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RIO, 15 (V.A.) - O sr. s». atribuido, transcrevo o tre-.sé Mana Aíkrnim, n'linistro c�o do disCt}TSD que fiz, Pu'da Fazenda, tomando conhe blicadn no "Jornal do C;)�
cimentes, pelos X*nais de mercío" de: ontem, sem quar
Sã.o Paulo da moção de pro- quer revisão! "Este congrrs.
testo centra reíel"éncias à- so retrata bem o nosso país.
(iue1e Estado que sua Exa, .c;ste Congresso é um resu.
teria feito no discurso pro- mo de nossà terra. o Brasi'I
nunciad7 120 Quarto Congres não é o Rio de Janeiro, não
so dcs Mun icipios, dirigiu e so sac .t'au:o, 'não é Minas
aos deputados Abreu Sodré Gerais apenas. Nenhum mi,
e G:mes' dos Reis, autores nistro qus quefra paz de
d::t moção, o seguinte tele· consciência e tranquilídade
ma: de espirita pode r-esolver pro
"Ac,l0o de ler estarrecido blemas, neste país, tendo em

a noticia da moção de pro- vista apenas algumas cír
testo contra palavras que eu cunstâncias' que tornam pe
te1'ia preferido, no Quarto cul.ial: a posjeão de:. certas
Congre;:so dos Municipios umdades da 'Federaçao. To
C�nvencido de que VOssas I dó o Brasil precisa ser aten
excelências noã tiveram Co-

I didc em suas dificuldades,
nhecimento exato de

mio,
Vejamos o Nordes ta, o Norte DIRETOR: RUBEN:,,';; UE :\. RA1IOS i-' GERENTE: - D01\IINGOS F. DE AQ{JIl\O

nhas Expressões e de úní co -nuase em atmosfra rarefeita __ o �' � -
_. -. _. -. __ -

sentido que lhes pode ser de recursos pecuniários. En- EDIÇAO DE HOJE:,12 PÁG. - CR$ 2,00-- FLORIANóPOLIS 16 DE MAIO DE 1957
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I

quanto isso, o Rio de Janéi- das no Rio de Janeiro, de, São Paulo, cujo poder de re-

1'0 e São .1:"',,1.110 manipulam'. clarei: "Nada tenho contra cuperaçao é motivo de tran-

72% dos recursos monetários o Rio de Janeiro. jamais te- quilídaz.e para o Prasil. Há
do Brasil", Respondendo- a- ria .uma palavra de restrícão. .outrcs motives ainda que nos

parte de um congressísta que à Capital' da República, que . impediriam de pensar- em

reclamava contra as gr-an, é o orgulho pe nossa cívílí- ,(\i"cr4minação, como, por
des operações que se faziam zação. Do mesmo modo, nun

-

'�xein:p:o, c dê que talvez se ..

para' a conFtrução de �wen;· 1 ca fiz qualql.ler restrição a .. .ia Sio Paulo, . no Brasil, L)

ANO XLV'- O MAIS ANTIGO D'IÁRIO DE SANTA CA'!'ARINA -:- N.o 1 3 O 5 5

Estado qu , até' hoje teve
maior númeró de governado,
res nascidos em outros Es ..

tadcs. Ora, um Estado nes
sas condícõss, um ,Estado
cujo Legislativo, cujo Exe
cutivo e CUjO Judiciário tan
to se preocupam em eliminar
qualquer idéia de' regíonatís
mo jamais pcdería ser acu
sado de fazer discrimina
cõas". Vê-se claramente que
minhas arírmatívas visavam
aPenas impedir que em OU'
tros Estádos a débito de São
Páulo e das c utras unidades
mencionadas, ou sejam Rio
de Janeiro e Minas Gerais.
Quem faz afirmação dessa
natureza, Em face de cons

tantes e repetidas reclarna-.
côss do Norte e do Nordeste,
:['!lI '!lp'!líla[1! '!l[ad 1!l!HQap as

srsur Z::JA 1!p'\lo' BIWo-UO;)a BÇn;)
ta de assistencia credibícia,
não .pode ser acusado de és
tal' fazendo discriminação
entre as unidades federati
'vaso' Vossas Excelencias, to
mando cbnhecimento do tex
to do discurso que, repito,
não foi revisto espero não
me' atribuam falta que não
cometi, contra São' Paulo, no

ineSm::: instante em que,
ferindo-me a sua terra, ta '

bérn mencionei Minas G
raís, méu Estado natal. Sill!
tc-me no dever de élssegu;
.rar-Ihes que não reconnoç
prioridade, nem, mesmo ni)&>
Paulistas, no apreço e fi

miração que nutro por css

terra onde se realiza U�

civilização, orgulho para 1
do o Brasil. Entretanto, pr:
clamei, em resposta a mui
tas reclamações, que o N·lt
te e' Nordeste precisam s

amparados com urgencia 5

pena de aumentar-se ent
Sul e Norte o desnível q
tanto inquieta os nomes

públicos que se preocupa
com a unidade do oraS
Certo da isenção

I
com Cf

vossas excelencias recetJell),,!:
esta mensagem,

• apt'�s��!1to:
atenciosas saud'1'Gões -la)
José Maria Alkrnim, minis
tro da Fazenda".

O texto 'desse telE'.gl':n,la:
foi tambem tl'ammitid(} ,lO

deputados Estaduais, H,:ü de
Almeida Barbosa, p:'E'slde:lte
da Assembléia Pa ulist», e

Paulo Teixeira de Camar:,1;o.

Fôro \

Indeferida ordel·�e segurança· que pretendia tolher a. ação
das autoridades aduaneiras do port. de São Fralcisco

...,.()_() ()_()c..()�()""l)�(�",,()� -

(» ....()__()__()__(�()....()....()...()__o..

• Transcrevemos abaixo � respeitável sentença do Dr. Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz dos Feitos da Fa-: I:i zenda Pública, que INDEFERIU mandado que pretendia o re embarque de mercadorias destinado ao pôrto de �

, São Francisco, em nosso Estado, sem o devido, exame e conferê ncia legal por parte das autorid'ádes aduaneiras. ,.
j Tratando-se de assunto que atualmente vem merecend o a atenção-das autoridad�s fiscais, principalmen- ,�
�,- te nos portos onde transitam' navios estrangeiros, para á defesa. econômica da Nação, merece especial meditação _

c
'dos que, responsáveis, querem o bem da Pátria, i

.()'_'()_O_()_O_()�() ()_()'_")_")'" . .()....()...,.-C·,.f)·..-() () ()�O ()__()__()C'

VIBTOS, ETC. O Sr, Inspetor da Alfânde DÍ!'eito da 4.a Vara da Co- sim "tecido de lã de alto lada pelo agente do luvio.
TECELAGElVL E. INDU'S· :5a não tomou em considera· marca da Capital, que é o I preço", o que determinou" no 'sentido de não ser. ii

TRIA SÃO BENTO LIMITA-, ção c pedido formu ',ado por Juizo dos Feitos ia Fazen, viajasse a ,mercadoria de mcrc3..ckJria, desembal·c'),cJa.
DA, com séde' em JainviUe, carta do Sr. Conselheíro Co' da. Santos à São FranciscJ do' Determinada a confe,·ôn·.
nê"te Estado, impetrou, no mercial da Legação da Tche Examinando a inicial, in· Sul

ac07fi.a.da
de um cia da mercadoria, objeto

Juizo de Sã'o Francisco do. cos:ováquia, ao.mesmo tem· deferim:::s, desde 10,3::1, a li. ,.funcionár· aduana de de duas partidas de trint.1
Sul, mandado de se,c:urallça po C1U2 indeferiu o p.rcteneli· minar requerida, nos têr- Santos qu nduziu ofício ('[lixas cada uma, .com.tat,)u ENCONTRADOS EM' BARllO'CHt nrcontra �Ib do Sr, �nspetor 'de p(':o Agente do "M ,rfscal mos d::J disposto nu artigo fcnnulad,;) pelo Sr, Guarda- a 3duana de São Fraaei>;c] ,

..

.

i� VJ.

da Alfândega de São Fran. L:pe::;", determinando o de· 1., da Ll'i b, 2,770, de 4 de m:J!' da Alfândega de SanGas do Sul que ,das trinkt :;dxas -

cisco do Sul qll� indefEriu sembarqt;e de tôda a merca' maio de 1956, ao Sr, Inspetor da Alfânde- conduzidas pelro n8-viu "San· DES'".QOCOS DO "VIK'INt!",requerimento pleiteando o dOrla, bem assim o depósito Nctificada a autoridade ga de São Franc.isco do Sul, : ta Isabel", ,iMe e !'H�t.e I'on-
• _u.. UI

l'eemba]'([ue de mercadorias nos armazéns da aduana. coatora esta, :empestivamen solicitanqo a apreensão da trnham "tecido de lã cropi_ I I •

t
.

t
.

t
.

1 BUENOS AIRES 15 'U P) 'na de bllSC" e' salvam'-.nt.oimportadas em desacôi'do Con I'a es e alO vem, a 'fe- e, prestou informações, es· mer�adQria. calou seme h�nte" e 'lS três ,., .. ,

cem a licença d.� importa- celagem e Indústria São Ben clarecendo que por ocasião Concomitantemente rece" restantes continham no ele
....:... Foi encontrado destrOCJ'- tinha encontrado os rest'ljs

- -

t t L' 't el·.j. d d I' h' 1
do esta. noite, perto de San ,do aparelho, um "VI'kI'ng" h.,'_çao, ae por o de ori,gem, o ImI a a llnpeLl'ar a pre- a" escarga de mercad::;rias boa cabograma da Direto· In o cru para tecp 3.gem; ..,

E�clal'ece a impé)ü'ante (ji:e sente ordem de mandado de tr::msportadas' pelo' navio, I ria de Rendas Aduaneiras,: enquanto as trinta caixas
CarIes de,.B�ri1oche" o apare- motor, a 7 quilômetro::; de

1
- ,

d 'd 1 1):10 das Lm2as AereJ.s r:!tl San Carlos de Bariloche f>Ii,-,de ,idamente munida de pro 3egurança, a
..

cemao "Sant3l Isabel" e des determinando que o, desem_ i c�n ,1,1ZI a,s pe o navi,o, ll�l:m E t d "
. , '

messa ele ·�âmbio e licenca Recebido o pedido, o Dr. .tinadas ao porto de .Samos, baraço de mercadonas con-: des Manscal Lopes ,vInte
s ,a o que estava d,�;apa' r tre dois picos montanha,o �,�,

de importação, adquiri_li na Juiz de DiTeito da Comarca onde o navio escalou, J�Gl'- signadas à impetrante. 6 en� : e cincQ continham teci.do ele
reClelo des,de ontem, segun-: Informou:'se també\m que à

TChecJdováquia 2,85'0 Kg, de São Francisco do Sul, fun reu a 'l'utura. de uma das' triLnsit6 para São Fl'a.uch�co l,linho irlandês, br'aneo On d,o.acaba,de C?:ffiuilical' a po_ "pouça distância do local C�0

de fios de linh:: crú, para te dado nas ,�isposições inser. caixas consig:qadas à impe� Ido S,ul, Pele ,navio h?leJ:nd�s': �l��Jãdo" d�as\" �O?ti!ihJHl1 !lcla dfiJ. Uma infoJ:rl11Ç'ão; 'acide-nte f\)tam' descobsl i,os;
celagem, pelü preço de cin- tas no artIgO 201' e,1 seus pa- trante, tendo. -a adu(i\ua Jall- "lV�I.':h;t1.:\ L!e;S"':>"

f,l.U��V.q!l .tecI!fGS {lê la, t't'lJ)lJcm;,�;:,,- ,IJjlcnm]i.eta dizia 9ue ��bâ al-, os (,iestroços de outro' avia:>
co' mil dólnes tchecoslova- l.'a,·gT!fP,s, ,da. co.n,st.,itU�Çã:J "ti.ll,ta ve.J;'H.'.iQq,d(fi ,q'l!l.,eL a C,'d'jY.,:i/ 11a.�p.�'n.t\}�.rl! .'.de !,)xP'.,·i:�;ii I;'

tl,'ês,' rê's,tant�s<',' (wn�i,nh��t1 'gUl'l.§, so�rev!v:;ntes".. En�l'e· que caira naquelàs parageni'f
l'

.

f' F d 1 d ,.."..

1"1
d

.

f
-

t f d 1 h t tanto., .u,m radlo-am,adol' CO·', faz do·'" anos, No'va éomunI'·CQS, mercae,ona essa Q,ue 91. � era,
,

eH ..,S,c _'f.)(\,:,. 111c"'l"e. .V,lO
ao a l}-aç poss�a

"
lo· :;I,) autorizaçao_ ('. fque�a ,Dll'e o· lOS ,e _111 Q cru, para eeE-, "Jf'

dcspachad:l peló nqV:l:J "San tente pala ·o(rClar n� feito, hnh::J cru"" como mformav,a na 'o al1e levQ;U o mfonmm- lag-em, mUlllca-;,:a, ao mesmo te.rn- _cação daquela· estacão de rp-

ta ISi.lbel", Entrétanto, em declinando para o Juizo de' o manifesto de bordo, mas t� � lncleferir petiç&o fOl'.rnll ." (Cont, na 12." IlÍl;.:,) po, de 'Barilo�h�,"'que toda;1 creio_vem confirmár que p�-
decorrência de equívoco pr?, --- ,

__ __ .

as pe��oas que H'� a bordo reCeram as 15 pessoa;;; que

th:do pela Societé de Cn- POLIOMIELITE I NA ASSEMBLE'IA LEGISLATIVA�· do av}ao elU qu�stao h9.yiarn_ iam.. no "Viking'; que <;e cho-

;;��:DY�k" ��p.i.��n!���;l: FORTALEZA, 15 (U.P.) I·NT�D. \1VNPfliU� n.n. pnU�_jDNn,..N" r111110- DE I"Tuono A. IIPA I �,:�:!�:Sl,����;�g��T�eai�I�{f�, I�':,':!';O�," 0.01". m't.a,
nus

regada de proceder a tôdas Em virtude das ncticias s�)- IJII iJ ºUÜ UU UU V �n u u �Jj
. U UI UIUlltUB �

�\::�;;il:��J��gdf: �it4�;ni?*igf��ri.�;�· .11.N.E,UVIA' �I �TDIPA, ,nIlTDIQ. N"TAQ I D�����b!�!·��(�;�I��!;!��,�!!!.r�r!!et�;_trantl', o que' levÜ'u o Sr,
ao chefe do servieo cli� ,doen.. fl nu 8 �lJ IhhH UU IIRO U ao - A pohCl-a anuncIOU o c\'s- nha'por finalidade Seúl'h]'

Conselheiro Comercia_! <ta rias transmissíveis Par'!. quE'
cobrimento nas .últimas 2-1 "in�ranquilidade". na poi:v-

Le�,ação -. d,a, ,Tchecoslová- Laça um I Evant;rmento d(;s O deputado Collaço fIe Olivei· 111 i"r�o brig",cJeirista. Citou" re· , tia do sr, Pelág:o J>ari.sot (�e hOl:as de uma. rede de ter'

I
laça0 através da explosão de

qUla a se clJr�gll- ao Sr, In_s- :01S[3 oc:rridos não SÓ nestrt m, de re?;resso da cidade de Itu· fel j(IO rieputado o caso d,� uni I .SQuza· na Secretár;" de SegJ.intn· ronsta.s que nnha fazend.,) bcmbas, .distribuição de paa
petcr da Alfandega d� Sao :id:?de, como no int�]ior, poranga, onde esteve empenha· o:'icial da Polícia Militar, qu,.' Si! I ça Pública. Se cO'''.'.ii11ar a �aida explc-dlr bombas nesta '.'apl' fletos e intimidação dos 8.11'

Francisco do Sul, pleltean-I --'
do no l'e�ente embate eleitoral dize/nJú intél'petre do' P'!l1Sl<lú'Jl' , do referido Secr('lário '.h, i'as!a tal. li'oram detid' s 12.110_ tiperonistas para que n:J.J

do o re('mb�rque das merca- Indusfrl·all·I�C'a-O . alí dese!1l'oIado, fêz severas e de· to político do Govel'l1ad<l1' d,) E,. : quê vcm dirigindo, l'S!>, .1'JJC e me,us., O �ener:k-cOl'onel J0 revela"sem à policia 'l.S ,Üi-
donas ao porto de ongem. 3

•
moradas críticas ao udenismo tado e ainda obedecenrio .1etH' ! PSD se unirão co')�"" ., U,kltiS' exer�lto, DeSldol'o Flen"!Il.. vida{]cs subvco'sivag d" l"i,de.

Enquanto isto ocorna, o;;

do liXA\, .

estadual, coloaundo·o na posiç;1<) l11Í!lação do Comandante da F'l'." IlHa em H::pol'ang,: e i;,I1Jiw:n J:� dez Suarez, chefe' de pOl1';t:l aue o: atos terroristas tenl
::lgentes do navio holandê;:;

I '4Ii
cle vanguaruetro,; dos deSI11an�lo" ça Policial 'do Estado _ COl'o,wl I Assembléia Legisla�iva <10 E�ta· da província de Buenos Ai- Âs autori,dades dissera.,"l

"Marisqal Lopes", reque- e arbitrarierla,le:3 vel'ifiC":,das n.l· Má'i'io Guedes __ alicio'j in:'au.
I do o govêrno não ma)" tPl';Í a co· res� d�claro� em U111a cem· se. concentrado na zona df.l,

l'Íam ê.") mesmo Inspetor SÃO PAULO, 15 (U.P.) quela cidad" (·y;hllldo os ude!1i�
.

tos eleitores de Ituporan:l'a, nl.l,l1 I bel'tul'a do Partida Sochl Pro· ferencla de Imprensa ·em:Ua capital e nos subúrbios dI'
da AJ.fândega de SãO' Fran- O prefeitO Adhemár de Bar. b." durante oe; (!las que pl'eC2· c,oll1pleto �1�sl'es!Jeito à �<)ntade I' .�:ress,i,st� e do Partid,� De.1I1ncr�. Plata, capital da província ta.
cisco do Sul,' não fosse de" res recebeu a visita de dOÍf; d�':�m o plei�,), fartos boletins hvre'do povo des:;a cidade. la Custa0, A rua �UJ<l [OI lav"· do mesmo ,nome, que o ban..

.

sembarca,da outra remessa representantes de um 'grupo ,pc tinham a 1'pbrica 'do. J'IrC(0' BANCO INCO EM da Ar;;"'O'-(1 (-
.

....,,�,...._.- -

de fio de linho destinada à Europ.eu, interessaáo na ln· ";0 Region",. 'd'o Partid,), C'I'. (S FU�CIO�AMENl:rO PR�i)JOS ESCOL"úms
.

J"l
. �A. AO (�LTUR,A! [ RECRfl\a.impetrante e despaChada ctu5trialização do- lixo da CI' quds Hum '2':,",'enda<1:lS :18 ,·f· n Tumbem um Coleto!' r;;�tHdual, O, deputado LenlJi!: \'a"g'lIs

pelo mencionado navio,· já dade de São Paulo. ES'se l\i· ,11""tUl'>IS 'de C(·"':'JS e det'�"·ll,·r,,,· Inco fupchllC>U com efil'iencia Ferreira, na' hora ,'as exp!Jea· TIVA 0·0' PROFEfSORaue esta remessa, como a le xo seria transporturlo par� d03 ele,nent"s contra q el�: ,i,) nos nco!1te,"iI113"tns, utén,I"lhiJ ções pessoais da sessáo de t'nte· J
vada a efeito pelo "Santa a lavoura Ou em gáJs metana não apc:l>ls dos adversái-ios J,,)!i. aos intel"',;s'is financeiro,;,: ontem, usou da palaVl'[! ]J!lT!1 t1a·

Isabel", fôra objeto de equí- utilizado como co·mbust.ível ticos" como seria natural, ", as campanha r:eHclal alí ·!es.�nro· tal' da situação 'p,'e';;ll'Ía '�1l1 11'<' Festa Come'm'orat'I'va do DI'.a das Ma-esvaca da mesma MARINEX,I e Em aplicações in.dustrin. ainda dos ... tlis�identes da agl',J·, Inda, cam a .Iistrlbuição de ver.
se encontram prédiM e�",)I.U'e3,

�'l��j--�'--=--�--l-�--'��l�lt 'II� II� J�tl� �i�TI�
bas necessál'i:Ls l"na � "O,H!l'tn" onde funcionam esc�li!� i�olalias

Sábado, último; às 20 hÜ'-! Em brilhante oração, no

.

. H.", ,..
.

I '

. .. e�:�'C�;�'��al }'�:'l'l:a:�i��(���i"I.��: i :o�e;:�ds":�sn�o!::���,�,l�õ'�,� �.:�� �f:Çã�aC����r!fC���c�e��i:�! �:O�r:�a�r����roau �:r��ã��fi ortodoxos. mitiu o ilustre p:t,·lamel't:>.:· um d P f

I'apêlo ao Guvêl'no do l':stado no
'o .ro:,essor realizou·se ani' prese-ntes e ausentes, o Ex·

. .

t
A HISTôRf ,\ DO COI '�l',"'R ma.d}SSIma festa em homena m'o, S", Dr. Sec1'eta'1'1'0 de

LISBOA, 15 (U.P.) - O sr, I S111Cera!11en e desejo, nest.a sua, epopéia comum. "Os Lu-
'

..
o _'" " sent.ido de que .1cwrm:,J.J (Oll�'

'

1 .Tambem UI" Coleto Es�.adull'l. gem a-o DIA DAS MÃES. Educacão. ,

Julio Dantas, presid,ente da
'.
hora so ene' que' se aproxima' siadas", Se' amanhã a lerem' . truir Ull' prédio e"�,,,la.� aêtqua· E t·

.
.

. I que foi eleit.Q vt�l'oad�)r �()t, ,., le. S 'lveram presentes a 80' T be, l'A�ademia de Ciências de I da 'Viagem do presidente gz- , juntos, na unidade sagrad 1
" '" do na localidade de P�8se!l'lleil'o' ,.

