.

�

..
I

três anos atrás o total ha-
via sido de 2.704.
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Notas Diversas!
RELAÇÕÊS BRASIL -

I
Lei de Direitos Autorais GENERAL OTÁ.VIO .MAZ- mo de 65 milhões de dóla--/ESTADOS UNiDOS" dos Estados Unidos pôr! ZA RE:CEBE A LEGlÃO DE res do EXIMBANK. .

- Uma proclamação de' obras musicais gravadas. MERITO DOJEXERCITO I FESTA' DE BOAS'VINDAS
diretores autorais feita pe- Nesse caso, os proprtétâríos - O, Tenente· General I PARA OS ALUNOS DO
lo Pre�idente Eisenhower dos direitos autorais bras i- Otavio Saldanha Mar?za, che I CENTRO DE TREINAMEN
em conjunto com uma troca Ieíros da música popular fe do Estado Maior das FÔl TO DOS GRANDES LAGOS
de notas diplomáticas, entre "Tico 'I'ico 'no Fubá" ten- ças Armadas Brasileiras, re
o Brasil e Os Estados ,Uni- tavam, sem sucesso, uma cebeu a Leg ião de Mérito; O' C-entro de Treina

dos, serviu para estabelecer áção .de violação de direito (Gràu de (Comandante) do mento [Naval' dos Estados
um arranjo de direitos auto- autora,l contra�vários edito- Secretário do E-xército Wil Unidos nos Grandes Lagos,
rais complementar entre os res de música e irradiado- ...ber M:' Brucker durante ce- Illinois, alma mater -de apro

Estados Unidos e o Brasil; res dos Estados Unidos por mônias realizadas no -Pen- ximadarnente dois milhões
As notas foram trocadas en apresentação "sem autoriza- tagono. O Gener.al Mazza de alunos, . será hospedado
tre C. 'Douglas Dillon, Assis

1
ção da composição, musical foi aos Estado� Unidos!pa- nêste verão do que prova

tente do Sub-Secretário 'de por meio de discos . .Ptatual ra uma viagem de i-rês se- velmente será a maior tes
Estado para Assuntos Eco- ação, provendo para na-cio- manas de visitas á instala- ta de boas vindas do mun

l1Ô�OS e Sua ,Exce:lência nais brasileiros e americà- ções militares. do. 'Começando "a 1 de [u
Ernan i do Amaral Peixoto, rios completa proteção recí VAlUAS � Apôs cinco

I
nho, o centro de treínamen

-

Embai�ador Brasileiro nos proca pára seus trabalhos li anos de explorações e cons to'�ncenará íima seríe de
Estados Unidos. Este- acôr-, teráríos e artísticos; é dê trução, o Brasil está pron- realizações de .boas vindas

do reafirma a continua exis importante significativo no, to a-retirar manganês da a durar todo o. verão e que
têndà de relações de' direi- encorajamento e auxílio pa- selva Amazônica 'Para ser focalizará a atenção sôbre

. tos autorais .recíproecs, ba- ra aumentar o Intercâmbio usado nas usinas deaço dos, um diferente estado meio"
../ .

seadas "na Convenção dfe de obras do Brasil e Esta- Estados Unidos. O valioso ocidental e sulista cada se-

Buenos Aires sôbre Direi- dos Unidos, especialmente :m!'!tal será. transportado com mana. Os estados a serem

tos Autorais Líterâríoe.e Ar no campo.musical. o auxílio de um emp�ésti- saudados são os que, forne-

tístíeos de 19�0: e pél�,pri-
.

cem a maior parte de poten

Ora, .ser açougueiro exige tanto como

qualquer profissão neste mundo. Antes do
dos e Brasil vem mantendo ' .