, '...
-

• am em pa avras como've

Lisboa, a. n�,i�o emb�ixador I neral Craveiro Lopes, quoe ::;e ! da mesma E.moção, do 11123_ gen�a da UDN, f,}% das su'\.�. municípIO de Dionlsio Cel'ljueha ��lll��de o- Exmo. Sr. Rubens. doras foram pronunciadas
.j. d 1 t lt f t 1 d

I
Ih I Chamava os contribuil,les ,\ Co·

- dado o crescenV, núnwl'o de .'l�lIIPnO Neves..; DD. Secre- pelo O'rador ofidal da Asso'e�,"r,aor Il1a�w _e p_em·�a,en- II exa e.e O'r a eÇa a aml�a E' �o or,�,u o e da mesma fé, letoria local. e eXI'l'eSS:'V,l �111<'a. tarro de Educaçao e Cultura ._

c1a1'1o em mlssao espeClál ao dos dOIS povos da comunlda- esse lIvro imortal fará sr;r,-'
' - c alunos em idade de freqn0ntar "

' i ,claçao, .professor Teodósio
Brasil, em 1941 e 1949, decl�!- de luso-brasileira. Portugal til' o peso sôbre o mundo",

ças de cobrança l'lajol'l!Jas c'os
o curso prili1ário exiS1elltiJ na. e. sua E�ma. eS�:lOsa Sra.�u- i Maurício Wanderley. Belís_

Irou à United Fress" sõbre '(l, e o Brasil lêem separados
votasse,,) nos· candidaé..Js ud<!llls- quela localidade, Menci.m.l tam- CI:; Regma :"-nuda Neves, I sima Poesia de:!lam-ada pe-

t imposto.s, caso os . 111Ll,'I!lO' !'.1'.0 ' , alem de quasl todos os asso- 1 p f Dl' .

viagem do presiden e 0 L'H -
-

� , " , 'bem a situação em lJU'� 'te �n�OIl' ciados
·0 ro. ora eclO Soares.

jV'02,ilo'O"LeOg.pllej'rSltaeo: R,iC de J,anri-! Compra de Irl"go a' Arge�ltl·na eA.€le !li, II'iltll.
tas que tinham o apoio 00 Dirc, tI'a a'escola !!stad'ual -Je i."addll.ll 'B r' ,

t b Ih
Encerrada a primeira par

:c; � m.J. unu
tório Regional.' O eitado 6 ..h,düo Guedes, muni'cípio de' 'Üllxel';j _

e :.sSlmos ra a '::Js, .�e te da festa, foi servido um
tinha cédulas marcadilS e a�t;e· a,utolfla de no,ssos prof.esso- J'an""r' aos ass'ocI'ados .e, e1111"Como português a quem,

I
BUEN'OS AIRES, 15 (IT.I· ,I

a qual está· necessitando l1I·K<,n· 1 d
v,",

c:>mpradas anteriormf'ntP, verava que DS VOf<JS n:i� pode· t t d I
lES, .oram 1 Os ao mesmo qeguida, apr'esentado u'm ,',nlla' 16 ano!'; (na-o o esqueçoo) - FO'I' assI'·na,do, ao nleI'o_,;jn I t t

.

emen e e uma ,�mp a l'e·,tl'''�U' tem t'"-
- ",,,, cQm.p, e a a co a de 1,200.000 riam falhar, caw ,·",ltd.rio cs .

D"
,

.

po qU,e .eram execu adas terel".s.ante progl'alna de �_

,foram concedida$ honras de

I
de hoje, na Junta Nacionitl

.

·toneladas para 1957. AEjsina, contribuintes Íl·ia I',! ,;� V;)l" Coom
raçao. Isse alllda 'la!), ��m a� lIndas :r:tuslcas pellQ conjun- trac.o::es.

.'

cidadão brasileiro, saúdo co· de Cereais,· o contrato p�b ram o convênio, em nom�' do êle.
\ (Cont, na 12," pág.) to .muslcal da Assnciação. '

.

movidamente o. Brasil, mi. ..
, qual o Brasil se compromete Brasil, o embaixador Jcão AMEAÇA DE liOMt'IMENl'O

nha seg"unda pátria, e, faço! a adquirir, no corrente a:lU, Muniz, e, ·em,nome d� Argen ,
Ainda na tri[Hln'l, o sr, (:ojJ,lÇO SIGILO EM TÔRN,O'DA CONFERE"'NCIA 'DE BUENOS AIRErvotos ,pelo progresso.' l?e1o es- i 1.050,qOO toneladas de, tng) tina, o sr, ViCente Brunini, I

de Oliveira àéu, conhneimer,to à .»
plendor! ,pelo' 'PrestIgIa C"l_d,'\ 1 argentIl1,o. Essa quantIdade, I pre�idente d� Junt<. é.e Ce· Casa de que soube de um SUP,)S' ,................... . \

.

. ,'.. ez maIor da grande Naçan, somada as 150,000 toneladas I reaIs, to movimento contra pel'm,mÊr.·' RIO 15 (V A) A f"
••• f

--------------,�-- ,--- .----- i. ,,', .

',.
- con erencia proposta pela Ar ..

Fo'rte'mente Guardado O· Patlrs I �::!:'�d�:�::::':,�::a;::��;:���t!�f:s':r:i:�:n:!: !
..
...

.

.

.

.

.. i tenderá de quinze a trinta de maio�O que ali vai ser discuti- I
,

.

-

.

' / I do ainda não transpirou:
. •

PORTO PRINCIPE, 15 (D,P.) -- O Conselho Executivo Provisório, que estâ governandü' I '1\s autoridades brasileiras têm\c!;e mostrado em grànc1e I
O Haiti, reforçou à guarda da polícia e do exér c;to em todos,os pontos estratégicos do país, e I reserva sob, o ternário da;conferência, que já foi recebido há Ilimpôs a censura. Essás medidas seguem-se a,os choques de ontem, quando trê� pessoa ... fo- • bastante tempo e vem sendo objeto de acurados estudos"

. �

ram mortas pela policia 'na capital, durante manifestações de protesto contra o fechamento • não só por .parte das fôrças armadas como pel�' Itamarati: .1de uma ,estação de rádio. Tais manif�stações repetiram-se em outras cidades haitianas, in- I Também o Ministério das RelaçÕes Exteriores tem mantido'
fürm�ndo-se que pelo menos ell1 cinco delas assumiràm carater grave. ; o �aior,...sigilo sobre O. que vai ,discutir na capital platina .

.••••••,••
:'

' ..",
. fJ.',.'·;,· !itS••

'.

',"
'e ,/f.;:;1;,\ _.

. . '. .

, '-.J..' ;F:f?i-?: ,';.

�'(omissao Especial de Organização d
Rêd� Ferroyiár�a Federal S.4.

RIO, 15 (V.P,.) - o
.

presidente da República no

meou hoje a Comissão da Réde Ferroviarla Federal
S,A., que ficou [assím constituida.: presidente, Jaíms,
Uchoa Cín tra ; vice-presidente: Mario Camara, Mem-
bros : Adroaldo Junqueira Aires, Geraldo Lemos do
Amaral, Hermes' Lima, Jair Rego' Oliveira,
Francisco Capistrano dó Amaral, Fran'cisco Clementi
no, Santiago Dantas (diretor do "Jo1'l1al do Comérci�'),
Jorge Abreu jSchiling, Otan Alvares, Araujo Lima �
Renato Azevedo Feijó.

'

-

.

__ /_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Plorlanépolis, Quinta.feira, i6 de Maie 1957

J

Osvaldo Melo

RADIO "GtfARUJA'" A Cidade, inteira, viveu lle:'·
I

ras, j'uhilesals com a passa,<;'eDl do 14.0 aniversário da
Ráciio "Guarujá" li Emissorlll qU?' vem, assim, há' lon
ges anGs, prestando inestimlÍJV'eis serviços á cultura,
ás artes, ao ·com�rcio e i .indústria de nosr;o, Estado,
Il':.tada,mente á Capital, onde tem sua sédc.

T�mbém a 'ftOSSa vida social, tem na, "GuaI'ujá",
o seu lnai� serviçal ,e pronto veículo como tem sido

sobejamente provadé', durante a sua larga e provei·
tesa caminhada pelo's céus catarinenscs.

.

Festejando seu aniversarIO, pl"(·s.ente·ou_nos' a
"mais popular" com uma Estação de Ondas Cu;'tas,
poderosa pela sua invejavel potência, que hoje mes·

mo- começará a funcienar levando a todo o Bra�il e

a·e estrangeiro, aquilo que é bel.Th nosso e de quel tan
to nos orgulhamos ..

A Capital fincou' assim enh'e ridentes alegrias,
m,ais um marco incontestável de seu prGgresso com 0_

ingressar entre as demais co-irmãs do Brasil, no ci
clo das quc são ouvidas a grandes distâncias.

Aqu,ele grup.o destemido, fÚlómand�. um blóco de
trabalho cujos frutcs-estão sendo celhidos, de que se

compõe' a Emissora em festas, soube galharjlamente
vencer tôdas as" dificuldades e -àmparo pela direçãu
fjrme e inteligente .de seu diretor-presid'ente, !lue é .o

dinâmico Aderbal Ramos da SiLva, propulsGr' $las me

lhores e mais atré;jadas inic-iativ'aS de nosso lll;ogr'es-
. ,EU, vê. agora �oroado de' plDno êxito conio reé:;mpen

SR de seus ingentes esforç�s, tôda Flor,ianólíolis, des·
de seus m.ais lidimos rep,rescntantes ate 'as cl!tsses'
mais humilde�, festejá.la aI.e'gremente bateri.do pal- .

l'nas pelo' seu triunfo.
. ,

•

Velho am�go da' Gual'ujá desde seus pri�.ôrdios,
qua.ndo ainda apenas, era e�a umal vc,z JDeiol a.pag·�d:l
'e medrosa de se: Rl'rojar aos ares, com temores jus
tificados de qu'em ie inicía, v�lho·me dêste ensêjo,

"

atra:vés desta ,colún�, pa:ra saudá·la bem c:cmo á to-.
dos, que sem distinção (� citações de nomes e cargos.,

--- faz'em � bril\1ante vida (la pepular emisso,ra catar i

uense, .orgulho da nossa terra e úrgulho de nossª

Flol' iánópolis.�-,.",;;;..
Alô, GÚ!1l'újá, inr.i1 :11mlço; .

- �
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\
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"lO,-;"'-;-"-';-"--"-'-_"!,""""�-:,-;,,-,o,,, I>nlandade do Divino E,plrlto Santo e SS. 'I'ríndade

c
.

, .«( �I .. -

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃQ

, "

.,
_/#

fi) J'
..

De Órd�n: do Irmão Proved�r,- convoco os "Irmãos do

i OCOnJl:'clm/enl'O-S
7ft/';

\ I ! :::����i;I;��I�at�:t: :s�S'II:��:�:�: �f:rr: are��elt:;� ::
.

c

,
15 horas do dia ,19 do corrente, domingo, para o fim de

., .' .

7-
�

eleger à nossa administração desta Irmandade para 'Ü
.Plertanôpolís, Quinta-feira, 16 de Maio 1957 c ,,- per.iodo de 1957 a 1p58, tudo 'conforme do disposto nós

r-r- _--,-_._, Filia.}.mente dia. 18 será a escolha da mais bela catarinense. Tem a res-
.

artI�s 23 e· 24 do nosso compromisso. -,
.

o ponsabilidade a diretoria do Lira Tenis Clube, dêste grandioso concurso, ,o Sub-distrito da Tr-indade, em 13 de Maio de 1957;
, --: :--

�

Juvencio Antonio. póffi
o

Como e� todos os �anos OS\bailes de gala do 50J?istrito Naval marcam

,�
Secretario

I época, será por certo mais um acontecimento no dia 11 próximo quando mais ------------

uma vez a nossa gloriosa Marinha estará festejando a Batalha do Riachuelo. o

i As elegantes estão as voltas com a es'c��ha de seus modelos para esta noite. I,'�
st ��:'� �::T�C:� R I OS- ��:: g��::�o ��n���� �,' do São�'::::;;.�::�' 101'"", com a

c��panha
paraa construção da Igrejinha

c',-
� �

��
..

�r'W.e."Y" ruiÂFolgamos em registrar na Freitas Na última 6a feira em reunião nos salões ,do Lira Tenis Clube o presiden- �'�. .

data de htrj e, o anivers·árL· sr. .Hélío Reis
natalícío do nosso prezado sra. Argentina Ollvei, ',0

te do mesmo Dr. Osvaldo Bulcão Viana este 'colunista, o V,.ice-Presidente Sr;

.,_ C A"

I
'

amigó e conterrâneo, "r. Os- ra
...-- João Gasparíno e outros J.U presentes,' escolheram' a Comissão que irá julgar

�

, oncerrencta pub ica para a venda de um

ní Ortiga altamrnte concei- � "Miss Santa Catarina", São onze pessôas de responsabflidade e destaque da

I
caminhão marca De Sotto,

�Y:i�oe e�lfu����� s��â����� FALECIMENTO I nossa sociedade. Sra. Alrnira Goeldner, sra. Nazareth C. de Morais, sra, Ada o· O Prefeito Municipal de Florianópolis, faz público,
fe de S-ecção de nossa Pre, CAP. LUIZ NAPOLEÃO c

. Fontes, sra. Olga Mafra, sra, Nelita Moritz, 'sr. e sra. Comandante. Anibal

t
e: qu3em interessar', possa, que se acha aberta, pelo prazo

feitura Municipal. DE AZAMBUJA ,B'arcelOS, SI��. Prefeito da Cidade Dr. Osmar Cunha, o Presidente da Assembléia ue O (trinta) dias, a partir da data da publicação do.
O ilustre ariivel"i:l2triante,

� do Estado Dr. Rui Hülse, �'r. 'Nereu Correia e Dr. Newton D'Avila. o presente edital, concorrência pública para a venda de
gozando de vasto círculo ds 'Dia 13 dêste mês, faleceu � j

I
'
um

.

h
-

d
.

d d d M ."

amizades será ria data de . I --o : :--

I
camm ao, e proprre 'a e o urucipro, marca De

.

hoje, por êle homenageado.
na cidade de São José, nês-Lã Florianópoijs conta com tres concorrentes ao título de Miss .Santa Ca- c Sotto, motor n. I 118 _ 19 969, ano de fabricação 1946,

Os de "O ESTADO" asso. te Esta�do, o Capit.ão Lui.z aC tarina Terezinha Dutra .pelo clube XII de Agõsto, Mariza Matioli pelo Lira , I c�r amarela, com 85 H.P., em mau estado de conserva-
cíando.ss às manífestacôe, - T

'.

M I B I CI b S' d J
. çao. . Napoleao Azambuja, deI-'.... e,n IS'e ,ar ene arros pe o u e eisoe anelro.· .;;: '.' ,,_.

.

.

'

de júbilo', formulam vot(l�" v.

de felicidades. xando viu�a e seis filhos ,-
,O "Bureau" de Ibrahim Sued inf�.rma: ,. A_s..

propostas deverao ser entregues no Gabinete do
_ FAZEM ANOS HOJE � , (com exclusividade para esta coluna nesta cidade) ,,: Prefeito, até 16 horas do último dia do prazo dêste Edital,do casal, sendo três meno- -

f' d_ sr. .Antonío Mendes ,o .

-,-: :-._ 191m
e serem examinadas por comissão designada para

de SOUza res. RIO _ (Via Panair) -� NO PALA'CIO GRÃ-óPERA'. Subi com o Skoda (o . ',!lI fim, no -dia seguinte às 11 .horas,
sr, Ubaldo - Antonio O it e O A

b.

dos Santos
morto erapessoa muito o Cadilac ainda está na oficina) para Petrópolis, a fim de acontecer no mais I .

preço ase é de Cr$ 50.000,00 (cincoenta mil
sr, .Ruí Souza Viana estimada não somente no I importante acontecimento social do mê�, que foi a recepção oferecida' pelo cruzeiros). ,

Junior
'

circulo de sua classe míli- c Principe Dom Pedro e. a Princesa Dona Esperança de Orleans e' Bragança ,9 ·.(�uaisq�er informações poderão ser prestadas pelo
- sr. Major Gllbert o sr , para apresentar o Sr. Ernesto Martoreli Y Calderé, noivo da Princesa Dona 'Gabmete do Prefeito, devendo o pagamento ser' efetua-

va tar por todos os que o cer- d d
_ Sr. J',oão Makowíeskí c Teresa de Orleans e Bragança. Posso começar informando que ·,'tout-Rio" tC

o Aent.ro de ·24 horas, conhecido o resultado da Con-
. cavam com sua amizade,

, H' 't t PI" G correnCla.
_ srta. Elizabeth Mari�; compareceu. a, mUI o ..empo que o a aClO rão-Pará não acontecia eom

dos Santos prestando-lhe homenag�ns tanto entusiasmo. Mais um Orleans e Bragança qu� se casará. A nota lamen- o 'Florianópolis 13 de m�io de 1957_li sr. Marcelo 'Modesto a seu espí.I.:itcr culto e edu-' tC tável foi a ausencia do Príncipe Dom João e da Princesa Dona 'Fatima, que I,
'

Osmar Cunha
sr; Osai Ferreira \

_

_ sr. Rubens Lehmkuhl cado.

,c
não puderam subir por L�l' o Principe Bom Joãosinho adoeçido. '

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

Prefeito l,\funicipal
- sr. Arthur Capella .. Dono de um coração afei- -- --

.

..
.

- sr. Ogê Cunha Posso informar III \'ücês que o acontecimento reuniu ,tradiciónais fi�
_ srta. Edil Lourdes Maia to a obras de beneme·rên- c

I'_ srta. Eugênia, Ferreira d ,
guras do no�so "society" (atenção, nao confundam "society" com '!Café·

_ Ilrta. Cenita Maria Solt
cias, Ll:liz Napoleão ,e Society".) �ersonalidades muito �r" ·circulavam pelos salões do Grão-Pará. o:

sa , Azambuja tambem. se dedi-

,o 1) Devo info,rmar que. até o grande horasilei�'o que é ,o Briga,deiro Eduardo ,- srta. Nilza Spogal'licz I cava às letras tendo recen':: . rGomes compareceu. 2) Figuras d� nossa diplomacia, co�o os Embaixadores
_

- srta. Isolirta Régis .' J
-

N d F t H' S G t. sra. Cll}ra Ra.mos Luz temente pubhcado um h- ,0,
oao eves, a on oura e enl'lque. de ouza ornes. 3)

-

Personalidades in-

:-.SiloV'a vro. O �epultamento de seu
telectuais como os S1's. Ped�o Calmon e E,lmano Cardin. 4} Senhoras da cate-

�
- srta. Anesí Wagner' Si,l- ' o' goda das Srus. Celia Leit:!' Garcia, o.dete Monteiro, GHda Sampaio, Cecilia tcorpo teve' grande acompa- .,. va Mota Maia e Helena Borges também circularam. 5) A pr,esença dos 8rs. Leo-
- Sra. Maria Amália Cu· nhamento 'd'd R'b

.

J -B
. �

nha
.

o' nI 1 1 elro e oão org€s. 6) O povo petropcilitailo, assistindó . à chegada ,-_
... sra. Alexina Lima Si- ' "O ESTADO", envia, à I

' dos c?nvida-d.os, foi tambénl uma nota, curiosa. 7) o.s Embaixadprés da In-
mas' familia enlutada, sentidas ,o' ,g,lat_erra, �tália, Al:genti!la ePortugal. S). A P.�i.ncesa D. Teresa:::. muito ele-· ,o- sra. Marina Guima-

condolências. ;1'; <�ante, ,e*�,ll,m v;estIdo azul, usando uma lInda' JOla, presente de nOIvado. 9) O
rã:es Rocha I -

_. ;c: iSfô�,Ç�.'�oa;fq"ndosa, ..tl simp�tica

p�"nces.a
D. EspeI'ança, rece.'rn�.op�.rada, tendol-,�

v,
.

di.
, .,.�u§, perma)!lece.r d� pé, receb,endo' ais .de trezentos convlà'l;1dóf· .710nps. ;P;l'ízi-

en· e' se·
"c'ipesinhos \e as príncesinhas 'circu ,"ndo. pelo s'alão e beli�can(\]t'i' in,fantilmeWte . o

.. .

"

,
_ ".0 os doces do "buffet". 11)' Há muit'ª. e muita coisa para contar, o que farei' dl�·I'

•
rante a semana. Por 'enquanto, encerro' aqui e sintetizo: uma reunião e tanto. c

!
- -

\ I� '--::--
Um escritório bem montado, co.m telefone, situado

I Ra'pidas "neWsl, dos, Estados 'Unidos, exclusivas para vocês: A .Prefei-
no melhor ponto da cidade. \ tura de Nova York firmal'{:. contrato com uma' companhia especializada. para o,-..

Tratar C?In Idálio. A,Yres, das'9 às 11 hs. diariamen- í tC melhorar a qualidade da água da grande cidade. Preço do &.erviço: 7 milhões. .�
,te a Rua Fehpe Schmldt, 18 _ 1° �ndar. Telefone 2771 A/água passará a correr f;om fluor! ... *** RobertJ Thide, engenheiro de som -,ou das 12 às 18 hs. pelo telefone 2427. I. do Coral Record, ao gravar o disco de Leny Eve'rsong mostr·ou-se entusias-

.

�

_--------------_-----1-9---5--5-7....,.- 1.°,-
madíssimo com sua 'voz. ComI a) sua autoridade de técnico, que ouve e grava °Ivozes famosas, declarou: "Leu)" vai longe"! Não em gord'ura, é claro ...

***
�

"� .,1 c Com' o falecimento de Tommy Dúrsey, sua orquestra foi comandada, ·durante i
'algum tempo, pelo seu irmão Jimmy. Agora, JimmY está doente e a conhecida ,,

orquestra �stá inteiraptente desmembrada, com todos os másicos já compro-
o

"c..
metidos cO,m outros·conjuntos. *** No "DogWood Room\ Kurt Glurian eonti- I

D rA ,�I_
nua sendo a. atração, com sua manéira tão .pessoal de interpretar ao piano. ',eAliás, Kurt tem a partiCu:aridade de afÍnar diáriamente o meia-cauda do co

c
nhecido restaurante. *** -Passou pela Broadway, no cinema RiaIto, "Fire Mai-

II
dens ôf Outer Space". Do programa fêz parte um documentáriQ rodado na

i,lha de Marajó, sôbre à macumba! c
,', Seguiram, via aérea, para Tubarão e Cri:::iuma

i UM ACONTECIMENTO ELEGA��E '_ No .mais bonito apartamento do ti �:::�:a�:�;,� G;;!��:�t�and!h;;� e':e�e�::��re��
c Edifício Chopin, uma autêntica residência suspensa, o Sr. e a honita Sra. � IAP'ETC, a fim de propiciarflli �os mineiros t:>dcs os

, Spitzm�n Jordan receberam para um jantar de "black-tTe" e vestidos decota-
'c

esc'areci�entos e facilidades no que d,iz respeito à

o 'dos, tendo como ,convidacos de honra.o Embaixador da Itália, e a Marquesa I previdência social.

, 'D'Ajeta. o. apartamento cio� Jordan é realmente de um extremo hom-gôsto,
o

-- 000
--.t G'b ld' l'a

lo
,de côres clássi�as e suaves. No salão principal, uma enor�e mesa .ilumin�da ,__

Lavrou" um tento, em AnI a an a 1, o 1 er

pelos candelabros. No c'lhing", duas pequenas mesas. Os convidados foram
�

Marcelino Ferreir , do P'I;'l3, aO e.:mgregar numerosa

� pontuais. Apenas alguns ,por causa do temporal,' atrasa-ram-se mei.a hora, o

,
massa populn em tôrno do Senador Saulo Rqmos e

,- que sem dúvida, no Brasil, não 'constitui atraso ... A presença mais célebre _',
Sr. Syrth Nicolléli que vi-sitaram Lajes e àquela bela·

da noite era a do mais fammlO intérprete de Chopin, o renomado Malcuzynski, - localidade.
,o

II ��t:í�i:ísd�i:�!i�!!O�o�:�a c���::��:�o��:a��i��:s!:�::a1: :O:li�:i�:a �uo���
c,''foi, sem \dúvida, a da .Srta. Mary Jordan, que, com um. "vermelhinho", com

petia com a beleza cada dia mais "kar" da "hostess", Sra. Josefina Jordan. c

i �ié:::nd�ob:�S��:!I�i�o�:��a�:IOa �::obo�.��t:m�Oa�hhe:f:oDe���,:�oe "�i::ee;.�'� ,
to "café au salon" transferiu:se para o ma,rav)Ílhoso terraçu ,dos Jordan. Con- '.'-,fesso que a�oro'êsse tipo dá reun1ões de muito bom-gôsto., Aliás, a Sra. Jor- �

o dan está-se tornando uma das grandes candidatas ao título de "Hostess" .do I�,I ano".
�

1._().._(>...().....()._.().....()�().._()�().....().... () 114llilM-(l._.()�__()...ó
\ __ • ...,._� � _...J

.. o LUX HOTE'L�

1',
oferece a você a ��w- �
lhor mêsa ,da cic.ladé. �.

Faça suas " re·f Ú<;ÕC�· �
"

"

no �

� lUX HOTErv• .�

. (

PRECiSA-SE de u�· cebradpr para 'p.ercorrer ()i Es·
tado 'de ,Santa Catarina" Mensalmep,te. N' necessádo, (1M
seja :pe�kea. idônea.

-

-

,

.

'.
, Ed�e.se carta'de fianç�.

.

.' ,', Cartas para CáiX!a �ostal, �9
{, f.loI:ianópolis s.c.

..··r··········....·....,.,-,.,.····....··..·_-

DANÇANTE ESTUDANTILREUNIÃO

C O N V I T,E
,

.
A 'Diretoria do Grêmio dos contadores dos d'e -58, COD

vida O� estudantes e a sociedade florianopolitana, para
'a Reunião Dançante qúe fará realizar Sexta-Feira, na

Confeitaria Plaza, com início às 21,30 horas.
'

.

NOTA: Informações' na Casa Blumenaú Ten.

25

li caraVana do Senador Sau,'o Ramos e Sr. Syrth
Nicolléli Percorreu tcdogs "'-, distritos d� Tangará em
prüpaganda das ca.p.,::!idaturas de Amadeo Nardi e

.

Wilson Si;va.
--000--.

Em CampUs Noves, Jacob, Tibes está imprimindo,
(m rítmo acelerado, o fOrtJ.�e·cimento do PTB, .con_
forme constataram o Se�ad<)r Saulo Ramos e o SI'.
Syrth Nicolléli.

.--000-"-
Do Rio, o Se�ad:cl' Carlos Gomés de Oliveira

transmitiu ao Dr, Acá:�io Gariba!di San Thials.o·, pre
sidente do:> PTB, o seguinte teleg:rama: "Acabo �egrE'S
sar excursào Sul êsse Es�ado onde, em companhia
do Deputado OUce Caldas, oferecemos a nossa con-

.

�ibulção ao pleito de Lau:'J Muller�' Estivemos em

Creciuma, Urussanga e Tubarão onde dirigimos, pe
lo rádio, proclamação' aos c:mpanheiros",

--000--
O PTB vem d2. ,�bter' junto ao'S altos poderes fe

derais a liberação de vultosa verba para pagar os mi
neir::,;; aposentados e pensiónistas do IAPTEC. Con
s�guiu fOssem ttumentados os pro'vent,os de Cr$.,.'
1.600,00' para Cr$ 2.400,00, A difer.o:nça será' pag'a a

todos, 'inclusive os mêses já decurridos. O Banco do
Bra.sil já pl'ovidencicú no crédito.

--000--

-

--000--
O PTB elegeu,' em Tangará, o vereador Am�de:>

Nardi, em segundou lu.óar na v'otação geraL Foi um:!

magnífica vitória da Coligação Aliança Sodal-Tra-

balhista.
-

--.oOO�
.. Transitou por esta Capital" vindo de Laj es, após

uma exaustiva excursãq de muibos dias, por doze

Municipios '. catarincnses, o Senador Saulo Ramos.

No aercporto, o ilustre .membro da Câmara Alta con

ferenciou reservadamente sôbre a marcha do PTB,

no interior, com 'os Drs."Acácio Odribaldi San Thia·

g:::, Rinaldo Celso Feldmann oe Néy Rosa, presiderite
do ·'PTB ,delegadOS do SAPS e do IAPETC. O Senador

Saulq �amos interrompeu, assim, sua excursão, pa_

ra atender a:> cQ!'dite urgente da Chefia do PTB, no
\ ,

Rio.
--000--

Por orç:1e.m pe.ssoal �o Sr, President2 da Repúbli

ca, Dr. Juscelino Kubits,�lilek, foi transferido o pro-
.

curador do IAPM" .

lotada na Capita) Federa!, Dr, \

Walter Fvancisc.Q· da Silva, para desempenhar suas

funções na DelEgacia de t Laguna, Imbituba e F,lo
rianópoli$, sediando-se na pi'imeira. Essa t\'ansferen
ela. recaiu em um moço' culto, conhecedor dos prol:lle
mas dos marítimos' e adv,cgado dos mais credencia

dos no Sul do Estado, onde PErtence à tradidonal fa

mília. 0 Dr. Walter Francisco �a Silva é ardt:>roso pe

tebit e bornou-se ,credor da estima de nosso povo

sim es pelo seu desassombro na defesa dos 'humi1,
, ) b'ddês. Foi uma providência a�ertada e bem rece 1 a,

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ma is I LI��so!�S��TAfh�BE - i
, •

d I � PROGRAMA .:

r·apI a; g Dia 18, sábado, às 14 horas - Desfile das candidatas, de maillot, pera�te' ,

'I·o,
• I: à Comissão Julgadora e autorídades; na pIS-

,

I til cina da Escola de
�

Aprendizes de Marfnhei-

O� : 1'08, gêntilmente cedida pelo Exmo. Sr. Co- .

m
,. �.

-
' .' '. \ • mandante.

.�. ./�,' :. I?ia 18, sábado, às 22,30 1\s. - Soirée Elegante 'no Cluble. Doze de ÀgOS�o. I,

��,._.: Desfile· das candidatas, com traje passeio.
I

I
Apresentação da famosa Orquestra Centro-
Americana. Prêço das mesas: Cr$ 400,00, à

1-'I
venda na Secretaria do referi�o .

Club'e, das
.

8 às 12 e das 14 às 18 horas, díàrlamente,
Nota: .Os sõcíos-do Lira têm Iivre ingresse .:• nessa' Soirée, devendo. apresentar, na Por-

•! taria, a carteira social. Convite a 150,00. :: Dia 1�, do�ingo às 22,30 hs. - Soirée de Encerramento do Concurso,. no •

: Lira T��is Clube. Desfile final das" candida,. . I: tas, com trajes de baile. Coroação da Miss •

: Santa Catarina de 1957 pela Senhorita 'Edith !
: Donin, Miss Santa Catarina, 1956. Prêço das :
• 'mesas: Cr$ 200,00, à' venda na Joalheria :
: Muller, à partir do dia 2 de 'maio. :
: Nota: .Os sócios do Clube I Doze' de Agosto .:
; têm livre ingresso nessa Soirée, devendo :
; apresentar, na .Portaria, a carteira social. :

I,' e, :
... " .Convite.s a 100,OP.

..

/
.•

•

F h Iº • NOTA Ad" t t C M S t C t I r" I
históricas reportagens .so-�"domé:ticos. .. :_ - ireçao ar IS íco-socíal do .oncurso ISS an a a arma: as es

'

n ernaclona sr' I Fobliccção,!e: foi confiada ao Sr. Zuri Machado, cronista social dos Jornais • . ,ore as ... últimas conquistas
\: PRtlrJUlOS nn!UCOS I.

' "O Estado e "A Gazeta". A ornamentação das referidas res- ,.: 'da ciência,' além de suas

�),. ".E��� II
'

. ta�;:!�rá a cargo. do consagrado decorador, Sr. Eduardo

.:
D�rante sua ..,oxlma vi- ,sr. Luiz A.' Somoza Dabay- habituais secções, entre elas

I '- sita à Grã-Bretanha, o fa-llle. O Brasil ��tará repre- a d�. pe�guntas e respos-.

,
moso poeta americano Ro- sentado pelo sr: Nerêu Ra- '

�NIÃ� �jT�mN�N�E DE-E�T�I!NTE�' PrOPOS!B ·PO; Ibrusbebev a orga- �:: F::::,,�:::b'::sd:�: mos.

-0-, !:::�:o,::!:!��::�E�:�
.A União Gatarine<nse de Estudantes recebeu do Oon- Dlz8Ç�O 8�oilômica da U.O.S.S. vers ídades de Oxford 6. O jornalista americano POENTE. publica neste

se'ho Nacional de Estudantes, reunido na Capital da Re-
(Por W. N. Ewer, Vllli BNS) de Ministros da 'URSS; to- Cambridge. Russel 'Jones foi indicado mês destacamos os seguín-

pública o seguinte cabograma: LONDRES - (BNS) é....,- davia, embora o documento -0- p a r a receber o prêmio tes : "Os primeiros ameri-
Presidente em Exercício abril/57 - Durante

-

uma na aparência seja um tra- Foi nomeado o sr., Ro- "George Polk", em reco-
canos vieram da . Sibéria.União Catarinense de Estudantes sessão do Supremo Soviete, balho coletivo, não há dú- bert Groves para o cargo nhecimento pela excelente há 15 mil anos !""', "As do-Alvaro de Carvalho, 38

.

,

o Sr. Khrushchev apresen- vida' de que, em essência, é de diretor' adjunto da Mis- atuacão que teve durante .
' Fíoríanópctís. • ênças são tão antigas co-

M t' .

f d 1 tará uma c proposição para, criaeão do próprio Sr. são de Cooperação Interna- os acontecimentos da Hun-' .

1 OvI'VO ln Ull ac as acusações' ausencia dinâmico colega '"
mo a vida"; "Como surgi-

Francisco Xwvier Medeiros Vieirfc vg membro dos' mais reformar a organização
I Kh�l�shchev. clonai no' Paraguai, pôsto gria. ram as aêromoças"; ,"A

ilUlstres orgão Ilscaltsadur entidade máxima. e Pl1e$identtl econômica, da Uni�o Sovié-: Compreendeu-�e que a que já exerceu no Brasil. -0--:, história do Esperanto, a
Prfnieíro Con.selho Extraordinário vg O Conselho Nacional tíca. A proposta será feita atual estrutura da máqui- -0- . A Urtivetsidad!e de Pen-

língua da humanidade";de Estudantes vg- reunindo presidentes das Uniões Esta-: em nome do Presidium do
I
na economica soviética é Terão Inicio hole, as ce- vl a" .,. o títulot J ns,,,. v ma conrerru "Podemos aprender enquan-duais.,·d:' Brasi vg pur unanimidade seus, membros prese,n-.· . I _

Comitê Central do Partido grotescamente ineficiente I�I'moAnI'as da posse do novo de Doutor em Leis ao sr ." "O p'
.

tes capital República V;'.f ciente degradahte injustiça que
'

I
.

,

.' :, to dot,VrumO's ; ,rmCI-

pretende desabonat' impecavel honestidade lider estuda,n� Comunista e do Cónselho e, d� tal compr!!ensão, sur- presidente da Nicàragua, George 'Meany, .p{esident� pe q"le foi vjtima de uma
tado catarinense vg vem protestar ,estranhavel atitude vg . giu a. proposta. Os passos "da Federação .Norte-Ame-· ba'I'bara educ"'ça-o"', "'0 p"o-.()....()....o....()....()�C

- .

'"

cm!Jrestando inteira solidariedade Presidente União Ca,,: dados foram certamente ricana do Trabalho. . •

·

t
sitivismo e a felicidade hu::'tal'inense ,de Estudantes vg ape'la.ndo oposicionistas refe� �

51'5 e gI'ande's, pOI'e'm for·g·m da- -0-

,I':"�
.

"'" � mana"', "Como os malandrosrido c�,lega sentido não comprometerem nom;e entidade
.

'. dos' a um custo enorme. Noticia-se, em :Wasbin ...�
f t

'A " "C'pl"rante Ol),inião pública vg verberando vg ainda v'g desas- " �.., UI' am no Jogo; omo

trada inte'rfed�,ncia govêrno Esb.do. pro,blemas internos' Sign'ifi-caram .sop·iment!)s e' too, que o Labor�tó1"io de
v,encer o Mêdo"; um método

classe pt Saudações Universitarias
' 'sacrifícios �ra:r-....�0S tI'aba- Pesquisa .da ;Marinha .Ame- útil J}ara, a. vida de hoje";

(,a) - J�ão Nazareh Cardoso - Ceará; Gilvan Maciel lha'dores, qúe 'l!l.�0 podem riCana criou iIóva téla d'e "O Brasil 'precisa anexar
.

- �ernambuco; Conrado Ribeiro - São Paulo; otá:vio
ser �obrelevaaos -ihdefina- t � '- m't '0....., ("' ,

" elevlsao,
.

que per 1 e V":.4' . �ras' Guiana.s",· :·."Os .p' i,gmeusAvrrtado ..!- Pará; No):mtel'o IvIatsuda - Paraná; Carlos Ih· . I
_ •

relLt B.Hca· - Rio Grande do Norte; Manoel Pache�o -

damente. As queixas e as perfeitamente as imagens já PQç{em crescer"; "O aU-
críticas vêm aumentando. a' plena l.uz do_ dia, ,co.m a .

tomovel do fu'tui'o", descri-
Viu-se cI'aramente que mínima .perda :de: contras-

.

I ção dos novos carros ex-

postos na Europa e a "Fi-

MAGROS ,E .FRACOS
". ,:;\-,'. ' I'

V A.,N ,A D l O L
.

. \.
.

':\! .

- E' ind(Sado nos casos 'de tnlquez:i.

palidez. magreza e fa,stio, 'porque é�
.

sua fórmula, entram substâncias tais
como,Vanadato de sódio, Lícítína, Gli
cercrcsratos, pepsina, noz de cola, etc..
de ação pronta e efic8l: nos casos de
fraqueza e neurastenias. Vânadiol é

.

índícado para homens, mulheres, 'crtan-
.

ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes' médícos e estâ licenciàdo pela
Saude Publica.

Florianópolis, Quinta-feira� 16 de Maio' 1957
.._---2.

'

s

-, R'eVista "IIPO·
eDt8�' deste me s

I

\

INS'liTUTO DE PREVID�NCIA E ASSIST�NCIA DOS
SEIWIDORES DO E,STADO \.

AVISO
�.

,

O Delegado do Institutó de Previdência e Assis
tência dos Servidores I do Estado em Santa Catarina, in
forma que o expediente para atendimento ao público, a

partir do dia 7 do corrente, será 'das 12 às 15,30 horas,
Flor-ianópolis, 7 de maio de 1.957
.

Léo Alberto Ramos Cruz
Deiegado ASC

ria instrutiva e recreativa.

Curiosidades geográficas e

Está em" cii�culacão o nú

mero deste mês da Revista
EXPOENTE, apresentando,
aos seus leitores de todo o

Braeíl, interessante maté-

existem duas alternativas:

(Continúa na lOa pag.)
. �I i'

__________�'L· . _

Fl�l'ianópolis, 9,dk Maio de 1957

I �ano de Férias Id!l!�>

JOSÉ LUIZ. SOBIEltAJSKI .

Vice Presidente, rio E'xe�'cíciO da' Presidência.

�.

I\ Famosa.peio sua pureza ;1

desde
1'836

,
.

"

• faz sabão
. econô'micamente I

• Limpa totalmente'
,

pisos, azulejos e pias

.• Desinfeta chiquei.
ros e galimheiros I

• Remove fintas '

e vernizes!

I

·tllJA A LATA COM
� fiGURA ,OE UM GIGaNTE

• ".,�<
) ;<.

Rep��senlanle :

SEVERO SIMÕES
Gaixa Pestal, 104

, flORIANÓPOLlS

te.

-0-'- los:ofia do "nada". -.
Umá' . palpitante entre-

'.

vist� dO; poéta Manuel Ban-

deira compÍeta a fascinan

te lei4tra de EXPOENTE,
o apreciad'o mensário bra

sileiro cuja l'edaça:o está
Jacob Alban declarou- Í1-1staladà em 'São Paulo, à

se culpoado . do crime de X
> , '1' 1 d 140rua aVH�.r {te � Q. e 'o,

conspiração par& a tra,ns-
_ 10 andar.

Em Nova Yorlk, o ''Ti

mes" noticía que, durante

o ano de' 1956, 344 eptudan
tes receberanÍi bolsas de es':

tu-dos '''Guggenheim�'.
-0-

missão de documentos re

lafívos à défesa dos Esta
_., dos UnidO's à 'União Sovié

tica.

-0-

O reporter Walter
j ,

Vl\n escreve, no "New York

Times", ter encontrado pe

queno veio de manganês na

Antártica .

-0-

Designou o pjl'esidentee
Eisenhower . o sr. Thomas

·E. Whalen, qUe ocupa o

em!,>aixadol' em

I se do' novo

l Ni,earágua.

o ESTADO

....

_____-.-
-.1--. ........�........,,;__-----�

AVENTURA5 0'0 ZE�� UTRa;,;;;;E;;.._;;T__A_:��_--,

,
.. d1l��
,brilha ··I==="�
mais

O mais antigo diário
Santa Catarina.

J..eia e Assine

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAIO
_,

- A's 22,30 hs, - SOIRÉE consa- i

grada ao desfile das candidatas a �
MISS S. CATARINA, em traJe-:
de passeio..
Abrilhantará a festa a Orquestra
Centro-Americana CUZCATLAN'
com os cantores Carlos' Gonçalves
Pinto, Alfredo Amor, Roberto
Videla e o trio Los Trovadores
Límefíos.
Mesas â Cr$ 400,00; -convítes à
Cr$ 150,00.

'

ENTRADA PARA SóCIOS: CAR_
TEIRA SOCIAL E O TALÃO DO
M:a:S ANTERIOR OU DR ANUI-
DADE.

'

Grande festa conjunto com o Li
'<,

ra Tenis Clube.
- 'Soirêe pascoal da garotada, com

distribuição de bombons.
15.00 'às, 20.00 horas.

, ' Dia 18 (S)

. \

/

tft:'SSE· ru R'IS TA
PARA A EUROPA

"
,

Não espere mais para fazer à Europa
aquela viagem h6 tonto tempo so

nhoda: o CLASSE TURISTA no Atlôn'
tico . Sul olerece-lhe um desconto de

- cêrca de 300/0 nas' tarifo�s de pas
sagens. E note que o aparelho' é o

'mesmo SUPER G C9N'STEl:LATION'
com duas partidas semahois do Rio
de Janeiro: terças ff sábados, às
cinco e meia da tarde.

CONSULTE SÉU AGENTE DE VIAGENS OU A

,AI. FRANCE..

'

A MAIOR RI DI!.; A'RItA DO MUNDO

Av. Rio Branco, 257-A � Rio de Jan�iro
'Telefone. 42,·8838 e 32.339�

REPRESENTANT,E:

VANGUArDA

�O "OGIlUO

Antonio Fiuza Lima
Florianópolis Sta. Catarina

--�------_._._-,

,LUIZ JAI'OBÁ ,�(QBDiNADO' A,
,6 MESES.:Df ' �'RRJSÃO

BfO, 14 (UP,) - Luiz Náõ houve fôrça
Trimegisto Jatobá, ou mais Luiz Jatobá foi, . ainda,
simplesmente, o famoso ,10- acusado de causar" lesões
cutor Luiz 'Jatobâ, foi on- corporais na viúva, ao aplí
tem condenado à pena de car a fôrça, para expulsá
'seis meses de cadeia ,pelo la do apartamento. � ,Essa
crime de invadir um aparta- a'cusaçã� porém, foi des

mento, em 18 de março de truída,

19º4, e dêle expulsar a mo- O apartamento invadido
radora, viúva Cac'iida Vflas por Jatobá é o de'-número
Boas. \ 1.201 do prédio 640, da Rua

Os bons antecedentes de Gustavo Sampaio..Nos au

Jatobá garantiram-lhe o tos ficou provad'o que a so

"sursis;' por 2 anos, fican- gra do locutor, sra., Mary
do-lhe apenas a obligação: Lima, tivera entendithentos
de comparecer à Vara: de pará o aluguel do aparta- \

Execuções Criminais de dois' mento' à sra. Cacilda Vilas
em dois meses.

'

Boas:

ALUGA-SE
Alugam-se duas confortaveis, residências, uma si

tuada à Rua F'eÜpe Schmidt 113 e outra na Ru:a Traman
dai S/iii na Praia do Bom Abrigo, 'pertencentes áo Dr.
G�erl'eiro da Fonseca.

'

Ifratar à Rua Felipe Schmidt 113. Fone 2365.

liA

"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina
\

Florianópolis, Quinta-feira, 16 de Maio 1957

.i ,

Capacidade,30 LlTR"OS

.
"

• Consfruido inteir,imente de
cobre.

• Aquj!cimento ultra rápido.
\

>

• J-áto abundante nil tempe·
ratura de"jad..

I

j/,

.I

Manágua, 14 (U.P.) -
O governo nicaraguano ne

gou hoje que suas tropas
tivessem penetrado em ter

ritôrio ,� (Hondu,ras, con-

forme acusações 'pelas auto

ridades de Tegucigalpa. As
segurou que pelo contrar-io,
as tropas da Nicaragua e�
tão sendo retiradas da fron
teira, em obediencia ao

.accrdo com a' organização
dos 'estados americanos.
CIDADE ,DO VATICANO,

15 (U PJ - O 'Papa Pio Do,
se rec,e-beu'!' hoJe á ,vis�ta do
cardeal' Primaz da .Polõni a,
cardeal Stephàa Sygzymay,
que veio informá-lo sôbre as'
,rela9ôe� entre � igreja e

A

o

,'''�üvern9' ,comunIsta polonês.
Fontes 'de Vaticano infor
mam que o Papa canceiou "

todos Os outros comproràís- ,� 'RIO, 15 ,(.v A) - Sob o

I 'eSi:>erám conseguir um día
sos, Para podar conceder- ,to,- 'temor pat�iótico de que' ai'.

!
os pa�sE.s mais, altamente in

da a manha aO,cardeRI.' ", qu e.das d'água eros vastos, duatr ializados.
, Washington, 14 (U.P.) � lençói� .de I?etró,le:J brasilei-

'I'
Durante a .me�ma reunião

O presidente Eisenhower ros, ainda mexploradÕs ve- do q_onse!ho ,e ainda por Su-
.. _ nhsm a se esgotar, o gene- gestao do ,general, o Institu,

,anuncIOU hoje que o Sultao ral Bernardino de Matos sub to Nacional de Tecnologia
Moahmed 5.0 de Marrocos, .metsu ao Conselho Delibe- I foi Indícadó para estudar o

fará visita oficial de tres l'attvo do. Cónselho Nacional 'I problema e elaborar um pla.
dias a Washington, de vín- de PesqUISaS uma sugestão no de trabalhe que deve-rá

no sentido de ser -aprovaíta- ser desenvoivido pelo Consete e cinco a vinte e sete de da a energia do sol, 'como lho Nacional 'de Pesquisa.novembro. O convite de Eí-

'.