S
. dante do, centro, comentan- . mais, e'- preciso 'saber com'o acomodar os fre-'18 sábado (tarde) Fa�máeia Nétson R. F., chmídt

ess�s relações recíprocas 19 domingo �rmácia Nélson R. F. Schinidt do sôbre as boas vindas dís
gueses, esses incontestáveis. Acomodar é bemdesde 1915 na base da Con- 25 sábãdo (tarde) Farmácia Moderna

-

R. João Pinto se: '''Velhos marinheiros,
venção de Buenos Aires. To- 26 domingo ,Farmácia'Moderna' R. João Pinto novos marinheiros e não- O têrmo: lá vem o freguês, co'm o seu aranzel

O serviço, noturno será efetuado pelas farmácias marinheiros serão igualmen .ie sempre (pelo menos, o açougueiro o julga
�8i�.ão�_Esta�s,_

St. �;;;'��,Notl1rna" situadas às ruas Feli-pe Sehmidt, te' be�vindQs a visitar <is assim) e urge ter sempre preparada a escapa-:.� -......___ -� e 'I'rajano,
-

.....------��.r �_,,'�,""'..._..,_ -�, �., ...
\ - --..... ' _.- .I

...,..'ftiã'ôs em Nova Iorque man 'Gr1,ràííaes Lá,gos�, e 'tUrn-����· -tÔrla11rO;,sw:cricYaI'" o ar�g·umeni.õ'Sãt-"á'do-r--. ...___"..................i=>:. ...._..,_'-"">.,_:5Z;.__::'-'-_
r E o melhor substituto da madeIra.

tinha. qUe a Convenção _de E s t r e ito. conhecer a, Mar_inha a qual- "Seu Arantes; este que serve ao meu Aplicado largamente na

191(}
-

d
-

.. "

d t f
- construção de portas, móveis

\ -.
nao ava a nacienais Rua Pedro, Demoro, 1627 1,12 e 26 (D) Far. do Canto quer epoca - uran e as es-

bairro, é por certo digno da profissão. Se não em geral, lambris, cartazes,
'

brasileiros proteção sob a Rua 24 de -, Maio,. 895 5 e 16 (D) Far. Indiana tas de verão", O' climax da painéis, decorações .interiores,

.

"

'1'
O 'serv:iç"o noturno será efetuado pelae Farmácias saudação a eada estado te- concordam ouçam o que sucedeu hádias, Umà cc r roçc r ic s, casas pré,fabricadas,

f
c err balagens, sJos, -brinquedos,

II'
.

C'I
' .' do Cauto e Indiana.' - rá lugar todos os 'sabv,dos . freguesa, matrona enérgica, oi �o açougue a cons'ruçõos agrícolas, etc,

1,0188 D· ·toraIS'.� � pr�sent� tabela não poderá ser alterada se� prévia:
de manhã numa revista de fifi dê manifestar o seu' desagrado-e lançar so- !�Cf�r�x ri-ac�:":"loduta

....

-'. (Cont. da aI\' pag) autorização dest� Departamento,
recrutas que terminam o bre O "seu" Arantes tôda a sua bile. O homem

terminaram em 15, de ou-
D. S. P., abril de 1957

LUl'Z Osvaldo d'Acampêra \f�reina�e!nto" Uma tompa- a-recebeu com a gentileza de ,sempre. A ma-o,tubro de 1956, um' -total de h' d h t d
"

n la
.

e omens recru a o.s- -trona protestou com a veêmencia que 'já fazia
espeCIalmente para a ocas 1- ,

. .

, 'b '-.
-

d t d
.

h d Jreve..() seú andar duro e o seu so recenno:
ao o es·a o omenagea o , r

"

-

"

será a' parte principaJ do - O senhor tem a coragem, seu Aran

programa. A· compalllhia,
_

tis ,de me dizer que aq:u,ilo que memanda to
carregando a bandeira do,

.

dos os dia é chã de dentro e até mesmo filé? O
prÓp�'io estado' ao lado 'da senhor não �e enyergonha" sabendó, como sa
bandeira nacional, desfila-

be; que 'ilquilo não é carne 'nem aquLnem na
rá ante os récrutas que es-

b
tão' sendó reservistas. O go China, enão passfl de'muchi a?

_

vernador dó estado e ou- Foi aí que "seu" Arantes interveio, com
tros, altos dignatários civis '1ravidade e também um pouco de energia: '

� . ,/ .

e Qm almirante'da Marinha, _ Minha senhora, devo informar;-lhe
também um' nativo do es-

que aqui no meu àçougl::le �té rnuchióa é cal:ne
,tai<lo homenageado" passa- .