(;/fJl'a'l/tJéJ;.• á'-aaonômláa... lf df.lídV{/,l
. • L .. ,

� ," , _..
• ;

a' roupa an-atômica,
para o' hom,em modefno_

13 prática... já' estã pronta para você usar.

É econômica ... custa menos, em relação
_ à sua alta qualidade. ,É elegante ... desenhada

e cortada por modelista de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.
-,

'

Porque
ImperialExtra não é �oupa feita

.:._ é roupa bem feita:
J

'

• Fabricadp com tecidos Er c:ivlamentos d.
su.perior qualidade, pré-encolhidos�

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

• Confecciono,da em quatro talhes (curto,
médio, longo e extra-longo) e em 32
tamanhos diferentes.

• ,Garantida por ulha indústriq especializa
da há 35 anos, .no ramo de' vestiário.'

'\

. {

Rua Prates, 374 • São Paulo
'S.A..

, ,TECI DOS E ,ARTEFATOS

<,

Dlstrlbuldor exclusivo:

MAGAZ;NE HOEPCKE '

CARLOS HOEPCKE S/A
'Santa Catarina

•

ASSOCIAÇl0 (A fARfNENSf
O E ENG E N H E I R O S�

o MIS'rURADOR OÁKO. de h'.,'

'agem instontaneo. permite o

maio, escola de ,grOduações dit
, rEMPERATURA,

Arquiteto VALMY BI'l'TENCOURT
1.0 SECRETARIO

\ \
-

senhower, formulado no ano

'passado, foi aceito pelo
Sultão Marroquinos duran

�'COLEç.AO PASQUALE PETRACONE" te a visita do vice presiden
Do Instituto Cultural Italo-Brasileíro, recebeu a Di- te Níxon a Africa do Norte,

reteria de Cultura exemplares de dois trabalhos edita� I em março ultimo.

, dos na Coleção Pasquale Petraccone" de -Estudos Italo-I------------------'-.-_-"
Ilraaileíros.

'

E' o primeiro um estudo de Emma Debenedettí e Ani
ta Salmoní sôbre a "Arquitetura Italiana em são Paulo",
o qual inclue notícias sôbre alguns «lo edificios que eles

.,;onstruiram, sendo Ilúatrados com fotografias dos prin-
cipais. ,

Q segundo trabalho é, a obra de Marcondes ile Souza,
grande especialista no assunto, sôbre as vantagens de
Américo Vespucio e, naturalmente, sôbre as suas liga
ções com o conhecimento da 'costa brasileira.

Ambos os volumes encontram-se à disposição' dos
interessados na Diretoria de' Cultura.

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

- &i�-'-"- \

Por ordem do senhor presidente ficam convocados
todos os associados para a' reunião de assembléia ge
ral ordinária a ser realizada dia 24 de maio próximo
vindouro, às ,20 horas, na sede da Associação, a fim de
serem apresentados o relatMio e o balance da atual
gestão, e dar posse à diretoria, consoho (Ú�'etor e Co-

,

'missão fiscal eleitas em 8 do corrente mês.
.

,

"

FLORIANóPOLIS, 9 DE MAIO DE 1957

A índustrra de roupas" feitas é Utn� 'das princi
pais nos paizes adiantados' '(la Eúropa' e Estadcs
Unidos.

'
-c

,

A roupa Imperial Êxtra é produto da principal
,industria do"género em nosso paiz.

"

ECONOMIA absoluta
"

Grande CONFORTO'

.��4,
_IMERSÃO e

AQUECEDOR

ELÉTRICO

"f' !
.. � J''1�

, "

....� /
�-
.._____../

CONFORTO absoluto
Grande EC0NOMIA

\

AQUECEDOR ELL:TRICO CENTRAL
/'

-,

, CapaC;idade:.
• - I...

100 a, 1.000 litros

Fabricados 'nos ,tipo;
horiZQI1to,1 • vertlc;ol. ,\

.-
......

/

• Construção sólida. Sendo I caixa interna de COBRE e

revestida de materi�I, altamente ISOLANTE (lã de vidrc:rl.
,Resistência do ,tipo' tubular, inteiramente blindada.

• 'Confr� automát�o de temperatura por. URMOS,!ATO,
, jJue proporciona graAde ECONOMJA.

'.

1)tRo
.... .

I '

,

GARANTe O QUE, FABRICA ,\

/
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fiFlorianópolis, Quinta-feira, 16 de Maio 1957..o F>STADO" O M�IS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

I

1. a O REFRIGERADOR, é FRIGIDAIRE
I

2.1 �REST:AÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORCAM�NTO A PARTiR Dl
"

.

•

lenSIIS
•

E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA
DORES DOS REFRI<!}ERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA

RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAGUA' DO SUL.

/

* 4 MODÊlOS,
* '4 P R E C O S

,
,

* 3 GARANTIAS
E ASSISTÊNCIA'
TÉCNICA

, DOMICILIAR
GRATUITA

'1
" \MODELO STANDARD 7,4 pés

MOD,itLO MASTER 9,7, pés

MODll:LO DE LUXO 9,5 pés

(,

PERGUNTE A QUEM TEM UMAMODELO MASTER 7,9 pés,

E ADOUIRA A SUA

, I

EDIFICIO IPASE '

,
.

,

.

x

MAICA RE6I51RADA�

',I!I-I'�_"
".

-

A seleção e escolha dos tecidos cora as Inúmeras
fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é coo

nhecimento altamente especia'izadOo. As roupas Im-

perial Extra, gozam do prevílégío de possuir entre J A 4 do COlo'I'ent'ezes tecnicos no pa iz,
, no Rio I ex-alunas do Colegío Cora- pital, reuniram-se para, redo Ravache, Zaíra Ze- Guimarães R o c h a, Léa

os r.e�ponsaveis pela sua confecção, algum dos maio- I" I I Ide Janeiro, cerca de 200
I ção de J esús, de nossa Ca-' irmanadas na mesma dôr, ' nalde Teixeira Duarte Ero- Grossenlacher, Nair Gar-

--- -

-'�------_._'---.-_:;"-��'---- orar�m pela grande Mestra!thides Zattar Melo, Naza-jção dós Santos, Sora Gar-'
e querida amiga há pouco jréth Jorga de Morais, Ma.-, ção Ramagem, Didi Garção
falecida. 1 ria Alice Salem Tempora1,

1 Peixoto, lieloisa Tavares
A nu�erosa ass�st�ncia I Marí:ia de Oliv�ira

.

e su- C�:s, .Carmen .

Tavares de

que emocionada assistia ao

I
va Porto, Doraci Costa de Oliveira, Pepita Fragoso

santo sacrifício' da Missa, Oliveira e Silva, Alcina' Ribeiro Lourdes Fragoso,

bem atesta o grau de ami- Fonseca de Macedo Soares Pais Leme, Marília Ferro

zade, estima, conslderação, I e Silva, Maria Malburg da de Azevedo, Max Tavares

gratidão e saudade que to- Silveira, Sylvia Rocha D'Amaral, Moema: 'I'olentí
das temos pela querida 11'- D'Avila, Odete R o c h a 'no de Souza, Maria José

1mã Bernwarda, Meyer, Marina de Oliveira Pereira, 'I'herezinha de Je

: O revdo. Frei Norberto, Goeldener, Erfka Ruhle. sús Pereira, Nórdia de Lu
foi oficiante da ceremonía, Schloemann, Diva Veiga na Freire" iLiami de Luna

/ c

às 10,30, na Igreja de N. sa. Formiga Lúcie .Gevaerd de Freire, Maria do Carmo
da Páz, no Ipanema. Araújo Ribeiro, Quetita Co- Fontes Moller, Maria Ade

. ,Entre a numerosa assís- laço de' Oliveira, Almira laide Moritz. Pereira,' Vanor
"

têncía not�ram-s,e: Li�ia I Morit� Piccoli, Rosaríta Brasil, Iletino Testa, Maria..
Bauer Ramos, Yvone Br�g-I Carneiro da, Cunha . Penna Moura Trindade, Glória
gman Leal, Maria Idalína l Firme, Dinah Sodré, Délia Moura de Oliveira, Ana

Dreyer Pinheiro, Díaman- 'I Gerresen Cardoso, Berthil- Margarida Beclk Boude, 01-
tina Ferreira Cunha, Wally

I
de Bachmann Paquet, Rosa: ga Cualberto, Vírgílio Gual-

Selínke Schweitzer, No��a I
Amélia Ma.llet .Mira, ,�r- : 'W'j, C''I. --: I ,1 ÍJ,: ':

i Moelmann Barros, Letícia mengada .Seguí Ferreira berto, Penha -Gulaberto,

I Mattana dos Santos, Ilka Oandido, Maria de Lourdes Marília Braeíl Baugarten,
I '

I Lehmkull Trindade Cruz, Segui Macedo, Amélia' Pe- Maria de' Lourdes Tolenti-
j Cecilia Malburg Cotinus,

t
reira Ador, Eliete

Rama-,
no Castro Ribeiro, M. de

Ursula Bec�mann . Moura, gem Soares, Odette de 'ou- Lourdes E. da Costa,' Olga
.Maria de L. Segui Macedo, ' veira Zanotta, 'Maria Celi- Ramos de Paula, Dora Pe
Julieta Brito, Nair. Tava- na, GaHott Pontes, Iracilda derneiras, Célia A.' Schmidt
res Atherino, Lourdes Ta- Carneiro Ribeiro, Marieta Câmara, Alda Schmidt Cal

t
vares. Rothtnehs Isabel Simon, Stelina Tolentino deira Ribeiro, Lúzia Araú-

: IC· '

Leal' Braune, Ondma Bran-
I,
arneiro Ribeiro, Hilma jo , Gervais, Olga de Araújo

dão Brito, R�th Gualberto

I
Gomes Abrantes, Alice Silveira; Alzira Douat Bley,

Oalazans, Regina Seara Fausto GaIlotti, Marina Jandira Delambert Filiz

Guimarães, . Hermínia Pa-' Guimarãeãs Rocha, Léa zola, "'Maria Silva.
checo Sa1es, Helena Mon-

--,=,�"�-----

,

"

terio de Barros, Altair Cos-
. ta Pinto de Oliveira, He
lena Wehlíng,

r-.

Cora Seara
DEPÀRTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO

ESTAD01DE SANTA CATARINA
\ Guimarães, Zeila Iríns Olen-

cido Maria Adelaide Por- EDJ'tAL DE CONCORRÊlNCIA PúPLICA PARA, ALIE-
tela' Peixoto, IÍd�ette Brü-I NAÇÃO DE VEíCULOS US4DOS - NO l/57.

I � ,

.gemann -Viégas, Marià' Ca- Chamo a atenção dos interessados para o edital das_!
rolína Jacques Boiteux,

I
ta concorrência, publicado na íntegra nos "Diários Ofi

Inah Truppel Pereira do ciai's" de 6 de abril de 1.957, de 30 de abril de 1.957 e de

Cabo, Isabela de Carvalho 2 de maio de 1957.

Pinto, Maura da Senna Pe

reira, Al-aide'

Ravache, Marlene

)

.DERSG,- em F.Iorianópolis, 10 de maio de L957.
Eng'� Civil Heitor Ferrari
Direto'

/ .:{" ..
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Florianópolis, Quinta"fe,ira, 16 de Maio 1957 ·�O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarlna-.
" ---------,----
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6

Qli-ãtro J22&Ês�p;táêujos t5e &àrâ
�

) Nada menos de quatro espetác ulos a.os mais promissores serão efetu ados �o espaço de seis dias parà gáu dio, dos ama�tes,
do esporte do balí podo. Sá'bado estará'aqui o ,floriano, de Novo Hambufgo, que enfren-Iatá o � Figueirense e' no dia" seguinte o,

Avaí. Terça:feira conheceremos a Po rtaguesa Carjoca que d,ará combate ii o Avaí, vollando quint�-féira a n9y.a· exibição, desta fei
ta diante do Figueirense. Não percamt

-
'

.

1,
"

.

RsTi
.

_:
-

;,_Jr ,�� &__

T E

l'

"

&L

'Rodrigues' nã.o jogará, contra o \Floria
,

.

no �".Portuguesa
o player Rodrigues, in- I companhia

discutivelmente um dos mão,

mais completos avantes de

de um seu ir-

.

IASOUETEIDl·VILA

Santa Catarínà, deverá es- O·comandante avaíano

.tar ausente dos jogos com seguirá hoje via aérea pa
o Ploríarío e Portuguesa, I

�a a Paulicéia., Acornpa
isto porque

. conseguiu li-I nham-nos os n{)s�os votos

cença para aus-entar-se .do ,.de boa viagem e feliz esta

Estado, rumo a São P�ulo, ,I d� na "Manchester" bra-

aonde passará as férias em : sileíra.
'

---o --i---'---"--'-��--------·-T-.-'---'o
---'----.-

1- i afie � � O' 80 I 111110 i' u!ir!n�!
,

" I
'

.
. (Maio· 13, do c�rrespon-. clonados pela sua torcida, e

;, O tricolor praiano não dispulará o' Especial se o alvi-prelo ficar ,de for a Uma carla do,�, dente Hugo' Weber, espe-' admiradores, ao regresso
,

'.
Y

,

. '.

cial para "O ESTADO" via: de Brusque. Exultou o pú-

,

maioral p81daíno ao no§so redator "
"

,
;

TAC), i blico esportivo desta cída-
Muita coisa . ainda

'. está'
Tão logo tive ,conlteci- no dia 9 do corrente, às '19

r
Isso foi, 'na realidade, o que está para suceder nos pró-

- CAMPEÃO DO E�TA-
I
de com o expressivo feito

para accntecér em virtude mento do que se passara horas, na. 'qual ficou deI i- o Paula Ramos deliberou e' ximos 'dias, sendo, ao que DO, COM MÉRI'f.O I - Sa- ! do Clube Atlético Operario
da decisão dos clubes -�a I na reurnao da sema�� pas-

i

b:ra�o, que: �ado, o gesto I
dessa decisão d:i conheci- : parece bem difícil. q_ue se grou-se campeão estadual,' que, agora, corno ó Caxias r"

Divisão Especial de Pro- sada, e tendo em VIsta a: simpático do FlgUelrense,_ o mente ao presidente do, encontre 'uma solução sa- de futebol, afinal, o Clube e América F C, ostenta'

fissionais, relegando a pla- atitude do F'igueirense, 'con- ,
Paula Ramos só disputará Figueirense, sr, Thomaz tisfatória para o impasse, Atlético 9perlj,rio, ao ven- igualmente o mais alto ga

no secundário uma das voqueí os membros da-( di-,: naquela Divisã� se nela Chaves 'Cabral, por' tele- , Enquanto isso, trabalha I
cer pela segunda. vez o lardão do pebol càtarinen-

mais robustas -agremiações reteria para 'uma reunião I continuar o Ftgueirense, grama,
.

lo' presidelilte' do Departa- Paysandu. Reveste-se' de se, O (assunto' principal nas
,de Santa Catacína : o Paula - Um abraço do amigo I mento de' Futebol da Capi .. ' significativa, expressão' o rodas esportivas é a espe-

Ramos, campeão invicto da Dois dá�sicos hoje pelo Torneio Rio � Arnoldo Souza" � tal, sr.•Julio Cesarín., dá titulo máximo, conquistado tacular conquista do cam

'Capital 'e 3° çolocado do : Rosa para.ver aprovada sua pelo onze do Clube Atlético peonato estadual de fute-

Campeonato Estadual. São Paulo. ' . Ontem devem .ter se reu-
I
idéia de ser disputado um Operáeio, ·levando-sé em bol, pelo �Clube Atlético

. Francamente. é inçonce- Continuará, hoje, o Tor- 'se x,' Flamengo, no, MaraCa. ,�ido -a dlretorla do Avaí e
I

campeonato por zonas reu-
. conta o fato de ao mesmo,' Qperário, especialmente

bível
.

que, mesmo conhece- neio lUeJ-São Paulo, - .com a
I

nã, e paulista Corintians x a-o' que t�do indica a -deli- nindo todos os principais no ano passado, não ter si- consideradas" as circuns

dores do prestígio do" Pau- sensacional .

disputa dõ� J

São �Paulo, .iío Pacaembú. beração tomada é a de que' clubes de Santa Catarina. do possiblljtada a inclusão tancias impostas ao trlco-

la 'Ramos e 'sua .Iuta para clássico' cario�a . Fluminen-I
.

('; �

-
" .

< ��tão solidários com o, Pãu-: . -Aguardemos á próxima na chamada Divisão'Espe- 101' e a maneira .

de as ter

ingressar na Divisão Espe- "
'. Ia :j{.�J;ngs e. Q Figueirense, I rElunião, .marcada para o cial, e porque disputando ] superado uma a uma, até a

cíal, tenham os clubes do O·
,

'e CoJ:io' . se vê, muita coisa' próximo <s·ábado.. ini�ialmente 'o cartame da meta final. .
(%

sni irá a urillba fazer um curs,o' de A CO'N-, "

.

.,

�::��:: �::�r��: :::!::�i� .

aperfeic,oamento' '..
:1:õiSõiClo ' DÊ CIRO

-

SOMCINI !:ll:�:�:: ;�:,�!�a8a::::: QUIS��I��D��MPEONA_ r
dade a outro: o Juverrtus, . c'

.

os'
. b d R t Ald L se O' vencedor e o -respéçtivo TO COM O ANIVERSÁ

__.I O excelente médio Osni, 'espaço de quatro meses,
Iro scar., onclm, o,. e 'e. ega as o uz. .' .-

de Rio dó Sul, que-só ago- I' vigoroso arqueiro do Fi- Como se sabe,
.

Ciro é 'fil.ho representante no certame RIO: - Na ocasião em que

ra manifesta seu 'interesse qUe vem atuando pelo es-', fazendo um Gu'�so de Aper- guei'rense e' d.a Seleção Ca- 1\, ,do saudos, o desP,ortista LI- ao qual concorreram ,as Li- o Clube Atlético Operário
quadrão do Figueirense feiçoamento na

. guarnição
.

f'l',l 'F d
-. ,

em figurar ehtre os gran- I tarinense, no ú.�tinlO sába- bório Sondni, que foi de- gas I Iay·as a e· eraçao estava em plena. comemora-
d d E tn..l ,c'om .enorme ,sucesso, foi; militar da "Cidade Sorriso", I ' .

Catarinense .

de Futebol,' d 'tes . o s "'-'UO. , do' con�orc�ou�se-- civil e re-, votado jil'esidente do C. N. ção da passagem o 01 avo

Contra a ,d'ec'l'sa-'o "da' gran- ôntEim, abordado pela nossa' P,orém, ainda .. não s�be se, . • .' vencendo todos 'os seus ad- " ,

f d
-

I " , ligiosamente' com 'a srta, Franéisco MartineUi. ' aniversario de un açao,
reportage,m, tendo' opor'tu- de regresso de Curitiba, se 7 '

, ' ,

de maioria se levantou 'o I Nadir Nice Botelho, Nen.... versarI�s e aSSIm se posto registrou-se a conquista .do

Figueirense. O clube alvi··· nidade de' declarar que, 10- 'trallsf(\rirá do Atlétic.o pa-. d d f'lh d d t dA'
, par a par ,com o onze, re- tI'tulo d·e ,c' amp"a-o est'ad'ual

. I a 'a I a·· o es aca, o o Jovem pár almejamos I
<O

f' 'd D' go após ,os dois compromis-I ra o alv. i�negro, embora se-
d t< t 'G ,.

B'
.

, , , e ta t' d 'D" -

E
.

preto pro enu saIr ,a 1·
, .:. " ,espor IS a erclUO ote- uma eXlstencla repleta de pres n n, e a lVlsao s-

por sua equipe de futebol.
visão Especial para pro-

sos do alvI-negro frente ao ,Ja grande seu. deSeJO de lho, figura ,de prôa, do Clu- I felicidades. pedal,
.

o Paysandu, de I E', ao nosso vel�, o' mais jo- .

porcionar ao 'Paula .
Ramos Floriano e' Portuguesa Ca-

t'
pertencer. em definitivo ao -"'!".............. "'7 s�T·,..,.---U'""-R-"�FE'- -"'_._. Brusque, ào qual, nas pele- 'vem cl�lb.e 'do Estado,' que

o ingresso na mesma, O rioca, rumará para Curiti- plantel ,de Izidro Costa. jus decisivas • venceu res- conquista um titulo dessa

mesmo pensamento 'deve ba, onde permanecerá pelo I'" por Zanbl'i QUEI'CLUBE SANTA CATA- pectivamente' por' 3 x 1, expre$são, Vi�culado�à Usi-
ter tido' o Avaí ,qu,e ao que

._- --

-. Cçmforme ,havíamos a�un-I RI�A, pe_rmanece o meSl11J, aqui em Joinville e 2 x 1, na M'etalúrgica de Join-

Gr,�t�.���IM'.3 prova· f1l';C;�S'I·I':::;) dom'�netft clado,' realIZOll-se dommgo . de';1,do nao ter se realizac�c
parece deixará' também a rv.tH��U�fiI!. V \J. II i \tU.. fi �U passado c GRANDE PRÉ::' domingo passado Em 'virtu· em Brnsque, O conjunto vilIe, o Clube Atlético Ope-
Divisão.

MIO PRESIDENTEVA,RGAS, de do mau tempo, .

campeão do Estado, sem rário é um.a entidade mode-».
em' L�lIe's ' - A bus.ca do .

cobiçado O tratador Rômulo 'Alva�
'Mas, o Paula Ramos s6 U!J premlo :le' Cr$ 250.000,00 des rez, sugere a se,1uinte ac:u· 'alarde, sem ,convencimento, lar de atividade poli-espor-
irá à disputa se nela esti- Organizada pelo conheci- ti.ca Catarinense, orientado' tinado ao ,,\encedor, compa. mullda: Ponta: Silva,.nêsca, sem '-'mascara",: para de� tiva, entre, as quais o fu-l'écéram nove <lpmpetld,ores Gran Duque, Esterlina e Gil-' ',' .,

ver o Figuéirense, foi o qué ,do técnico sr, Uomingos pelo esportista Reinald-o, para. realizar o percurso de to Preto. ,\" monstrar a .sua capacIdade, tebol (principal), basket,.
decidit.ram os seus orienta· Sil�a que orientou' a dele� Pinto Rosa, .. foi convidad'o .2.000 metros, - O tavcrito Duplas: 23,' 13,'14, 13, foi, por'/ um caminho .glo- l' f t b 1 d 1- sapresentou um total de 100 --xXx--' I

. vo eI, u e o. e sa, ,ao, e - -

gação catárinense na dis- para tomar parte na grau- mil, não correspondente a'· Vên} aí o GRANDE PRÊ- rioso, até.a meta final, con- grima (neste setor _possu,e.. .

. A propósi.to recebemos puta da Primeira V:olta do de pruva que é de âmbito expectativa, 'MIO SANTA CATARINA' quistar este cobiçado titu, títulos individuais do. Es�. · r Jarussi, emb:ira com bas' A·'cáci-:) Mello ,�lcompanha1:) ,
"

o 'a'rduo ,ca-do .conceituado desporti�ta ,Atlântico, e patro,cinada 'estadual, devendo
.

concor- tante es�ôrço, derrotou o fa d::s demais EJiretore,;; do ,Tv' _lo, trilhando tado), ciclismo (neste ,ra- ,J:\íl
sr. Arnoldo Soúza ,maioral pela firma Fernandes & rer ciclistas de Joinville, y:ritQ Canavi91 c Qucbe':, - QUEI CLUBE SANTA CATA' minho que lhe foi reserva-

mo, tem i!rual'tnente grande.
" ,

.

, b tempó do ganhador foi RINA, estão' se movinúntarr.. '
.

-

paulaino, a carta que abai- Cia,.; de Lajes', com a cola:;.' Blumenau, Florianópolis,. 122" ,
,

"
do no 'sentido de prop,m�io- do, p'ara demonstrar espe- expressão, com varios cam-

xo transcrevemos: "or.ação da Itádio Clube de Rio do Sul· e outros, além,' -'-oxXx--

I
nar aos turfista,; c�t:dinE'll' cialmente �os que no ano. peonatos e vitorias r,egio-

, '. Na reunião se sábado ul- S,es, este esperad�l ',\',petá:u- -

"Florianópolis, 13 de Lajes, '""será .

realizada 'no dos p.edaladores locais, �;mo, na Gávea, foi vítima !o turfístico. passado se opuseram à sua nais), bolão, tirq ao alv9,
maI'O de 1957 pro'ximo domingo, na ·"Prin- de uma" queda o jóquei Estamos .aguardandp me· inchisão, na Divisão" Espe� 1 dressa tan o-se, a sua orga-

'

M c,
.

d 's ',,' d' Ao que .nos imformou o J. A. Silva, ,que numa ro.dfl.- lhores detalhes par.v! numa cia:l, 'que positivamente ti-, eu aro Pedro Paulo cesa a erra, gran IOsa da espeta,cGI3.r montandG de nossas próximas "NctL ,nização social, com nurpe-
Machado prova cielistica denomina- dÍt'e.tor do Departamento:. de R. Fi'Jy, 6pl'esentc:ú rutur" cias do Turf.e", eCclatfcel' c nha muito mais mérito, o 1:0S0 corpo e séd� propria.
Tenho tido. pelos n,ossos da ';Fernando &. Çia,", num Ciclism0 da TAC, na 0por- de ligamento num dos joe ..

·

çue ficou deliberact,l quanto verdadeiro .mérito de sa-
para bailes, reUnIoes S00

.

I
lh:.s, I a dotação, distânc:a e dia

jornais e mesmo escutado percurso de 60 ql�ilometros" tuni�a.ij.e será feito o con": --xXx-- l11arca:eto, grar-se campeão; •

ciais e f�tejos de salão. O
,pelas emissoras locais, no- classe aberta pa,ra 'bicicle-I

vite fi todas as ,de, legações
A triplice Goro:ida do 1'a- Luiz Bento Ba�'bi, Í).ncc-, -

'

FESTIVAMENTE nE-.raná, HARMONY" �tev,'�'á mel'l>Cl:::u '-lm "puro s::mgue" que lhe falta, no entretan-
,ticias .desencolltradas ,res- tas de ,passeio, A prova se- para que partICIpem do participar do Gran:le Prê· p:i.xa substituir MOZAEE', CEPCIÔNADOS OS CAM- to, para maior expressão, é

"

, ,

P f 't "e t
I

t 'nen llli: Diana, a r.ealizar�se r;a� Foi êstc o c,:)mentáril)' �4ile PEÕES:':_ A"pesar do adi-peIto a atitude' do Pau'la ;rá dedicada a re eI ura

I
prOXlmo er ame ca an .

Capital .Feàeràl no :;or:';:-0l1- ouvimos numa í'odinha ele, uma praça de espor,te' pro-
.,Ramos, eom ref'erêricia à Municipal da Lajes. se que deve-rá ser o maioi' te mês.

.

turfistas. Dizem C,Ue '.) "pu- antado da hora, (2 horas da pria para a prática do iú�
sua entr<>da na Divisão, Es- ·0 Départamento de Ci-I e mais .brilhante de tod'o3 .--xXx-- a

�,p sangue" vem uara fazer madrugada) os novos cam-
.,.

_ ,

'.

i
'

O' p)'ograma para a 13. Ullla "limpa" na' c'i\'alh:.lda ,tebol achando-se atualmen�
I' pecial,. clismo da Federação Atlé-: os 'tempos. I !'eunião extra-oficial do JO'- da Ikssacada.,., peões 'e'staduais foram ova- (Cont, ná 7.." pág.)

,

C..:..:;;:;':�i..:;'��:�:*:..:..:..:••:..:*:++:..:..:,..:..:••:++:...:++:.,<t-!_:••:�:••:�:":<H:":••:":"':":."':":":<»:�++:"!":.+:";":+;4:�:�:�:�:":,,:*,��:.c.;:+:+:�:�:..:;.:..:..:�:..:�:..:..:..:..:..� 1.

iPrõ
'
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.
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.
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I Aleâ.à4�. 'Ma..n.o l,
�t'+ .. o" \'

,

. g .:.

�J,C E-redefich March. Nãó Percam�
. : .

,
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" c
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,
.

,

' .
'� .

para muitas equipes de'

"medalhões", ,de folha de

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

;;"
__ ,r Luiz A C, para locação do pagamento' caras. Os seus

J
' estadio "Waldemar Koen-' players, na maioria; exer-

.i
Hua 24 de maio, 1:128 _'_, Estreito" -, topp", no qual introduziu 'cem atívidades'" profissio-

algumas' melhorias, como, nais na' Usina; IMetalurgica

I..
FONE - 2073 I

POl;" 'exemplo; � alambrado e de JoinvilIe,.' praticando �
....

arquibancada descoberta. . futebol sem prejuízo d� seu

'I Organização Especializada em BENEFICIADOS de'PI. I - os ,NOVOS CAM- serviço normal naquela em-

,i• I NIlO e LEI - $ERRARIAS PRÓPRIAS
'

I PEõES DO EquSeTAo'sD, 0no:vos prêsa. São campeões : Gle-

Pode-se dizer cir, Tião, Baixinho, Bazcca,
·

I
'campeões 'do, futebol cata- Neide, Bentevj,' 'Mario Jo-

I rinense, não, tinham qual- sé, Brandão, Car�iço IJen,

I Estoque Permanente de: '_ quer pretensão inicial à tão Vadínho,' Boia, Dinho, Bia

I Assoalhos -r-r- Fôrro Paulista - Abas _.:..... Semalhas _,_ 'i eobiçado e disputado títu- (jogadores). Madeco (o ve-

: Filetes _'_ Reguas - Madeiras 'para moveis _ Madeira::, I
lo. O conjunto do Clube terano craque do, América

I Brutas e-aplainadas ....
Atlético Operârjo, integran-, F C), treinador. G'uílher-

• do devotados e sobretudo I me Gollnick Junior, é o
• I' I
: • entpsiasmado pela equipe' preàldente do C. A. Operá-
li

. Cal de Pedra .! I por valores é, o exemplo
i

:rio.
'

,i Telha� Francêsas e TIjolos � i Da ixas de Preços lOS

i DeP:�:::sdas P��::::se ::::�CáS. í �"�nQ��a pPa�,�!ad'�!���,�C�
: • beçalho, Embora só. tenhamos conhecimento, pelos prín-
• ,

,
,1 cipais jornais da, Capital do país, de altas e mais altas

f•••••e ., " ,••••••. de preços, nêste cantinho de nosso jornal, ,é com satis.J,Hol,·c·lar,·o Uo',versl·lar·,o 'façã���e :;:�t�::o�st��t�;irei��Cr�!��a�a!��e��r�r�;�
I A' S·llu8I'affi,;o 1= 'onoAml"ra',

,

exatamente, do maior Magazin dia. Cidade. Ao completar .,'" �,Ll \J '

H''or'le',·II''eFI·ca'DO �oS�::v�3:.u:n�:=;:�.i�, p:�st�;::���!:�v:u a:,r:i�;�i�é�;� 4' ,Ec'0,001"11" do"s:' EE OU
' Estabeleeimentos A Modelar promover" durante o mes ' • • •

�i; maio, uma 'sensacj�nal 'venda, :om reais descontos' 'expande ceque alguns estudantes ja sobre preços espetacularmente baíxos., ,-

E a sua 'secção de roupas para homens e meninos, ,

" ,,'

iocalI?;�da no 10 andar daquêle. Estab��ecimento, não foi Por/GUY SIMS FITCH, do! da" Mc�ra�"�lll Comp

esquecida. Ternos, capas, camisas, pijamas, pulowers, I ,IPS
, I nY . O relatôrio anual de

enfim tudo, com preços que são um verdadeiro

presen-/ HOBOKEN, New Jersey, ta"editora, abordando'

te. '�aio - As últimas sema-
I
planos de expansão e ln

Aproveita a oportunidade única que A Modelar lhe
nas têm sido marcadas por' d;úÍ1izaçãIJ de fál>ricas,

tabe'leceu um centro doe es- Creole é um� emprêsa pe- oferece e participe assim, 'você, dá "FESTA DA CI- .
I"

•
r, ;.

•
DADE"

,

. / novas provas de confiança considerado a barometro
cional, que terá Iugar.entre tudos de assuntos públicos, troleira partícular que têm ' . I' I

_'- __ o
- na economia, nacíonaã d� economia americana. O

16 a 21 de junho de 1957. O e que se dedicará à pesqud- rregôcios na Venezuela, A _, ' I "

O C
·

(
,

t
·

/a
Estados Unidos, baseadas mo relatório situa as inv

Instituto tratará dos seguín sa de problemas políticos e Fundação Cordel HuM é 'InlJma on .nua .

, '., {. principalmente na. necessí- sões de capital para 19
tes temas: Criação e fomen- governamentais. uma .organização filantropi " I

, dadé de uma -maíor capací- ,na cifra recorde de 41
to 'dos mercados estran�ei- NOVA IORQUE --' wn- ca particular norte-�merica-

.

')
'1= "er'�er, A t raçaNO dada índustrial" e na procu-! lhões de dólares � -que

ros; sucursais rio ,estrangei- fred D., Gillen, presidente na para homenagear a, me- LI\'� I
'

ra c6nstante de 'novos pro- presenta mais 12 por cen

ro; impostos sobre emprê- da Comp�nhia Bell de Tele- mória ,do ex-secretário de WIESBAD� - Se bem deptaL foi, ao cinema, p-m
' I '

-

- dutos. '

,

do que em 1956. Alem di
sas ciltrangelras; problemas fones de Filadelfia, pronun Estado; sr. Cordel Hull, já que na .A.lemànha, Ocidt;!�- média 15,6 vezes no ano de

.

'

I "

.
" ,," ,

" '

,

Uma :prova concreta da SO,' os in.dustriais já progr
,das divisas estrangei'ras e ,ciou, há dias um di'scurso falecido. ',', : �al as ópe:ras, os teatros e 1956, contra 14,6 em 1955.

t l'dad t I f
.

ddi. -'
t' 19

' WASHIN'GTON Q"
" .' '

.

.

' ,men a I 'e a ua 01, a a, maram mversoes a e

,deI competência; transações a,nte u�a assembléia de pr�-
'

, -,

um-,
as salas de concertos não As receItas das fregue-I 'I d' I

-

f't h' d' t t I'
.

i ' • •.' "pe a ec araçao el a a, las que o. a Izam aprOXIma
,crediárias 'nos negócios do fessores e disse o seguinte: ze InstItu.lções docentes, nor se dossam queixar ,de falta sias resultantes do imp(ls-' .. _

. por Roger M. Blough, presl- mente 35 bllhoes de dolar�
estrangeiro e aspectos ge- "Creio que; as emprêsas co- te-amel'lcanas rec'eberam de público, continuo a au. to correspondente subiram

dente d,a "United States anuais.
rais do comércio estrangei- merciais do,s Estados Uni- doações que ,asClendem� to mentar o número .-de adep- de 7% totalizando 150 mi-

S�eel Corporàtion", ,a maior Na verdade, o total r
1'0. dOIS J?ecessitam obter dia tal a um ,�il!tão de dolares, tos do cinema. Segundo in- lhões de marcos. '

C f
,companhia americana des- será ainda, maior do

NEW HAVEN CONNE - nossas universidades e&_tu- con ortne a um novo progra- forma a organização da in-
" ta indústria básica. iilter- êste calculado, a medi

TICUT - A Universid'ade dantel? formad'os, pos'suido- ma da Comi'ssão Fed,eral de dústria cinematográfica, No ano de, 1956 estrea-

de Yale está rendendo hO-_ res de conb,ecimentos sóli- Energia Nuclear, que está alemã, com sede em Wies- ram-se na Alemanha Oci

menagens a um, de seus es- dos que facilitem o ensino destinado a 'despertar nos baden, contaram-se ,en; 1956 ,denta,l e em Berlim 'Ociden

tudantes ainda' não diploma especial pertinente ao tra· estudantes o interêsse pelo nos, ;Cinemas da Alemanh,a tal n�da menos die 405 fH

do, autor de uma novela já balho 'a que vão se dedi'car estudo da 'ciência. Os fun- Ocidental 826 milhões de mes, dos quais 120 alemães,

publicada. Edwin C. DaJY, - que devel'Ía dar-se maior
I
dos serão usados para a espectadores, o que repre· .::..: aus�ríacós, 209 america

estudante �o terceiro áno. importância à teoria de ma-
I
cómpra de materiais d>e la- senta um aumento de 7,8% nos, 29 britânicos, 58 fran-

d
' I

b
. é "uma queda 'temporária"

escreveu a maior parte a temática ou física, química ,oratórios para os novos em relação ao' ano ,ete 1955 ceses; 22 itálianos, seis Jile;
h, ou economI'ca, mal's do' que

I
cursos ,qu' e s'e va-o estabele-

' f ,nas operações, mas sim a to maior do que hoje.
novela quando tin a somen- (7.66,,1 milhões). Cada ha.-"xicanos, cinco eSP�,nh.ois,

_
dificuldade de satisfazer a As maiores inversões

te 16 anos de idade. A obra; à sua ap,Jicação - que a cer p�rtinentes à 'ciência bItante da Alemanha OCI-
I
e 20 de outra procedencla.-- demanda crescente e inter-

que se intitula "Some Must estudantes 'se deve,ria ensi- nuclear e à engenharia. ..-------------------.."...--

Watch", foi publicada iem nar a "essência" 'e, a. "ra- BOSTON, MASSACHU-
N f,

,

janeiro pela casa Charle's' zão" mais do que a "apli- SETTS - A Universidade « O ,�Daculo))
Scribner's Sons, de Nova cação". A indústria aonde de Bostem acaba de inau- C '8 'bl� MN a capacidade de produç:ão

Iorque. 'Daly tem agora 20 o estudo vai 'trabalhar te- g,urar seu próprio serviço I om a, I Ia' na ao 'de aço dos'Estados Unidos

an'os. O manuscrito de SliR rá, de todos os modos, que de. televisão, m,ediante uma QUINTA.FEIRA, 16 DE MAIO terá qUe atingir a 50 mi-
, ./ -

' .

d dOI'
relatório mostra, que as

novela esta em expOSlçao na dar-lhe cónheclmentos espe estação de circuito l!mlta ,0 I ?s teu� ou�i o� ouvIrão,a pa av;a do que �sta �or jlhões de toneladas, cerca ,de

Bibliotecá Y.Je. dalizados de ,que nec,essi- na Escola de Relaçoes PU-I detras de tI, .dI�endo: Este e o c�m�nho, andllJi nele, 37, por cento mais do que a p�sas para êste� obje
o

WASHINGTON - Infor- ta. blicas e Comunicações. No sem vos deSVIardes nem para a direita nem para a es.' produção atual' dI'! 133 mi- chegarão quase a 7 bil
,

'

'

querdao (Isaías 30:21). Ler Mateus 19:16·22. ' I
_ I , e 400 milhões de doI

ma o Escritorio de Educa- princípio a estação funcio-
"ORA, o que'havia de acontecer"! ouvi eu um jo,

lhoes. Alguns dos fatores •
'

,

ção dos Estados Unidos que CARACAS, VENEZUELA nará por 30 minutos diária-
,em ,resmungar ao lado. do seu ,carro. Ele havia tran- que determinarão a expan-

êste ano, o que repre

. A C I PC'
'

. / 20 pOl' cento mais do
durante o 'quinquelllo que - reo e etroIeum or- mente durante os quaIS eado a porta do carro .e esquecera a chaye dentro., "O são da indústria do aço nos

terminou a 30 de junho d� poration" em ,colaboração I trans�itirá notíci�s', bole- sr. tem outra chave?" perguntei-lhe. E'stados Unidos são o au-
no ano pas�ado e qu

1956, mais de 1.140 .latino- com a Fundação Cordel, tins sôbre esportes e tem· "Sim, mas está em easa", replicou êle. mento contínuo 'da popula-
dôbro do total atingido

americanos participantes do Hull, criou eerto número de
I
po, e programas de va,rie- '�Posso ilevá-Io à fsua casa para huscá-la"? inda-

ção e o aumento do poder
1953. Em 1960 espera-s

Programa oficial, de inter-, bolsas de estudo de um' ano ,I dades. guei. aquis,itivo ,do povo".
a indústria des,penda.

Certamente, mas o sr. é um' estranho ... " d
câ!pbio .de profesores patro- No ca:ninho nossa, conversa foi sôbre generalida- ,As investigações ciêntifi-

e 9 bilhões de dol

cinado pelo govêrno norte- des. Enquanto esperava por êle no carro, uma voz Ipe ,cas e o desenvo:lvimento in- quantia
U habito não taz o monge, mas o custume n9 ' , d

'd d-
,

j .,egredoú: "Fala-lhe o Senhor". Quando entrou no carro d-ustiial desemnenham pa-
pera a.

;�cído certo e corte perfeito define o CI a ao prat - 1"

ESTAMBUL, TURQUIA - co oe elegante.
ne volta, êle me perguntou: "Por que o sr. fê,z isto para pel importante no futuro da Tais

A F.tlndação Rockefeller As roupas Imi1erial Extra lhe assegurarão dur�· !:lim que sou um estranho:'? ,Minha resposta foi: "Por-
in:�ústria d,o aço, de aCQrdo pond>em

bl'll'dade e caimento' perfeito e corte elegante. que sou ,cristâo .. O, sr. é êristão"? perguntei-lhe.
doou ao Robert College de A t' tA' t d" 'u'" t..�_ com Blough e outros líde-

O, 'Magazine Hoepcke vende p�lo Cred4ár.io es. respos a velU res anos ,maIS ,ar e. ',m i+4nUem

Estambul a solha de 350 me encontrou' e perguntou-me: "O sr. 'se le,'mbra de mim,tas ótim,IlS roupas.
lflil doiares para a especia.- aquêle homem que precisou de !lma chave? Rem, eu pa�

fização' de professores tur- __
rei para lhe dizer que agora posso responder à sua

DEPARTAMEN.TO DE ESTRADAS DE RODAGEM .D,O pergunta. Eu sou' cristã,{) e minha 'espôsa tambénÍ. Tôda
,cos em unive,rsidades norte-

ESTADO DE SANTA CATARINA li nossa família vai a l.greja e à Escola Dominical".
EDI'l'AL DE CONCORR�NCIA PúFLICA PARA' ALIE·

"

(> R A ç Ã O

NAÇÃO DE VEíCULOS USADOS - ,N0 1/51. Pai, que sejamos tão Sel)sív.eis' fro teu Espirito que que qualquer metal com,er·
LAND - 0 president� da Ghamo a atenção dos futeressados para o edital des- ouçamos as suas advertê,ncias. Ajuda-nos a SQl" ',bons cia.l conhecido.
Universidade de Ma-rYland, ta .concorrência, publicado na íntegra nos "piários Ofi- r mordomos d'as oportunidadeS de testem,unhar.te, bem, A' importância que se em

dr. Wilson H. Elltins, dis�e ciais". de 6 'de abril de f.957, de 30 de abril de. 1.957 e de com.o dar do nosso' tempo e dinhei'ro. Por Jesus Cristo, presta hoje - nos Estados
, , "i> de maio de 1957. nosso Se,nhor. Amém"

'

mento 011 ta-o aperfe;'
'a.nte uma assembléia de pro

l<.
,

, , PENS1\.MENTO PARA O DIÃ
Unidos ao crescimento eao'

'"

f t d' ntes quo. a I • desenvo'lvimen,to do l'ndu's /que serão pràticame
essores e es u -a ,'" DERSC, em F,lorianópolis, 10 de maio de 1.957. Hoje usarei as oportunidades de dar meu testemu-' ,..

universidáde se vê obrigada I EngO Civil Heitor FelTari I:ho, sendo iíW ao próximo. tda do açO' pode s�r obser- ,vos, enquanto os fa

os requisitos aca-I'
.""'"'_......_""""'._Diretor Geral do DEMp. I /John E./-Smittel, com,ercia,nte (�ichigan) �I:\. num relatório recente I

"O ESTADO" O MAI,S AN!JGO DIARIO DE' S. CATARINA 'Florianópolis, Quinta·feira, 16 de Maio 1957
,;

r

Noticias· de Joinville
(Cont. da 6.a pág.)

te em convênio com o São

. .

MONTICELLO, ILLINOIS dêmicos de admissão
"

A, Universidade de

devi- para
,

do ao aumento do número formados de universidades
, f'

de candidatos que solita ma

l
norte-americanas possam

trículas, frequentar cursos em algu
HOUSTON, TEXAS - A ma das cinco universidades

universidade de Houston es-' venezuelanas em 1957. A

1

Illinois e a Associação de

Manufatureiros de Illtnois
se ún íram para custear a

realização do Quinto Instí
tuto do Comércio Interna-

"

r:an,..n� • i3.00-!

PR U,D E N C I A CA P I TA LIZA r, Ã O
COMPANHIA NACIONAL PARÁ FAVORECEiI. Á EC;)/II.." ..�"

Capital e Reservas: Cr$ 392."50.563,40
Sede: Rua,José Bonifácio, 278 • São Paulo

DISTRIBUiÇÃO DE LUCROS
AOS PORTADORES D'E TíTUi.OS

i
A l! RUDEN,CIA CAPITALIZACAO, CGm�
panhi-i Nacional para favorecer a Eco.

nomia, está distribuindo, a partir d.

10 de maio, em, sua sede social, à ruá

José Bonifácio, 278, em S. Paulo e nos

escritórios de süas Sucursais e Agen-
"

elas disseminadas- por todo o País, as

quantias a, que têm direito. os portado.
1

res de títulos consíderados
I

em v'gor
entr-e 1." de janeiro e 31 de dezembro

de' 1946, conf�rme estabelece o arti,6o
9 de suas "Condições Gerais",

.A' DI�ET.ORIA

pretando os sentimentos de

quase todos os' líderes' in

clustriais" Bilougth afirmou

numa reunião de aciol).i�tas,
nesta cidll;de, que ,o maior

problema da companhià não

res. Os metalurgicos, por
produtores prevêm u

e�emplo, estão agora, traba-

lhando em' novos tipos de, Illento
de 26 por cen

suas vendas nos pro
três anos. Acredita-$4!i
d� que 10 por' cento
'l(ume ide "endas �m

, ,

consistirá de artigos

i}.Ço que prometem ser duas

vez,eJs mais resisfentes do

minável.

americano.