,

h" de primeira ....rão em revista a compan la. •

1)(Agência NaCIona
'Atrações especiais para os

visitantes serão proporcio
nadas cada dia. Conduztdas

os '·'Blue Angels". Uma ,eX

-J••••••�.�.,•••••••�••••••••••••••�•••••••�•••••••�•••••••••••••�lpOSiÇãO �special��nte ?r�-

IJoão Vi�ira a Cia Ltda·M�;;:�;�:���t:jE�
-

. -' .

"

.,
�

I
apl'es.entada no hall de ex,po

Carta dirigida, a Rv,da. Irmã Maria Teresa, pela
RUA SANTOS SARAIVA, 250 I sição estará a história da

E;x-ahma do Colégio Coração de Jesus, senhora Leticia'
CASA' ESPECIALIZh.DK C,. P. N. 20/=._ TEL., 6.263 PEÇAS EM GERAL PARA:: aviação. naval e a vida

..
dOS Matn;Ia dos Santos, esposa do Brigade-iro Epaminondas

EM MOTO�ES., END, TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD marinhéiros no mar., Outràs dos Santos:
FREIOS E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVnOLET - DONGJ1: exposições apresenta-rão os

.

Rio 5-IV-57 .

SANTA CATARINA

I
'

Q 'd
.

foguetes te,leguiados da Ma uerl a amIga
'H.endemos coletivamente graças à iniciativa da

a rinha. O último modelo de' , , ...

Walty, -uma belíssima homenagem à Irmã Benr:warda, �eu

•1 transporte para aviões terá !lidas estivemo$, em missa solene, m�is. ou menos, 200

, '

"

.'. • plataformas para permitir a ex-alunas. .'" '-. 'que prosseguem as �onsul-

'DISTRI'BUIDOREf DOS AFAMADOS rrplSTÕES MAHLE,íl ::t:aod�::io v�,:itca:�,��:l!:� nar i��le��n:�:n::i, ��:láda!�:�:�ao: ::!�:od!ro:�::;�r� :aSr:�b�: �l�;::���i�;d:i:i�
�

� -'
," '.

a tre ,êhicago' ,e Milwaukee alegria que ela merece e' quê, comi devotamento, lhe ofe- tal' os Estados Unidos; _�m
• receu' nO'ssas alunas. '-, d t

.

d
-

d t
.'

•• na principal' rodovia ligan 'f d
a a am, a nl:)o ' e ermma,

S
Peço-lhe permlssao para sugerir-lhe a orma e

TIPO DE -MOTORE I do as duas cidades, 'o Cen-
agradecer o donativo que lhe foi enviado.

da. ' "

/_ , j tI·;' dê Treinamento Naval
. Gostaríamos que à senhora fizesse público, uma no� Parte esta semanna pa�

é facilmente acessivel a am tfnha à imprensa local, Q rec�biníento da oferta em di- � Europa a banda de mú�i-

REVE''ND,IEDORES ! bas as cidades: Embora se- nheÜ'o poi�,. é n'ossa intenção-que as contriouinte,s, ori�n ca, da infantaria do Exér-"
.

I
.

d' I nos do' das cI)das dI' Santa Catarina; tomem, através. de amigos Gito Americano, a fim de
Ja p aneJa o pa,ra auI'

�

..' , I

�
A'

.

_

e parentes" conhecimento do envIO da m�sma. dar concêrtos em 50 dda-

a centro, este programa tem.
S·

- lh' boa a minha idéia fica tudo a seu
.. '.. , J nao e parece , ,.' des do Velh6 Mundo, come-

-a por,fmahdade atmgIr o pu- critél'io, que sempre é o mais -sábido.
• blico em g-eraI. 'Com afetuoso abraço, a,> amiga certa; I / çando pela Holanda, no dia

,

,

I
'

LetiCia. J..9 do corrente .

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

De UIP· açaugueiro
Alphonsus de Guimaraens Filho

Plantões de Farmácia
cial humano treinado no

centro. O capitão. A.C .. Bur-

Mês d e M a i o
rows, da Marinha dos Esta

dos Unidos, Oficial Coman-

por técni«os especializados
da Marinha, incluem estas

deIJlonstrações de mergulho.
em. alto �ar, .demolição sob

a ágUa, exercícios com heli

coptero e anfíbios· 'e exibi

"ções aéreas apresentando

�..:..:++:++:++:++:..:...:++:++:..:++;++:++!++:++:..:..:..:.... ,
·i·Corso de, Preparação; à B.S.l. :i:
�.. , ,(ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS .,,1.,
Y e )
�.. QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO :::
\"�, Odentado e Ministrado por Oficiais do Exél'-

..t.
.... 't 't '

% ,CIO, ' ....
U:_ Abertura: 15 de Abril de 1.957

� :.

.,::!t_ Local de funcionamento: Colégio Catarinense �:. ,

. - N L'
.

"43'" 'R T aJ'ano ti••��..,. Inscl'lçoes: a· lv'rana ,a ua·r '.
.,t. ' 18, com o Sr. Alcides Stualit (onde .:. "

..t.. s� -obterão maiores d�talhes). , ....

.!••:++:++:++:++:++:++:++:••:++:+.:..:++:++:++!++:++:++:...:++:+

p�ra p!!.red�s., balcões, móveb e Inúmeras
"""':cmtr l"d aplicações que I::.:ijam limpeza

ECONÔMICA
('010C8ÇAo faei[ em qualquer superficil!',.:
grDndt' t'conomla de tempo e mão dE' obra-

20 CÔRES
dl! rara beleza e brilho permanente, do,
tipO"; madrepéro}à. linho. lisos e mármore.

TlOmllnho In:\ 306 nn J.ifj ml

Espessura imica

/'LsfruiIllO, tliu'QI,zQ"'O.
LU co!ocaçõe5 J)('lo "OUO

_ Departamenf .... TlicnlC:o.

ENTREGA IMEDIATA

BUSCHlE & L,EPPER LTDA .

CAIXA 154 - RUA DOS,ANJ!RADAS 139 -JOINVILLE
, '-

Irmã Bero,arda

'QUALQUER

DESéoNTOS . ESPECIAIS PARA

CATEX--'
D U R O'

"

Flashes Inter,.. ',_
,. ..

U8caonalS
t ;

O Departamento de .Defe.

sa dós Estados. Unidos pe

diu ao Congresso, a verQft
de 31 milhões 831' mil dó

lares, p31:a a realização de

obr'as defensivas em Cuba,
Cost,a �ica e Panamá.

,

r
Terá lugar na União Pa·

nam.ericana, de 10 a 15 de

junho próximo, a' terceira
reunião do Comitê Execu

tivo Permanente dos Con

gressos Interamericanos de'

Turismo.
A Fundação Rocfkfeller

do<;íu a importância de .25

mil dólares para ,a quarta
reu1}ião dos cientistas agrí
colas latino-americanos e

dos Estados Unidos, a re_a-'
!izar-se no Chile em 1958.

'FóÍ instalado em Silver

Spr�ng, Estado de Mary

l�nd, nos Estados Unidos o

primeir.o aparelho de sele- �

ção alÚomática de corres-

. pon,pência de acôrdo' com lO
ponto 'de d�stino. )

O Sr. Charles -Wilsô�,
se.cretário de Defesa dos

Estados Unido's manifes-
,

,

"

tou-se favoráv-el ao aumen-

to dos fundos destinados à

defesa nacional, . que vem

sendo combatido por vários

par lamen tares.

A ,Casa BranCa d,eclarou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Evite '. úlcera e
.

câncer. não bebendo· limonadas,
•

r '..
.

laranjadas, guaranás; CÚCIS, .. elc., . de laboralírios
L.-- !
.'

•

i·
/

, : \

:·Büa MATE, a úoica·· be:bida -saudável e
.

pura,
'"

IC '$ '100 00
BODAS DE PRATA

,

'-r 9 li '.
\

,c o N, V J T E

É o vencimento de postalista. Há q!ase 3.000 vagas! ,

/'
. �estejan?o, dia 1?; suas �odas de �tata o �asal

Ambos os sexos _ 18 a 35 anos -�6 horas de trabalho, Eg idio Amorim e Alaida Sarda .de Amorim, seus filhos

As ínscrtções e provas �rão realizadas em todos os Es- L�uiz Carlos M�riza,_ Mi�'iam e. seu esposo Benito Se_1va,
tados dentro de 5 meses -(Capitais e Outras Direts. Reg. tem a gra�a satisfação .de convidar os parentes e amigos