-americanas.
I

\ COLLEGE,PARK, MARY

/

';��. ; ..

�j�fli{jk�jj2\: 'C:,',;\" -.:L .-•....,.

que

os novos p,rogramas.
•

mesmo na proporção ago

projetada á capacidade
.

,dustdal amerÍtcana s

74 por cento maior em 1

do que-em 195() e 15 por e

"Em 1975 afirmou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorfanôpolís, Quinta·feira, 16 de Maio 19.57 "O Estado" o maís antigo Diário de Santa Catarina
----------�---------------------

INDI��.��� IP�OF��:!�o�!�,I�êEMÕlõrliarmõiõê;p[ÊiiÃ7,ê�1DR CONSTANTINO DR. 3. LOBATO GARCIA m� , .' I� I
DIMATOS FILHO ,)11I!9�ad9 p�la Faculdade N!!·

�'
"

._ I
MtDICO ICIRURGIÃO D' d

�

eloDAI "e lIolêdicina da Vnlver· i I I' .oençall o aparelho re8plrAtór�o ..

Doenças de Gechoras ...,..J!arto. ....._. TUBERCULOSE .Idade do Bruil

�
- Operllções - Vias,Úrln'ri.. l'ADI0G!{A�'IA 1': RADlíJ:SCOPIA EJ:-lnterno 'por�oncurso da Ma-

"

Curso de aperfeiçoamenb'.e .

DOS' PULMOES
. t' ternidade-Escola

llJnga prá�ica nos Hospitais de C\rurgia do Toral[ (Serviço !lo !'roft ,
Octávi,o Ro-

IBuenos Alre�. r'ormado pela Faculdade Nach'.. . ,drigues L�ma) ..
CO�SULToRIO: Rua Felipe na] de MedicÍlul, Tisiolol'i"ta e

Il)lt-mterno do �llrVlçO de CIr.:Jr-, UI
Bchmídt, nr. 13 (sobrado). :t'ONil fisi-oclrurgião do lloepital _'Ie- �Ia do H�splt�l I. A. �. E. T, C. !:i
3ú12.

_ -I rêa Ramos
J ", ' do Rio ·d� Jlmelro

m'HORÁRlO: das lIi 'I 18 )1.0- Curso de especiali7açãD pe�a Vledl,c!' . .!lo IiIo�Pltal de Ca�'ldad�, <,

ras, . S. N. T. EX-interno e �X·I"'8ill· ,da· �ternlda�e Dr. Carl""·

illResidência: AvenIda Rio Br.lD- t oi n' ..

d P f U'
' t:

• Correa . Iente "e vJrur�la o lu. &,0 ::lO'ENÇAS..
i» DE SENHO. 'lAS _

'

co, "'. 4�tend!l' chamadOll
.

,Gulmal'l&eS (RiO).. . ·PA,RT08 _ OFERA<OES I'relefone: _ 1298. �o�:n��otehPe Scnmtdt, /l8 �

r .;\RTO SEM :1)0& pelo'
- - Atenuo em hora., marcadc,

'

.

.

mêtodo
. PSiCO-P.rOfilátic'O,.

.

�,�e$: - �UI" .l!<steve.'� unl<,�. <' '" n • i. J
-

P' t .

.

DR. JOE;É MEDEIROS 'iJ - Fona: illIIlU> 'VO .•S .• :aua oao ln O n.

V'EmA
' 16. das SI,OO.Ás 18,0(/ horas.' •

� DR. EWALDO ,8CÍlAEFER A I-
' .t)VOGADO -

Clínica Médica da Adultos. .'
tsnde com horas marca-

Oatx .. Postal 160 - Itaj" '" das - Telefone 3035.
ii.Santa CatarinA. " e Crianças

�

otesidência':, II
.;....__

Consultório - Rua Nu- ,Ru,,:, Gen.oral Blttenccur-r n

DR. LAURO DAURA' , nes,Machad"',. 1:7. ,�Ol.,.· .

..., !Vel>efone:' 2.693.
.

CLíNICA GERAL Horário d.a's Consultas' _ �---

Especlalista em móiésti.. d�
Sennoras e' vias uIinárias; das 16 às 17 .horas (exceto
Cura radical das infecções ao," saeados),Agudas e cronicas, do aperelho

gellito-urip..rio em ambn. OI Residência: Rua Mello e
sexos.

. Alvim 20 - 'l'e!. 3865
Doenças do aparelho Dlgeltivo"

•

��r::�!:i�1hri�sV��O� 2lA1 � II:" 'DR. ANTQNIO MYNIZ
Consultório: R. Tiradentel, 12' DE ARAGAO
- l° Andar - Fone: 3246, '�IRURGIA TREUMATOLOGlA

.

Reaídêzicia: R. Lace.rda,. Cou-. urtopedi... . .

hnho, 13 (Ch�c!l.ra ao Jil�panha» Co csultôrro : João Pinto, '18.
- Fone: 3248, _ üall '16 às- 17 diãrtamente.

Menos aos S6b,do8
'

'aes: Bocaiuva 136,
F�ne: - 2.714.

\
IIH. CLARNO G.·

GALLETTI

/J
, ..

Campanha de Educação
Florestal'

A imbúia em estado na

tivo, explorada em Sa.nta
Ca tarina, tem 200 a 400,
anos, Por êsse motivo, o

problema florestal relacio-
Motor ideal para barcos de recreio e para outras barcos simila-
res, além de explendido para meter auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de íilstrumentos;
Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

5,5 HP
11 HP
35 HP
50 HP
84 lÍP ,_o

GRUPOS GERADORF:S - "P E N TA"
Quaisquer tipos par-a entrega imediata _ Completos �---' Com J
motores DIESEL "PENTA�',' partida elétrica -. radiator-.
filtros _ tanque de oleo e demais pertences: acoplados' dire
damente com flange elastica: á Alt�rna�or de voltagem _.

trifásicos 220, Volts _ com excitador _' 4 cacos para
ligação e quadro êompleto de co�trôle; todos conjuntos estão
assentados sôbre Jongarinas pror'itos para entrar em' funciona":

: �ento.. j ,

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
SANTA CATARINA

.•ila�o • Oficinas, '1_ rua C<ln

l'.....
elro _Mafra, �. 16«) 'feL su:::'

- Clt. Postal 139. ,\.

DiFetor: RUBEN'S A. RA�:t()S
Gerente: DOMINGOS F. 1).

. AQU1NO
' .'

Representant... :
Repre.entaçõe. A. S. Lara

litda
CIRURGIA QE�AL RU'3 Senador Dantal. 40 _ '0

Doenças de S�nhor8li. _. Pr�cto. anda·r. .. ,.

logia - Eletricidade Médka . ·Tel.: 22-6924 - Rio de J.aneiT'l
. Co;nc'lltQ,rjo: Rua Vitoe Méi. Rua 16 de Novembro %28 II·
i'éll!s' ll, :ffi - "felelone' 3307: ndar sala 612 - São Paulo.
Consultas: Pas 16 "",,-rall eIll A8sinatutal anual .. Cr' a.cc',oo
diante.' .

Residên�ia,:. Fone,- 3.422
" -Y_enda av�ls.a . � •• , .. 'C� 1,00

Rua: 'Blumenau ,n, 71. , Anqneio mediante con.tráto., !
, Os originais, mesmo não pu

m)i:'t/!I. bHcadbs. não- serão dev01vid".: I
DR. HÉLÍO BERRETTA A direção não se responsabíliza

'I m' _..

,M É D I e O ',p.elos con�e�tos emitidos nos ar, "1
O

'
'.

( tlgos assmádos,
.

rtopectla e Traumatologia. .

INFOh."... 0'1:8 U'I'J:UI ' til
E':,-mterno por. 2 an�s do_Pavl- O leit<-r enco�tra1:'6. nesta co,

1 lU
, �h,ao. _ Fer�andlD? ,Slm�nsen da l�na, informações q'ue n.Jce.. ' t> I til Iioanta Casa de Sao Paulo. IU1it'l'iltmente e' dI' imediato:

m'(Serviço do Prof. Domingos Da· ORNAIS T�·.'''· ..

i'
l\JACHADO .& Cia S/A Come'reio e Agen l'aS

fine) - Estagiario do Centro le O Dstado " ". 1.022 I '

l

.

.
.

' '. e .

Ortopedia e Traumatologia e do 'A. G!,zeta ••.....•.•....• 2.61161 ��I Rua Saldar;}}a Marinho; 2 - Enderêço telg: "P R I M U S'"
r;, 'S d H

.

I d
DiáriO de Tarde '....... lJi'1e I .

rr.o�w ocorr� o, ospJta as Imprensa Oficial .... : ... 1.888',... Cx.' Postal, 37 -. Fone 3362� FLORIANÓPOLIS
Chmcas d.;, Sao Paulo. HOSPITAh", Caridade: , "1 __

. , . I
.

(Serviço do Prof. Godoy Moreira) (Prov.e�or) ,' 2.314 11 �:=!J?@@...FJEjêêê@êêêt=lr#Jr#Jêr#lr#lêr#JE
- M'I' d H

.

1 d C
. (Portaria) t.oas ,·1 - ._. - -

' �-"""'7'--:---�_._-------,------------.--..
.

eCllCO � ,osp�ta e arl, Nerêu Ramo ,.. 1.831 :.\11 'Io.11S'·TÉRIO DA AGRICUL�URdade de Flo;nanopohs. dilitar ,........... 1111
• ��& A

,Drlformi'clades cong&)1itas e ai!' São Sebastião .(Casa
.

d.
.

SERVIÇO FLORES',fAL
(Iniridas :_ Paralisia Infantil - Saúd�) : U53 DELEGACIA- FLORESTAL
OsteQmielite'- _:" Traumatismo ...: Matermdall.e' Doutor C:Ul- .

.

Rk!GIONAL
Fraturas los Correa ',' ", 1,1ll1 •

.

,,'
. CHAMADOS lne- .• :\CORDO" COM O ES1'ADO DE

C�nsultas: �ela manl;tã n� Ho�- GENTES '

"

.... , .'
p�tal de Caridade, das 15 as 17 e Corl\o de Bombeiro� . '," '.n: SAl'ii_A CAfARIl\,A
30 horas no Consultório. 'Serviço Luz \ (Raclama· A 'V I S '0
Consultório: Rua Victor Mei ções)., •....... \ .. " ... 2.404

A Delegacia Florestal ReO'ional,relles' n. 26. Po!ic�a (Sala Comissário.. 2.()"J� •

Residência: Ay. Mauro Ramo
PoliCia (Gab. ])e!egado) .. 2.594 DO sentido de cDibir, ao maxiIl:!o pOSo
COMPANHIAS DE

.

I
.

-
.

- 166. - Te·le. -2069. "l'ítA:NSPORTES I!\'e, as queimadas e d�rrubadas de mato, afim de impe-
'( '._

TAC , '.700 dir os debBst�9sC,s efeitos' 'econôrrIicos e ecológico� que
������ro.. �� ..��� . : : : : : ::: i':g� ,�carretam tais práticas, tornà público e chama a ste;:�ão

_ A florest!l significa: Varig ' Z:126 de todos os proprietários de terras e lav»fildore; em ge-

f t
.

d t' I I f
.

Lóide Aérso , , !.402 I'al, para'a exigência do cumprimento do Código Floi"es-
on e m us na; so o . er- Rehl ..... <o .. .. .. • .. Z.l77

til' terrerto valorizado' pro- "
Scandinava, UM tal (Decr. 23.793 de_ 23-1-HI34) em todo o'Estado.

'- ..

'
• \ HOTÉIS

. -,02'1 QUEIMADAS E DERRQBADAS DE lIATOteçao de mananCIaIS, defe- Lu • .. .•.••• .•. . . .•. . . . "

sa contra a erosão; gU'àn-' tMagestic , ll.276 Nenhum yroprietário de terras ou lavraaor poderá
tia de abastecimento do ma- �:t���� ::::::::,.::':::: i:�:� },iroced�r que�i11adà' ou

.

derrubada de mato sem solicitar,
terial

.

lenhoso necessarlO Cacique ,........ '-449 om antecedencia, a ner.essária licença da aútoridade
'ao conforto à economia - à Central.................. 2.694 flor:estal competente, coniorme dispõe o CódiO'o Flores-

,- e
Eti·

'3obreviv�ncia 'do Homem.' l:e:� �.:::::;:::::::�:::: :::��. tufem seus artigos 22 e 23, respectivamente, estand,b os
. - nfratores sujeitos a penalidad.es. .

Granja 'Liberdade I
.'

REFLORESTAMENTO
'

A AVICULTURA É'FÁCIL- � LUCRATIVA'/'
/' Olhos que'Seduzem l�oop!:t:ã�e��:ti�:�t��an:êd�s�:d:,iv;:�;�efl�:e::��se�NÃQ PERCA 'J.'EMPO, '

.' _

� '" lem�lltes de espé�ies florestp:d e de ornamentação, para

PA.RA ""A
PRóXIMA rr.EMPORADA" �Yl(_;ULA, ,FA- ....��

'ornecimento aos agricultores em geral, interessaGlos no

SEU P.r<.;DIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE --y- , eflorestamento de suas terras além ãe prestar toda �����������������������• AGAMENTO.
� , Jrientação técnica necessan�. Lembra, ainda, a possibi- !íiíi<4 :

- )Ai n ;; 4
PINTOS DE l. DIA _ Cr$ 10,00. \

'idade da ol)tenf'.ão de empréstimos para reflorestamento
FRANCAS E ovds.

'
"

11.0 Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. "

NIS R1ÇA - NE\t RANSPHIRE ',e RH0DS "VER� " Os interessados em assuntos florestais, para a

, VACINADAS (('NTRA A NEW CASTLE lbtertção de .maiores esclarecimentos 'e requererem �uto-

RUA 24 DE lllA IO 111 ou G, A. CARVALHO l'Ízação de licença para queimada e .deÍ1rubadas d'e mato,
devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou

diretamente l); esta Repartição, �ituada à . rua Salltos

1'r.'II!��I'!I!IImII. \ Dumollt nO. 6 em Florianópolis. "

1íI!IiiIi_�" ' I CLAREIA E HIGIENIZA Telefone.: 2.470 - Caixa Postal, 395.
... II_"" D.oMr�.uI. '.· ..d•• "<.

__ .",.
" fONI5. oUII "".' CAIu f>....... 5fI .,

,.

I 'E,'ndel'eço telegráfico;>:, .
Ag1'lbilva -. FlorianópoHs .

•

CUIUT- fW"""..A....ROSJ:...... f'AIIo\IlA

________________________
' �. C. -__

. .

����------------�------------------_.g

� ADVOGADO -

Rua "�itor Mei�eJe�, 6íJ.
r uNE:: 2.4Gb

Florian{lpoJi.' -

,---

o ESTADO

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

-

��DlCO c

Op!!tações ::., Doenças dt!, Se·
alloraB - Clínlca de Adultos..
Curso de -Especiálização' no

Hospit,'\j. dos S�rvíj)ol;es. do iil-
tado. , ..}. r .� .'._ �,'

(Serviço. do P�of. J(arlãno"·jJ.
Andrade).

'

.

ConslJ'ltas � P.la man�i nc

BospitqJ jle Carid.de,. .

.

Á tarde das 16,:;� ba. em dian
te no consultórÍ'o '-Rua. Nunes
Machado 17, Esquina de "Tira-
dentes. Tel. 2'166. c

Residência � Rua PrelideDte
Coutinho

\
44: ' �el.:, 1120. '':" .

- CLINICA '

de ,

.tUOS �- OUVIDOS - NARI7
II ,GARGANTA .

DO
DR. GUERREIRO UA

lI'ONSECA

DR. NEWTON
D'AVILA

,Chefe do Serviço de' OTORI
�O do .Hospital I1e Florianópolis
POHue a GLINICA os Ai'ARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
l.'RATAMENTO das DOENÇAS
d. ESPECIAI.IDADE
Consultas - I'1l1a

.

mànhã 11C>

9,OSPITAL
A. TARDE - daa 2 as 1)

.ao CONSULTóRIO - Rua dOI
1LHEf"� nO,2

RIi.:!D:sJNCIA - Felipe SC"J
'lIidt nO. 113 Tel. �3611.

�R. J'OLlO DOIN
VDIRA
MaDICO

eSPECIALISTA EM OLlI·OS
·()liVIDOS. NARIZ É 3ARG"mTA
'rRATAMENTO E OPERA(j)I1ES
(nfn-Vermelho' - NebuUzaçio-

UItrl-Som "
.

('r�..bnnento de .inaBlte· .e.
opera�o) .

ADrlo-retlD.UI!c�pia - �elía de
Oealo. - MOdemo flquipameDto
4. Oto-RinólariD,l'ologla <iDieo

.
DO Estado)

Rorario das 9 àl 11 ]lOi.. e
ua. 16 às 18 horas. ,

Consultório: - Rua Vitõrl.ei
Nles 22 - Fone 26711.

R .." - Rua São ;101'_ 10 -

li'flne !4 21.

'. '

Sementes' para plantio
Tôdo o agricultor 'Ou pequeno ho,rticultcr deve saber como é feito a

escolha da semente para plantar. A semente/tem, f- .. tes de tud'o, que ser

omp.Ieta, perfeita, sem defeitos, - limpa pura com' os melhores condições
de' germinação, como também de valor germinativo bastante alfo.· Sem estas
�xigência a semente não daÍ'á ao lavrador a· recompensa dos seus esforços nos
periodo-s de colheita. Por isso dev..e ter o agricultor ou hortieu1tor o maximo
'cuida;do na aquisição de semente para plantio.

,

G. A. 'Carvalho - Venqe sempre as melhores sementes,
VAREJO _' MERCADO - PORTA D.O MEIO-

gasolina 80 BP Diesel
R'} HP "

. ,)

103 HP "

13:2 HP "

"

"

"

"

(direita e. esquerda)
,,- "

erado
.

à imlbú'ria, em nosso

"
Estado, só poderá ser re�

SOlVIdo pela reserva patrí
mon ial de imbuiaís e corte
con crolado com garantia de

I1eg�'eração natural. Torna
se indispensavel preservar J

que ainda resta de imbúia
e impedir que a colonização
agrícola arrazs com o mato
nativo dessa espécie nas' zOo "

" "

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

"

t

"A Soberana" Praça 15 de novembro
rua )!'eliJ;e Schmidt

esquina

Viagem com se,garauça
.

e rapidez'-
80 NOS OONF(tf!.:J'AVEIS MIORO-ONmus 80

__
-

'IIPIOO- -;SUt;"BRISILIIIOJ)-
IFloriaÍ1�poli. - Ita1�� - Jo.!_nville � Ouritlba

-

Age""n�-'�cl::' -iàl&e:o�.qüti& �.�,
". Rua T�n�nteIlS�ITei:r8' ,

Taxas de Viação e de Melhoramentos \

1.0 Semestre de 1957
pe ordem do sr. Direto·r do Departamento da Fa

zenrla, torno púb.Jico que, durante o corrente mês se

procederá neste 'Departamento, a cobrança das t�xas
acima mencionadas, correspondentes ao 1.0 semestre do ..
COrl'({il te ano.

.

Findo o prazp acima, as aludida's taxas serão cob(a'
da;s acrescidas dà mu'lta de 20%. <'"

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

"Pelo Oficial Administrativo.

)<'ilial "A Soberana" DistrfttJ 00 Estreit9 - r.llnto

/

DR. OTTO, FRIEDMANN
ENSINA

."

MalemáJicas '.-8 fislca
R. Cristovão Nu!'es PiI;es 21.
Esqu. Rua ?oepke e R. Cons. Maba

EDITAL

l A V A N D'O tOM S A B-À O

\7irgem Espe/cialidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAl- - Jpinville - (�arca regisfracda)

econom'iz.:..se tempo 'e din.heiro
I

J
_.-_ ... _-------_._ ---- -�-- . __ ._---�--_._-----_.

- .....,...J---.:. .-�--,.--'--.�.-_.-._----------------,'-----

����__�5_-=��������,����1�,�������������������������"���������.\�����-m������
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
'

"0 Estado" o �lais antigo Diário de Santa Catarina

'<
, Nova York - Monsenhor Bela Varga último Presi
dente legalmente deito do Parlamento HÜngaro, abençôa
Os medicamentos enviados pela Cruz Vermelha Ameri
cana, e que se destinam às vítimas da revolta anti-co,
munísta na Hungria, antes de serem embarcados por via
aérea, para' a fronteira austl'c-húngara. Da esquerda pa
ra a direita, vêm-se: dr. Alexander Hahn, tesoureiro do
Conselho Nacional Húngaro, de Nova York; as senhoras
Edward Herland, Ernest Nelson e Charles Ruby, volun
tárias da Cruz Vémelha; Monsenhor Bela varga: e o dr.

Laszlo E. Acsay, diretor-executivo do Conselho Nacional

Húngaro.

Senhora:

Vença
Galhardamente
,A Menopausa

Usando

(

Reg,1ilàdor
� O.esle,ira-!

A ALEM'ANUA -LOUVA A ARQUI ..
TETURA 'BRASILEIRA '

RIO: 15 ( VÀ) - Passageí

'I
Referiu-s� ainda o' sr

ro do "CJmt€ Grande", re- _)ton Henriques à exposição
gressou o sr. oton do Ama- I Itinerante

da arquitetura
,ral Henriques, qus era sccre brasileira, iniciativa do Ita

trá.rio da Embaixada do maratí, c' que percorre as

Brasi! em Bonn e vai sorvír, principais cidades alemãs,
agora, Ira Secretaria de Es- despertando os mais enco

tado. \
míástícos comentários. Per-
to d: 150 fotografias, bem

O ::11'. Oton Henriques fa- escolhidas, dão uma idéia
leu ligeiramente C'Jm a nos- do que se faz no Brasil em

sa reportagem 'sôbre as re- mfaté;:ia:::e arquitetura fun.

laçõ�B teuto-brasileiras no cícnal, para a qual Os ale

plano cultural, observando mães têm muita roesptívída
uue o intercâmbi,o entre os de, disso resultando uma

doir. países está se intensifi- boa propagar:da
"

do nosso

candc, nos últimos tempos. pais. \

Presentemente, há cêrca de IMIGRANTES
25. brasileÍl'os, alunos e !Jor- Trouxe a "Cümte Grande"

tadores de diploma de curso nessa viagem, psrto de 1.500

superior, estudando na Ale, passageiros, em sua grande
manha,' sob OR aURpício:,; da maíoría [mtgrantes. .No RiÜ',
Fundação Humboldt e do Ser desceram 450 pessoâs. Entre
vico Alemão de Intercâmbío elas, um grupo de 100 ími

Acadêmico. Há um cursa de gi-antes de orjgem israelen

,€stôdos bra.,i1eiros, na Facul S", expulsa do Egito pelo gw

dada de Filologia e Estudos vêrno de Nasser, refugis.dos
. Romanos, sob a di'reção do húngaros e operários espe-

, professor Irme,n e que muito cializ):1doS, selecionados pelo
tem contríbuids» para 3: di- Comltê Intergovern:amental
fusão .de coisas do Brasll na p�ra as Migrações Euro-

quele país. pelas.
-------- - _--

....-----

Departamento d,e Saúde Pública

Plantões de Farmácia
Mês de Maio

18 sábado (tarde) Farmácia Nélson R. F. Schmidt

19 domingo 1iI'armácia .Nélson R. F. Schmidt

25 sábado (tarde) Farmácia Moderna R. João Pinto

26 domingo 'Farmácia Moderna R. João �i�to
O serviço noturno será efetuado pelas fa·rmacIas

St. An't0nio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,

'J3 e Trajano.
E,strei-t"o

Rua Pedro Demoro, 1627 1, 12 e 26 (D) Far. d'o Canto

Rua 24 de Maio, 895, 5 e 16 (D) Far. III:d!a�a
'O serviço noturno será efetuado pelas Fa,rmaC1a�

do Canto e Indiana.
.