(i1QS Correios). Temos apostilas completas;-todos os pon- para a, Missa �ue- mandarão celebrar, nêsse dia às 8,30

tos, da �"ORMES", reglsts., 15 profs., atualizadas - 9 hora\na Igreja do Senl�?r Bom Jesus dos Aflit�s, no

apostilas - preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo' Estre 00. • ,

reembolso postai, assim: DR. ANTONIO _
MESTIÉRI Agradecendo o comparecimento ao ato' religioso

"'DOMINGUES _ rua Barão de Paranapíacaba 25 _ 50 sentem-se honrados com- a nresenca à noite em sua re

andar - sala 8 _ SÃO PAULO._O programa e as in- stdência, na .rua Aracy Va� Call�do 421.
"

formações sobre inscrições "e provas (data,' documenta-
ç ão, etc.), acompanham as apostilas. Não há;' necessida
de de curso ginasial - DO IAPE1'C (350,00) - Do

llCO Brastl . (480,.00)' - Outros: Cr$ 450,00. Nota: Pelo

�·eemboblso aéreo mais Cr$ 60,00.

,Socie'dade . Beneficente de Sub·
Tens. e Sgls� da' PoU'oi, Milita"

r

ALCIDES ABREY,
ADVOGADO

REQUE.R CONTRA A
"

FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa P05�al 246

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARI�A

O MELHOR CABO ELEI

TORAL

QUEM me empresta qui
nhentos mil, em reseyva de

.

domínio, de um eínema-am

bulante, para as crianças
Catarlnenses ?

, Terá o seu nome, na fa

xada da camionete, como

o benemerito auxiliador dos

uniformes e material esco-
lar das crianças pobres, do

Estreito de Santa Catarina.
Todo o material escolar, le-

=c-.
vará "o seu nome '! Cartas

para : .Zizmho, ao e/do sr:.
Pintor Línarí, Rua Manoel

de Oliveira Ramos, 84 fun-,
dos Estreito. S.C.
I1l11mUlInnmUllmmnmlll11UUIJIII1IIIUnnJIIIIIIII

EM NOITES E DIAS FRIOS

proteja-se com o

AQUEC,EDOR .:

Récebemos:
Fpolis, 7 de maio de 1957.
Ao Ilmo. Sr. Rubensde Arruda Ramos
M:D. Diretor do jornal "O ESTADO".

,

,..� NESTA
Asstrnto.i-c- Comunicação:

I) - Com a devida vênia, comunico a V.
� -, , que- em sessão realizada a 27 de abril' p._
findo, foi empossada a nova 'Diretoria desta
Sociedade, para o biênio 1957/59, a qual fi-
cou .assim constituidat "

Presidente '-' f. o Sargento Euclides Vieira de
Souza; �·.Vice'Presidenie, - 1.0 Sargento
Aldo-Souza; -1.0 Secretária� 2.° Sargento

V81'" O'
, "Franeisco dos Santos; -'2.° Secretário -1.0

U R', �! Sargento.Nelson Sebastião dos Santos; - 1.0

I

o,

"� "!I : Tesoureiro -' 2.° SargentoAntônio da Silvei-
Hoje transcorre o 15° dia do mês de maio, perfá- ra; - 2, O Tesouréiro'S.? Sargento AroIdo Tei-

zendo também: portanto, o 15° das vendas de festas-de

"A Modelar". Nesta' quinzena, o que se tem observado E D'I T A L
'{eira.

é o sucesso do lançamento e .a satisfação que se vê es- . Na qüalfdads de, Presiden'te do AVAí F. C. e de CONSELHO FISCAL
tampada na face de tôda pessoa que sai daquêle Esta- acordo com os Estatutos, convoco os S1'S. Walter -Lang, I Sub-tenente -'-, Paulo Cordeiro Dutra;
bélecímento, carregada de pacotes. Celso Ramos, Zanzfbar Lins, João Batista Bonnassis.f O, .

- I -

Tambem, pudera! Em plena entrada de inverno A. Renato Ramos da Silva Saul Oliveira Nicolino Tancre- \ 2. Sargento - Oscar Manoel Barbosa;
Modelar está vendendo seus artigos por p'reços excepcio- do, Joel Souza, Fulvio Vieira, Cels� Ramos Filho, Heitor .