.

.

,

A presente tabela não poderá ser alterada s�m prévla

autoriza.ção dêste Depa.rtamento.
D. S .. P., abril de 1957

Luiz Osvaldo

Florianópolis, Qui�ta-feira, i6 de Maio 1957

r-------
BIBLIOTECA PUBLICA DO ESTREITO
"SONHO DE UMA NOITE DE VERAO

De "Sonhode Uma Noite de Verâo" ",'

pode dizer que é um vôo, um ossiânico VÔ4J de

imaginação! ilada se pode prever, tudo se: {IO-
de esperar.

'

Taine disse um dia, que a literatura de

Shakespeare conduz naturalmentel ao Iant .

tico - mas não é só ao fantástico que ela C0'1 '

) duz, é tambem ao inefável e aomaràvilh ). ' de

uma poesia que na essência é indefinivel.
Aqui, os diálogos de amor são tocad-»: de

imagens de suaves ressonâncias lh';"Hjl e

quando Hérmia e, Lisandro, os dois amados,
dormem o seu fatigado sono sob!as arvores dr.

floresta, em êlfo toca os olhos do manrcho e

lhe inclína o coração para Helena, a ap l�xona

da de Demétrio.
Nasce um novç afeto e os dois Hllanles

sentem-se transportados a uma' aimü3Ü:L

blime.
Não há, porém, nada de sensual nas pa-

.1avras de Helena e Lisandro; pelo contrário
há um nimbo de idealidade sôbre êles comer

uma névoa sôbre um bosque de Ilôres. Os ('� ..

fos e as fadas esvoaçam à volta daquele am II".

estabelecendo uma felicidade inverossímil; Ti-
\

tânia, a rainha dos' elfos que ama um ,prín�i
da índia, sofre o ciúme de Oberon, seu mar'

,

do, que se vinga mandando Puck tocar-lhe os

ólhos com a flor mágica. l

E ela, ao acordar;' ama agora um bruto

com cabeça de burro.
E, essa faculdade de pintar � maravilhoso

que é o maior dom de Sl»ikespeare, levará l

leitor, com êste SONHO DE UMA NOITE D" .

VERÃO, a sonhar também delicÍosamente.
, A Comédia "Sonho �e Uma Noite de Ve

rão" deWilliam Shakespeare, em tradução de

Carlos Alberto Nunes, foi presenteada à Bi

bliotéca Pública do Estreito, pelo Senador
Francisco Benjamin Gallotti. "

...................8 �e .

Uma. dupla infalível no seu escritório
HAlDA ,STAR 'e CALCULADOR Fiei'

EDITAL

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E_PENSõES DOS
, INDUSTRIARIOS '

DELEGACIA DE SANTA CATARINA ,

ELE1QõES PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
O Instituto de Aposentadoria e' Pensões dos Indus

triári�s, pela Comissão Local de Eleições, na forma do

, -artigo 12 das Instruções aprovadas pela, Portaria nO

2.291, de 13 de outubro de i.954,· com as alterações in

troduz.idas pela fartaria n? 3.948, de 28 de fevereiro de

1.957, do Sr. Diretor-Geral do Departamento Nacional

da Providência Socíaã, convoca os senhores Delegados
Eleitores dos sindicatos sediados neste Estado, .cujas
atividades profissionais ou eCQnômicas ,estej.am vincu

ladas a êste Instituto, para, as eleições dos membros efe

tivos e suplentes do Conselho Fiscal ao LA.P.!., que se

rão realizadas na sede da Delegacia ao Instituto nesta

cidade, à Praça Peréira e Oliveira, Edifício lPASE .:-

20 andar, às 9 (nove) hõras, nos dias' 10 e. f2 de junho
1]0 corrente "ano, respectívamente. para os, representan
tes dos empregados e dos empregadores.

Se não alcançado o "quorum" previsto no artigo 21'

ias citadas Instruções, isto é, a presença de, pelo me

!lOS." 2/3 (dois terços) dos Delegados-Eleitores da res
. . tos nacionais dos marítímos

pectiva categoria, 'a eleição será realizadà no primeiro
dia útil imediato, à mesma hora e no mesmo local, com a assinaram o acõrdo pelo

presença de qualquer número de Delegados-Eleitor.es, q/ual foi sustada a greve

independente de nova convocação. marcada para zero hora de

Florianópolis, 11 de maio de 1957.' hoje.
A' •

Telmo Vieira Ribeiro O acordo somente fOI pos

Presidente dá Comissão Local de Eleicões '

I
sivel graças à intervenção

_____ ___--.----- do almirante Carlos Silvei-

Alfandega· de Flori8nopolis' r�st��:����r s��-c�;�a:a�
EDITAL N0 2/ que apresentou, em reunião,

Concurso I de pr�vas de habilitação para reaiizada na tard� 'de on

provimento de lugares de despachantes adua- tem, prôpostas viáveis e pos

neiros .e ajudante de despachanteS' aduanekos. siveis de serem aceitas pe-

. De ordem do Sr. Inspetor desta Alfândega, faço pú- ; los representantes dos tra

�ljco que se acha aberta, até o dia 20 do corrente mês, a balhadores do mar.

�nscl;ição para o concurso 'de provas de habi.Jitação" para .
O acôrdo

p'1'ovimento de lugares de despachantes aduaneiros e Em linhas gerais, o acôr-

ajudantes de despachantes' aduaneiros, desta Alfândega, I do
se divide em três -pontos:

Mesa de Rendas Alfandegada de Itajaí e Laguna, a se, a) equiparação salarial pe

realizar no dia 10 de junho próximo vindourb. la tabela atual do Lôide; b)
ne acôrdo com o Decr�to-Iei nr. 4.014, de 13 de ja- au'mento de 45% para ope

neirü de 1942, as provas versarão sôbre as seguintes rários ;navai's, tra'balhado

matérias,: � Português, Aritmética com aplicação ao cO-, Ores ,dos escritó\l"ios, tra;pi
mérc.io e Noções de Contabilidade. ches, diques e oficinas; c)

São requisitos essenciais para' a inscrição a' estas extensão aos .tràl;>alhadores De ord'em do Sr. Delegado Regional, do Instituto

provà!': das emprêsas .de capital pri tle Aposentadoria e Pensões ·dos Emprégaqos em T,rans-

a) ser brasileiro, maior de 21 anos; .

vado daS" melhorias que ve- Tlortes ,e Cargas, neste· Estado, comunico aos interessados

b) te!L' fôlha ,corrida;
, nha a ter o p�ssoal d.o Lôi- inscritos nos conc�rsos para as' ca;reh:as de Captador,

c) não ser comerciante falido, emb_.9ra reabilitado; de. Tôdas as ni�lhorias sa· Assistente Social; Estatístico, Es.t�tístiCO-Â�xiJi-ar, Ofi�

(Ú apresentar atestado de idoneidaae moral, firma- larials têm v'alói;! a 'partir ciaI Administrativo e E'scriturário, que deve�rão ,compa-
d' .-ampôra do por duas pessoas reconhecida�ente, idôneas; do último dia ;r.ç ,lde màio e recer na Delegacia Regional, à Praça Pereira .e Oliveira,

-_;.�-----d-----B--:I-·----::I�L:-:I--:N:::-:l�- Ç) estar quite com o serviço militar.
�

vigorarão por,idoi's apos. I
Edifício ,LP.A.S.E. 3° andar, para rec�b:erem os cartõ'es

Insti tU·to 8 e eza, ( ,

'

»
,

Quaisquer outras! informações serão fornecidas por Poderá haver.greve
,

de identifieação para CJ próximo' concurso até'o dia 10 de

O ln�tituto de Bel�a "ILANA" avisa à sua distinta esta repartição, diàriamente, dás 12 às 16,30 horas, ex- Em consequên'cia do adi- ) unho próximo vindouro. '

,

I '

,

freguesia que o mudou para a Rua Feoli'pe Schmid,t, 46 �eto_ aos sábados, cinjo horário será das 9 às 11 hor;ts. antadó da hora eml que foi Florianópolis, 10 de Maio de 1.957

(ínm o telefone 2469, junto à Floricultura, com nopas e' 'Alfândega de Florianópolis, 8 de maio de 1957 assinado o acôr.do; é bem
'

,Euclides Cunha Filho

moflemas instalaçõe�. Agora dirigida pelas
. ��d:lmes Elci Irene Barbosa M�çal possivel que em �lguns Es- Resp. Evp. Div. Administração

Izolina e Iná Marquel3 que aguarda sua V1SIta. Oi. Adm. "H" tados e mesmo aqui no Rio Mat. 2796

"

�ôltda .

- a única .mâquí
na de escrever com "to';'
que-pluma" E o calcula
dor "Facit" - leve, cômodo
e de fácil manejo - é pre
cisamente o que V. neces
sita em seu escrit6rio-para
exata garantia de seús
cálculos!

Para economizar tempo,
dinheiro e trabalho, adqui
ra para seu escrit6rio a du
pla famosa no mundo intei
ro - Máquina de Escrever ,

"Halda Star" e Calculador'
"Facit". I Fabricada com

genuíno aço sueco, "Halda
Star" é rapida, macia e

,.' fi,!.;.:.
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"
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JOAO SCHEFFER S/A.
Importação e Com'rcio

- ,

Rua, lS de Nov'mbio, 88
Curitibà '

. -'

''*
'

�',' ':,;' I
,

. ...�

-M'áqúiI_1GS
de escritório ." "

Sostada. A 6 r 8 1,'0
!Dos Ia itilDoS

RIO, 14 (U.P;) - Aos 10

minutos da manhã de ho

je, no gabinete da Chefia do

Estado-Maior' da Armada,
os Presidentes dos' sindica-

e em Niteroi, o trabalho se- 1'81 Oarneíro, o Presidente
ja paralisado, já que não da' República decidiu aten

houve tempo para a espedi-
.

der à principal re'ivindica
ção de avisos suspendendo a : ção que vem sendo feita pe

parede. '! los marítimos, que é a equi
Do acôrdo aprovado cons- . paração de seus .vencimen

ta uma cláusula que impe-! .tos .ao pessoal do Lôide Bra
rue sejam punidos aquêles � sílelro. "

, ,

que, desavisados, entrarem,'
'

em greve. I Decidiu, ao me�mo tempo,
Reunião no Catete

•

o Govêrno consider.ar ilegal
Em reunião, ontem rea.Ji-

I

qualquer movimento grevis
z�d'a, tio Palácio do Catete,

I
ta que porventura seja d·e

d� que participaram os M�-; f,�,�grado I?el� classe ma��i
l11Strol? do Trabalho, Man-

I bma, com todas as ,conse

nha e ,viação, o <Ghefe de quências disso resultantes,
PolIcia, � general Amauri' decisão está que foi leva

,Kruel, e o iChefe Interino da ao, conhecimento dos re

do Est�do-Maior da A.rm�-l presentantes
.

dos mariti
da, almrrante Carlos SIlveI- mos.

INSTITUTO DE _\POSENTADORIA Ê PENSõES DOS
EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

EDITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

, Sál1fã Catariml "'t---_,."....-",.:..,.""...."""'"'''''''''''''''''''''''''''''�'-..''''''"._..:..

10

� ','
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Florianópolis, -Qumt��feira, JS de Maio

...................................................................
, �

João Vieira a �Cia Ltda·t
,

"

�

-,' I II
RIJA SANTOS SARAIVÁ, 250 I I"
c. P. N. 20 - TEL., ,6.253 PEÇAS EM GERAL PARA:!END. TELEGR.: "VIEI,RA" INTERNACIONAL - -FORD

ESTREITO - FLORIANóPOLISCHEvnOLET -,

DODGF.:,.
Oito dos principais físicos brasileiros es-

SANTA CATARINA
'

, pecialistas em energia nuclear, .participarâo
,_

'" do Simpósio Inter-Americano de Energia Atô-
,';. ,

mica que se realizará de 13 a 17 de maio em

,

I
Nova York, e cuja realização foi divulgad� pe-

DISTRIBUIDORES' DOS AFAMADOS "'PISTÕES
\

MAHLE" : lo sr. Milt.on Eisen�ower no dia 17 de setem-

I bro do ano passado, perante a reunião da Ca-

I! miss�o In�e�-Ame�icana de Representantes

MOTORES' rPresidenciais, na cidade do Panamá.

I' ., O� cientistas brasileiros, alguns dos quais

!
ja partiram para aquela cidade devendo pu-

REVENDEDORES
tros faze-lo nos próximos dias, viajam sob o

,

I patrocínio: da Administração de Cooperação
I Internacional (Popto IV).

'

,

.
: Durante 6 Simpósio, que se reunirá no

.....................................�•••� �.I Laboratório de Brookháven, cientistãs nuclea

P· 1 Kh'( h- h .

res da América Latina e dos Estados Unidos

ropos a por ,rus c ev._. debaterão a aplicação da energia atômica nos

(Cont. da 3a pag.) ministérios. Ê,stes desapa- lhadores continuarão sob campos da medI'cI'n'a' gri lt d
.

_ _;.
f

�
"a ncu ura e as pesqUl-

ou se volta a em:pregar os recerao. O controle de ope-I completo controle. Os .sin- '_,,- ,

métodos stalinistas -de su- ração ficar,á a cargo dos i dicatos
serão reorganiza- sas científicas.

pressão, ou então será ne- "conselhos econômicos

na-I'
dos de acôrdo com a nova O"ctacílio Cunha, presidente da Comissa-o

cessârio fazer mudanças ]. clonais", estrutura, porém sua prin- ,

drásticas. Compreende-se, Essas são as príncípais ' cipal função �erá a mesma;
de Energia Atômica, do Rio; Francisco de As-

igualmente, que o primeiro caracterfsticas do novo pla-: isto é, conseguir um incre- .sis Magalhães Gomes, de Belo Horizonte; Ber
-meío poderia tornar-se pe- no. Os conselhos, apesar' mento da produção e in- nard Gross, do Rio; Tede Eston de Eston de

rigoso para o regime. de serem chamados "nacio-l fluenciar melhor as ativí- São Paulo; Antonio da Cunha, de São Paulo;
,

�Na opinião do Sr. Khrus- nais", na reani�de .er� dades produtivas das em- Casemiro Victoria Tondo, de Porto Alegre;
hchev, a causa mais impor- regionais. Com' efeito, �e 'II prêsas. O proletariado, con- B

.

C bloris im eris, de São Paulo; e Octávio Au-
tante das díflcúldedes é a propõe a criação de um tinuará sol! a ditadura que

e,entralização em excesso. conselho econormco para
I
eontinuará sendo chamada sGsto Dias Carneiro" do Rio.

O sistema, que foi procla- cadá regfão. As indústrias' "do proletariado".

mado ante o mundo, como estabelecidas em cada zona REFORMA RADICAL

a obra perfeita dç planeja- ficarão sob o contrôle de O fato mais importante

mente 'comunista, baseia- ditos conselhos, em vez dos de tudo isto é o s1guinte.:
se na idéia de que cada in- remotos minístérios de Mos- 'depois d� quarenra anos

• dústria deve estar 'contro- cou. que se passaram desde a

lada })or um_dÇ>s mínístê-I OMISSõES \ revolução, os líde-res sovié-
rios de Moscou, sol) a .díre- \

Na aprêncía, esslÍ é 'uma, .ticos tiveram que declarar

,ção geral do Govêrno cen- forma sensata d� l-evar a que "existe a necessidade

tral e. seguindo as normas cabo a descentralização. de uma reforma radical rio

de um 6nico plàno estatal. T o di a v i a, há estranhas manejo da indústria \ e da

BUROCRACIA
'

omissões no plano propos- construção". Q'Úalquer que

Em' teoria, o sistema e to. seja o resultado, c�rtamen-
admirável. Nia p.ráti�a, os Os conselhós econômicos te não se chegará a êle fã

resultados têm sido em mui- serão a base do novo sis- cilmente. Há .. muitos inte

tas ocasiões verdadeiramen- tema eçpnômico. Seus pO-, rêsses criados que sofrerão

te desastrosos. Uma miM de).·es serão de grande im- com_. a mudança e muitas

,de carvão que, por exemplo, portância. Porém, não se vidas. que se verão afeta

precise de suportes, tem diz uma só. palavra 'sôbre a das por êle. A menos que

-que fazer um pedido ao Mi- forma em que· serão nomea- se adotem os .métodos sta-
;-

nistério de Minas, 0,. qual dos ou constituídos. Tam- linistas de novo, havera

por sua vez tem que se di- pouco se dá qualquer defi- muita oposição e obstru-
I

rigir ao Ministério encar- nição sôbre as regiões. ções. O período de transi-
., "

regado do aprovisionamen· Talvez serão tão grandes ção, para o novo sistema se

to de madeiras e êste ord,e- como uma "república", ou v'erá prenhe de dificul

na, ao ·centro regional res- talvell tão pequenas' como dades. Até é possível que

,pectivo que efetue a entre- uma municipalid'ade; o no representem uma fase cri-

ga do material nece��.ita- melhor não terão relação tica da evolução da União "

do. únicamente foi possível a'lguma com as. atuais divi- Soviética. Isso, em parte,
,

,

evitar .a paralização; do sões polític�s. Fica-se com explicará o manifesto dese-

trabalho em mjnas, ou fá- a impressão de que, ou fal- jo do Govêrno soviético de

bricas pondo-se' de lado o ta algo no plano, ou foi desfrutar de um períod.o de

pape.lório burocrático e omitido' deJiBeradamente. quietude no campo inter

seus trâmites. Os dirigen- Em defi�itivo, . pedir-se-á nacionli-L Mas tal coisa não

.tes fazem os acordos neces- ao Supremo Soviet que dê significa que os líder.es so

sários privad'amente 'e, so- um salto no escuro. Sem viéticos tenham abandona-
,

'

mente assim, podem curo- preci-sar a índole dos ·con- do seus Ipropósitos de ca-

prir com seu prog,rama de' selhos econômicos, assegu- ráter internacaional. E"

'produçlãjo. TodavIa, apesar l'a-se que a mud·ança signi-. ,digno de "menção que a no

de o método haver 'nulntido ficará um grande aumento' va "te;;e" f'risa isto explici
a indústria em marcha, en-' da eficiência no contrôle e l pamente. Mencionam-se pa-"
cerra um perigo parfl. () re- um ressurgimento da pro-

I
lavras de' Lenine: "Se so

gime. A indústria começava, dução. Talvez suceda isso,

J l�cionamos êste
,
problema,

a fugir ao contrôle exer- talve2 não. Os burocratas teremos, ganho em escalas

cido pelo. Govêrno e pelo. "l:egionais" PQdefão ser, rinternacion�l segura e de

Partido., Chegou-se a. tal mais ou menos, eficientes t'nitivamente.' E' por esta,'

grau de centrálização n'o que os de Moscou. razão que os problemas de I

contrôl.e que se torn'ou ine- APesar de agora se pro- ,car'áter econômico são de
I

fic!l:z e, por fim, começava curar dourar a pílula, en- i'mportâ:n·cia abs�lutamente

a, deixar de funcionar. volvendo o assunto numa excepcional ,para nós."

O plano, de Khrushehev avalanChe de palavras, as '''-''�''---••---'''''''''''''''''---'''''''''-''

para. fa,zer frente à sem'p�� mod,íficações, propostas re

crescente a�eaça de uma preséntam, a notável con-
I

situação perigosa é, em es- fissão de que o atúa� sis-

sência, o seguinte: o pla- .tema, com todos os seus su

nejamento global çontinua- cessas, foi ,glo,balmente, uni

rá estreitamente centraH- 'f·racasso e que, deve ser

zado e sob a. direção da Co- aban?onado.
missão Estatal d'e Planeja- Uma coisa é Certa:

•

ler ·11 "�
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t1,��WCASA ESPECIALIZài)A

EM MOTORES.
FREIOS E MOLAS

S,mpóai,o Intaro8ciooul

SORTJMENTO COM'PLElO
.

-_-_ -'

trY[!g©�
(��V��a��[Q)OiQ�AlQUER TIPO DEPISTÕES PAR�.

TODAS AS BITOL�S CESCE 12· ATÉ f;'

DESCONTOS 'ESPECIAIS, PARA
'I

SEMPRE AOS MELHORES PRECOS

BUSCHlE & lEPPER LTDA.
,RUA DOS ANÓRAOAS 139 -' JOINVILlE

.
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:�:CDrSO ·de
-

PI8para�ã.o· à E.S.4.�i·
: (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS �:..
�., ,e �t"
�:.. QUADRO DE TOPOGRAFOS DO EXÉRCITO �:..,

�:..- Orientado e Ministrado por Oficiais do Exér- �t"
�:.. ,cito ��

�:.. - Abertura: 15 de Abril de 1.957 �I·
�:.. - 'Local de funcionamento: Colégio Catarinense �t
�t"- Inscrições: Na Lívraria "43", ã Rua Trajano �••

�t"
' 18, com o ,Sr. Alcides Stuart (onde .:.

�t" ' se obterão maiores detalhes)'. ..••
�....!..:..:..:..:..:..:..:..X..:+�:..;..:..:..:..:..:...:..�

Os cientistas nucleares da América Lati- - J <,

_
'

_ Uma das tendonclas mais dificieis dl acompa-
na c dos Estados Unidos confiám'em que a reu nhar, para o cidadão' apressado de hoje é 8 marcha

nião corresponda às esperanças manifestadas d'l moca masculina.

1 1\ lton Eisenhoi
P.orque não deixar este cuidad� aos expecialistas

pc.o �r. !Ii ton Eisenhower, em Setembro últi das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte

mo, quando disse: "Confía-se em_que dêste e padrões e estará bem vestido e na moda.

.Simpósio redundará numa crescente compre-
Magazine Hoepcke, únicos distribuidores

ensão de que êste novo servo do homem o'áto "

mo, póde�Ínelhora;r a saúde,

e_ o,
'bem�es�ar de l:Lel·a e 8SS',I·ne "O 'Es'lado' '"todos 'os povos dêste Her'nisféri�".