--- 2. ° Sargento - José Acácio Cardoso' -
nalmente mais baratos e até mesmo dando descontos em E�teiner, Joã? Pedr�Vieira, João H. da Silva,

.

Dinar�e ''20° S,Ú'O'21;,:O -.'_ Miguel Aniceto Bati ua
'

.

'

:
seus mais modernos artigos. Além disso, o freguêz que Borba, Baldicero Filomeno, Aldo Varela, João S. da SIl- I b

j.
,

•
' .• �. .

sempre prestigiou aquela organização e que 'se manteve va, :Ylilton Fflomeno Avila e 'Dário Croácia Morais, Ce-
\ II) -. Aproveito a oportunidade para

em condições de pontualidade para coro a mesma tem, lia Soares, Joel Lange, Eduardo Nícolich, Paulo Lange, apresentar à V. S. os.protestos de elevad-: e:s ...
durante o mês de aniversário, vantagens extras 'e nun- Hudson Rosa, Adolfo Martins, Julio C. da Rosa, Enedi- ;' '.

d
.

-

'

-ca vistas etn nossa Capital pelo sistema crediário. no Cosaríno, da Rosa" João Comicholli e Osmar Meira, uma e conSl eraçao:
.

E por isso é que .A Modelar tem estado com .suas de- ,Membi"os efetivos. e Suplentes do Conselho "Delíberativo Francisco, dos Santos
pendências completamente lotadas, Sua secção de arti- do A"aí -F. C., para uma re}}nião, em sua séde sodal, si- 2. ° Sgt. 1.°0 Secretário
gos para senhoras, tem apresentado um colorido alegre 1a_ a :rra�a 15 de Novembro, no dia 15, quarta-feira, às/
e fe;;tivo, correspondendo, exatp.mente, em preços e ar- 20 horas, para discutir, h9mologar ou não a decisão da "Outorgado pelaDiretor'a"
tigos, aos' anseios da, popu.lação. ,Diretoria resolvendo não disputar o Campeoriato�a Di-

A s,ec�ão de Homens e Rapazes, apesar de estar visão- Extra -Especial por ,não atender os interesses do _cna:• ..,

localiza,da no l0 andar, nunca foi tão concorrida e, após AVAí F. C.
'

9 que defíne uma roupa bem' feita é um comple-
o povo tomar conhtcimellto do e�toque permanente da 'Referida reunião, caso. não haja numer;, suficientoe" xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, opa-
mesma, por certo não, deixará mais de visitá-la, quandO a hora marcada, reaHzú-se-á ,com qualquer,numero, drão; ô corte e � can,fecção, são alguns dos principaiS!
se fher necessárioa a: aquisição di!,! um artigo p�'ra o uso 20,30 do rnésm.o dia. que intervem numa roupa bem feita 'Imperial Extra.
masculino. ,--. Florianópolis, 10 de Maio de 1957 A venda destas excelentes roupas é feita pelo

As'sim, o Aniversário d,c A Mode:lar tornou-se, eomó
'

Carlos Loureiro da. Luz \ Cl'.ediário com facilidades, nesta cidade. exclusiva-
,

úa 'de se "esperar no ".Ahiversárió,�da Craadé". ' Pl'esülente em exercício mente,.pelo NIa.g,ª-�jtle UQe.pc:ke,

17-57

U habito nã •.} raz o monge, mas o custume nê

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

.

,

As roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento perfeito' e corte elegante.'

.

O Magazine -Hoepcke vende pelo Cred4ário es

tas ótimas roupas.
Alugam-se duas confortaveis residências, uma si

tuada à Rua Felipe Schmidt 113 e outra na. Rua Traman

dai sim na Praia .do Bom Abrigo, -pertencentes ao Dr.
Guerveiro da Fonseca. -

"

Tratar à Rua Felipe'tSchmídt 113. Fone 2365.

A Modelar .:

,
, Fabricação de

� PRODUTOS ELÉTRICOS
t·

, BRASilEIROS SIA

;. �

\

,�r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�":rn:'
.j"

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