I
'

escolha� pel.a�-�iiqtJeta
, -;

o no

mento, porém"a administra- vo plano ,é uma medida de

ç,ão e o contrôle do funcio- descentralização. Não é de

namento das 'indústri'as -já' nenhum modo tiro. atQ de

ficará em mãos do"s democl'atização.· Os traba-

Su�. nova rOUDa anatômica
, .

para o homem moderno! '

;�Jmp�'·
• é confeccionada em quatro talhes

e em 32 tamanhos. Seus teci'dos e aviamentos
de alta qUallidade' e pré-epcolhidos.

são

• Voéê se sentirá bel?, Ipois o corte, IMPERIAL
.' , EXTRA é 100% anat6mico, muito mais confortável

,

e muito' mais elegante.
,

/

j

• Sua �oy� fóupá:"- IMPERIAL E-XTRA - cst'
prontinha para "�você vestir. Não há longas espera.
nem ,demoradas pro;vas.'

'

.RE�HERA BOA ROUPA

, '

Gararfida por ,

TECIDOS E AR ....EF,ATOS FIS'CH�R S/A
Rua Pr s, 374 - São Paulo·'

35 anos espécia/izada no ramo d� 'vestuório

•

( ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·'0, Estado" o mais antigo Diário de Santa Càtarinà

pas Renner, que primam por Júnior Ltda. pode ser capta
A's _ 8hs. patroéinar programas de aI da, em ondas médias, n/a

. 1) _ O ANJO E' O MAL- �a qualidade, adquiriram o frequência de 720 quiloci
VADO _ Com: John WAY _ espaço dos .noticiósos !la Rá I clo�. A partir de junho. vin

I d t b" ,.

NE _ Gail RUSSELL.' dio Guaíba, que obedecem <;luro am em passara a 11'-

2) � CA'ÇADORES DE aos seguintes horários: radiar em onda;s cUF-t,as, 25

URÁNIO-- Com:' Richard Diáriamente, das' 7,00 às metros (11.865 megacielos)
BASEHART. 7,30, "Rádio Jornal Guaíba". � 49. metros (5,065 niegaci-
Censura até '14 a1).os. I As segundas-feil'as é ti'ans cl�!?).

_

"�"�"'''�''·�''�·I
'I

I
'I
•

,i'
:
i
.'

i
•

i
•

i
:

@EMAS
ClNE S.AO IOf"I .\.1-

� ..;1
, A's 3 _ 8hs.

- Um tropel de paixões
da juventude �m cujos lá

bios brotava a pergunta
inquietante .. ,

.QUAL SERÁ O NOSSO
. .

AMANHÃ?
"CinemaScope"

Com: Van HEFLIN

Aldo�RAY r: Mona FREE
MA'N -r Raymond MAS�
�Y. .

Censura até 14 anos.

,

A's 5 - 8hs.

George MONTGOMERY
em ;

COViL DE FERAS
Tecnnicolor ;

Censura até 14 anos.

. \

:C1-'S' ,_ H L
A's - 8hS'.

AS AVENTURAS DO'PIM
PINELA ESCARLATE
Censura até 14 anos.

A's - 8hs.
Glenn FORD

REE'D em:

DECISÃO ,AMARGA
Censura até 14 a�os.

A's - 8hs.
/ I

Neville' BRAND
. STERLING em:

ATAQUE'�OS MAaES

ca1N.�sll1S, ,

Censura até 14-anos.

. ---'------�---�------ ::=�==�===��..=.;;;.::o=.�.----,,---:--��.......�+:.;.;;:._.....;.....1
I

"D:Mlldo EI Dia, "

Perspectivas
Sabre

Desarmamento
�

A Situaçio•••�,
Agradecimento(C:nt. da 7.a pág:) mais ránida foram todos Etes de equipamentos crêm' li Direção 'da Biblioteca Pública Municipal do s-

,
.

! lançados no mercado nos úl rreíto, ao dar- por encerr'ada a "Campanha dos 2.000 li-que' em 1960 .cêrca de 20 tí 25 I'Imos r anos e a. guns ape-. vros''; iniciada. em príneipíos do mês de Novembro dopor cento de suas vendas .

,
'

d "bl'
..

nas na ultima década, numa' ano passado, deseja expressar, e pu lCO, o seu mals,consistirão tambem de má- vari'edade que' vai desde o. profundo e sincero agradecimento a todos -quantos co'
quinas novas.

titânio até os antibiôticos, 'laboNram com aquele patriótico movimento, conbríbuín-
Recentemente" a.• Secreta- 'do assim, para a maior expanaão dessa casa de leiturados secadores de roupas e

a serviço da coletividade do Estreito., ' ,travesseiros' de 'espuma. de' Foram os seguintes, os doadores, de livros à, Biblio-
borracha aos inseticidas - teca Municipal:
tudo completamente desco- N O M E S

verteu-se num' dos maiores V.'i;,'a Batista Pereiranhecido há alguns anos mas. C<

insentivos ao desenvolvi- Acelon Dário de, Souza
.

largamente difundidos ho-
mento economico da nação. . Professor Medeiros dos Santos
O

je, Dr:' Fernando Mendess produtos de aceitação
_

Jorn, Waldir Oliveira Santos
J 01':'1. Theobaldo C. Jamundâ
Sr Eduardo Santos
I B G E
Júlio Agostinho Vieira
Aécio 'Cabral Neves
Desembarglad:or Allvjes Pedrosa

, Prefeitura Municipal
Mm celo B. 'I'eíve
Loja Maçônica R. Catar.inense

- Osni Ortiga
Senador Franciscc�Gallotti
Jorn. Gustavo Neves
Professora Ester Peixoto
Walter Cioqueta
Carlos Pôrto
Majór Carlos W. Pacheco
José Fragoso
Biblioteca Estadual ,

Major Maurício S. de Souza
Hcrcídes Silva
Evely Souza
Ma�'ia Isabel Calixto
'I'en, CeI: Renê Verges
Viúva Alcina Brpgnolí
Carlos Saldanha Diniz

horas. De segundas a sába Pedro Xavier
d

'

9 00 1'0 30 Alda PeixotooS"as ,
_

,
-

..
.Ó,»

12,00 _ 14,30 -, 16,0() e .' A.r�.hur R. Sullivan
Olívio Alves Torres
LaUTO da Costa Filho
Frederlco Platt
CeI. Alves Marinho

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

ria de Comércio afirmou
num relatório que a cria
ção de novos produtos con-

---_.------ --------�.------

Desde a escelha dos tecidos padrã« corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo, do maximo cuidado
pelos expecialista!! responsavei� pelai confe�ção das
roupas Imperial.Exua. Só assim é possivel obter uma
roupa per�eita e que veste bem. '

.

'

Pelo Crediário do Magazjne Hoepcke, podem ser
, adquiridas com exdusividade nesta cidade esta� afa-."

'lÓadas roupas.
.

BOD'pas IliNIR Patracloam, ,

,:' �O mpleto" Notl�iario
.

DiArio
,

Pela' Bádlo\OI81ba'
"I

.,;'

Colaborando para: que os nrítido, também," u'm�' suple
rádio ouvintes do sul do mento' ,espbrt�vo. Inclusive

aos domingos é transmitido
o "Corr��'pond�nte Renner",
nos seguintes ' horários: ..

7,55 _ 12,55 - 18,55 e 21

Dona

país estejam sempre bem in

formados, A ,J. Renner,S.A.
- Indústria do Vestuário,
fabricante� de Renner 'a

.boa roupa ponto por 'pon
to está patl'ocinand_o, atra

vés das ondas médias da

Rádio Guaíba de Porto Ale

�re, recentemente ínaugu
rada, um completo informa
tivo do país e do mundo,
cnntando com o noticiário

18,00 horas vão para' O' ar

"Rádio-Manchetes Fôlha d'a

Tarde" que aos sábados e

domingos ,são transmltidas
em edição espe-ciall�go, após

dos três jornais pertencen- a irradi�ção das pugnas .es

tes à mesma emprêsa, Cor- portivas. 'PaS" 22,35 às 23,15
reio do Povo, Folha Espor- horas, Ide ,segundas a sá

.emissora bados, é irradiado o "RádioJan ,portiva, a nova

riogrlf.nde�se, por is'so mes- Jornal Correio' do' Povo",
mo, está credenciada a in':' que aos domingos obedece 'o

formar com prel!Ísão tudo 'horário de 23,30_a 23,55.
'" ,_., •.� fJ.4'" .,,.,.. .:li

o qlle.f ocorre. dê )mportan;,--=� -

te em todos os cantos da ter

r '

'A nO'va Rádio Guaíba de�

ra. Porto Alegre, que pertence
Em razão disso que Rou- à Emprêsa- Viuva Caldas

rran�portes de Cargas em Geral ,entre ;FI6ri�nópolis,� Curitih3
_ Porto Alegre - São Paulo - R,io e Belo Horizonte

Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mú�uo atê São
,Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar .

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS - �scritório e Depósito:
Padre Roma 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535

. , '

-

End. Telegr.: SANDRAD� ,

Rua

,
'

FILIAL: CURITIBA - Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936,
Escritório e I)epósito: Fone: 1230'- End. Telegr.: SANTIDRA •

'.

li
•

AGÊNCIA: PORTO ÀLEGRE -' Rua Com. Azéve�o, 64 --'

Fone: 2-373'3 (RIOMAR) PORTO J\LEGRE - R: G. SUL -. ..

Atend�: "RIOMAR" - End. �Tel�gr,:\ RIOMAR�l .

/

,

-FILIAL:,SÃO PAULO - Aveniàa do Estado, 1666,� 76,
Fone: 370650 _.. End. Tel�gr.: SANDRADE�

,

RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fon�: 32-17,-33
\

e-32-17-37 - Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

BELO HORIZONTE_-'
.

Ave�ida' çontorno, 571
,

FONE: 4-7�-58 _ Atende: "RIOMAR"

11

Biblioteca" PlbUca d', 11'I,r81 to,

Por. Paul L. Foro, do IPS trevísta à imprensa, o im-'
Washingtóh, Maio - O portante, no exame aéreo,

preaídente Eisenhower, o se não é a extensão da área a

,cl"e,tário de ,--Estado Foster se' inspecionar; mas o que
Dulles e o assessor presi- se examina, A êste respeito,
dencial Harold Stassen, vêm a proposta soviética está fó

rrronstrando-se bastante oti ra de proporção e equilí
mistas nas- últlmas semanas brio.'

I '

VOLUMES
495
191
95
75
73
65
60
60
,59 com as conversações que se

57 'estão realizando em Lon-
45

dres, sôbre desarmamento.45
42 Bísenhower, aliás, reiterou

41
40
3b
32 mando aos jornalistas que
30

QS ,soviéticos mostram-se
26
25

-Ó;

21
21
21
20
20
20
ri
11 nhecído o valor da inspe- informou, também, -a Zorin
11 �ão aérea recíproca como do desejo dos Estados Uni
11' essencial para qualquer pro
16 'gra'ma de desarmamento, o
1'5

'

que se evidenciou nas úl-
1.t
14:
14
14 muito a desejar, já represen tas aéreas. Além disso, su-

14
,

:13
12
'12
11
11
i-o comissão de DesarIIÍamento ra.

10 das Nações Unidas que se Estas sugestões america-
10 i'eaHza, em Londres; está. es nas tornariam possíveis no-
10 tudimdo minuciosamente a� vas medidas de contrôle a

:" prbpostas' SOVié�icás,'que es' ..serem torriadas por uma co

� tão, sendo, também; objeto niissão internacional, que,
8 de cuidadosos lestudos em emboi'a s'em serem indispen

«

8 Washington. sáveis a um programa, deJ, 8
. Até o pres�nte, nenhum d,esà�malmento 'pall"cial, �.sejo

7 estadista americano anali- t'Íam complem,entos desejá-7 sou',' públicamente, essa.s veis.'7
6 propost"afl, mas a im�ressão S�gundo o prog'ra:ma pro
6 geral é de que Moscou apre posto por Stassen, os tipos
5 s�ntou um' documento que e q.uantidades de armamen

póde servir de ponto de par tos que entram e saem de

Os Estados Un idosj entre
tanto, continuam a se em

penhar em Lond·res para

que sé estipule uma data
êste 'seu otimismo na; entre

vis� coletiva à imprensa
que 'concedeu, há dias, afir-

próxima, a partir da qual
começaria a redução da pro

dução de armas nucleares.
Desejam ainda os america
nos que todos os materiais
físicos sejam desviados pa
ra fins pacíficos, sJeitos a'

um sistema eficiente de con

trôle e ínpecção que impe
ça a. produção clandestina

/

-

mais sérios êste ano acêrca
do problema, do que no ano

passado.
A-creditamos que o que

mais impressionou ao presi\

derite e seus assessores foi de novos armamentos.
o fato de Moscou ter reco- Stassen, por outro lado,

dos de trocar informações
com outras nações' sôbre mo

vímentos de tropas em terri

.
'

timas propostas soviéticas, ,tório estrangeiro ou em

que embora deixem ainda águas internacionais e 1'0-

Ewal.do,Quint
Jorge Cherem
'Major Ildefonso Ju,venal Sj:lva
Alro. Carlos, da Silveira Carneiro

, Godofr�do Entres
Brasiliano de Souza,
.Conselho Nacional de Estatística_
Professora Leonor de Ba,rrOS'
Contra' Álm. Alberto J. Carvalhal:
Viúva Pel'rone
Dl'. Niltlnr·�éite �ja', ,

FeHx �enzer ,.,''p

Major Honório Alves Costa
'De�. Eny Cruz 'de Moura "

.

. I
Jayme H. Cardoso

"

AICla Jacinto
Nelci Barl'!'liros
Edward N. Va·s.concelos
CorO'nel Pedro Lopes Vieira
Capitão A:Itair' Dominoni
Már!o Ribas Maciel
HOYf'do G. Lins
Oswaldo Goulart
Jornalista Oswaldo Mellp,
Thomaz Chaves Cabral
Manoel Otávio A. Ribeiro
Ailiêe Jacinto

tam todavia, .uma base para geriu à subcomissão, que se

possíveis negociações. deve chegar a um acôrdo
No ,momento, Stassen, que quanto a um sÍstema de con

é o representante ,do presi- trôle da importação, e ex

doente na réunião da' Sub.. ,portação de armas de guer-

"

/

5
5 tida negociações, isto. é, as, um, país estariam sujeitos4

sumiu uma "posição no pa- a contrôle, e� co�formida�4
4 pel'" ,que poderá signif�caI de com limites estabelecidos

, I

4 seu acôrdo comum o primei de comum acôrdo. A comu-

4 1'0 passo 'para o contrôle e n'ieação prévia dos movimen
4 redução dos a,rmam\':!ntos. tos de' tropas ajudaria que4 O que é claro, acima de se evitassem épocas de in-
4

tudo, é que Moscou modifi- tl'anquilida�e. durante os4
4

cou sua opinião sôbre ª-- im períodos de· transição que
4 portante questão da inspe- correriam até q.ue o acôrdo
4 ção aérea recíproca. A União de desarmamento parcial en
3 Soviética.. não faz muito trasse em ação.
3 tempo, r(!cusava-se,' insisten As propostas americanas3 temente, a aceitaF a propos obedecem, exatamente, ao

;' ta de "céu!, abertos" feita ponto de vi'sta ocidental, de
2 por Eise:qhow�r;: agora, o que qualquer acôrdo de he-

I 2 delegado soviêtico em Lon� sarmamento, parcial o� to-
2 dres, Valerian A. Zorin, su- tal, deve basear-se num -ais ..
2 geriu que, como prova expe tema eficientemente de eOil,
2 rim.ental, �s Estados Uni- trôle e inspeção.
� dos e a União Soviética' fi- Para se lograr êste acô�-
1 zessem um acôrdo sôbre a do, um grande e suficiente
1 inspeção aerea recíproca de número de propostas foi

.

d'
I

1 determma as areas. apresentado. Se Moscou de-
I
1

queceu muito s�a 'sugestão,1
1 pois' segund() esta as aero-

I,
1
1
1
1
1
1
1
1
1 sidente Eisenhower
1
1
1
1
1
1
',i
-I

Almira Jacinto
Eurico· Hostel:no'
Hercílio Zimmerman

.

Jorge Miguel Malty
Luiz Campos dê Carv�lho
Irin'éa ,Luz

'

...Rádio Gmtrujá
Nabor Schichting
Secretaria da Educação e

Arg'emiro Silveira '

Herval Melin
'SebastiãO' Ca:lixto
Urgel F. Cruz
Newton Santos
Zélia Ozório EW3Jld "

Alci!;::>. Jacinto
Heitor Wedeker dos Santos
Egídio Amorim
Elzí Souzã Ouriques ,

Viúva dr. Hipólito Pereira
Diretoria Estatística
Acôrd-o Florestal
J oã,') Alfredo Medeiros Vieira
Professor Alfredo X. Vieira
Bjb!ioteca Luiz' Delfino (Araránguá) ,

Dr. ,,A.roldp Caldeira
Maria Simas
Deputado Estanislau Ro�anowsky
Círculto Arte Moderna
Viúva Carmen Nahas
Professor Bai'reiros Filho
EIoi Stl'uve
Ja}me Antunes Maciel
Da,niro MorItz -

Carlos Miránda Santos
Luiz 'Domingos�Ramos
Arnoldo Jequi
Engênio Tosca

. "- '

Marja Q,raça Nogueira
Banco Inco (Estreito)'.,

Professor Américo· V, PTates
Depu:taao Osn,i- RêgÍ's .

Inspetori9, Regional, de Estatt�trea_ '

SES I
.

.

Argemiro Pereira'
,

Cultura

,
,

In'felizmente, Zorin enfra seja realmente o. desarma-
mento, não está muito lon
ge o ião falado p,rimeiro
passo para se lograr êste
objetivo.

L ..

.,-

,.A v1,bração e rapidez da época moderna exi�e
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existênCia. Uma rbupa bem féita Imperial En,a, evi
ta perda de tempo na escolha, compra e confec�
do vfstúário masC1Üino.

Estas famosas roupas, slo de venda esclusivá
do Magazine Hoep�., "

/. •. t

'I
,\ .
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� GENEBRA, 15 (U.P.)- (êrca de 1.200· cientistas de 40 países dev.erão reu nir-se a parlir de 8 de julho para Ir.ocar experiências com ..

�< bale ii para!izu,iI infae til, A quarta conferência internacional ,da poliomielite s�rvirá sobretudo pa ra um balanço dos primeiros res!.!lta� i
, dos da Vacina Salkl .

.
.

I �
.

.

,
. ..

MEífflíf.õÊl�frIfENmr;::-���wmmm- ����-.w��w--�-.-�.-��ww�·---�'�r�w
..��.�.�

(Cont. da-l.a pág.) ta no §3.0, do artigo 6., da, de Santos, (27.2.57) e haver
Oficiando no feito o Dr. mesma lei;

.

suspeita no que Se refere .t

Procurador da Repúblíci se .

.

. I mercadoria transportada pi:; Dmanifestou pela ímprocedên CONfIDERANDO que se !o navio "M1riscal Lopes",

�cia do pedido, sustentando é verdade que há decisões [u acrescendo que. de cada g-:u
ser a impetrante parte il�� dí ciais concedendo seguran- po de trinta caixas, vinte;; RIO, 15 (V . .A.) -- ° Con
gítima no feito e, se não o ça para efeito de ser deter- sete continham mercadm ías selho técnico football daiosse, caracterizada escuv- minado o reembarque :i', não autorízadas, e as �rêi', (C�nt. da La pág.) I ínado, na forma reg irner.ta l, "�, Assembléia Legislativa. 'ainda ro CBo'. D deverá escolher ain-a prática do crime, de C(!n- mercadortas ao pôrto de orí restantes rnercadoría objeto verbas orçamentárias para '(.1"&8 digne V. Excia, «ncaro inha.r ao mês de dezembro -Io "no i'inôo)?
trabando, pois 'o que preten gern, nao e menos lerd.rtc!e, de licença, restando' C8t'tJ "p úb licas _. bem ,)odia 'J :;uvi;\'n� I SI:. Chefe do Pode,' Executivo) o b.l - Em que prw<J est

á

"Es-
da hoje á tarde o tecnieo

dia a impetrante era a lll- que é constante nessas deci- que ".s ·caixas contendo Lo agir imediatamente, a'«�nden(lo;, pedido de inform aç i.js que a ês- tado apto a dar cotvluida a cio que dirigirá a seleção bras]
trodução no país', fraudul en- sões o reconhecímento de de linho, crú, visavam pOilsi- àquelas prósperas. 1,)cnli;lades, • te anexa.

'f
-tada linha de tra"�lHis,ão, para leira nos jogos com Por1>u-tamente de mercadoria

pn'i-I "boa
fé evidente" ou "ausên b:lit:,.r iludir a conferêncía: DRAGAGEM DO I.'ORTO' I Sala das Sessões, 15 <te maio que não venha, de futuro. ,I t"l 1'

larí â Té"
. .

CS'
I ga e Argentina, respectí,bída. C:l' e ma e na Importa- ON JDERANDO que a DE ITA.JAI
I de 1957.

'

q�e pagar por uma enel'gi:\ II que
'ISTO POSTO e tudo, aten, çao (S.' T. F. recurso cxtrnor prática de atas corno os '�(lnS O requerimento '.1<0 J�Il�I'.:l';O

J
Paulo Preiss - Dep pelo PS])

I
na o poderá dar co ns um n, pu!' '11'''' vamente em junho proximo.

tamente examinado e I d ínárlo n. 29.708, T.l{,F. a- tatados nestes autos são ,,).. Bahia Bittencourt, que "lcôtNl'/a PEDIDO DE INFOW�L\.ÇIjF.:; xist�ncia o� falta de ,'o;ondu3ao Segu_ndo as ultimas -linfar
.
CONSIDERANDÓ que 'a graV,Q de petição n. 3.008 e tamente nocivos aos íntorês a id� da draga do pôrto tJ§ La·, - Considerando que o pedido de Iinha em condições técni':n" e maçoes a- escolha /ecairáimpetrante pretende ver au- 3.145, in DJ. 9/10/56'), en- ses nacionais ,e, portanto, '" guna para o de Itaja+, f,,; reje i- , de informações que t'o. e.rcum i- capacidade suficiente ','

tor izado O resmbarqus (ie : quanto o exame destes au- coletividade;
.

tado por maioria d,' \"J!:O� 110 r nhado a S. Excia. o ::;\1'. C;ovel'l1a· Sala das Seasõas, 1;, .le m",iü
no tecnico do Fluminense.

mercadorias a ela con.siga�:-I tOE, ,ao, re��rso, dcmonr-tra CONSIDERANDO, f ínal- plenário, O referi<i'J requcvtmnn- • dor do Estado atravas ela Com i s- de 1957.
.

. B. Aires, 15 (U.P:) _

das, baseada nas. dISPO"�- Ia. m,� fe e �Idel!te o� a nu, mente, que o- raerno arque to não fôra votado na seJ8ihl a n I' são Permanente jesta '\';�él11·
.

Paulo Preiss . Del) peb psn Conferência. Id'O Atnilntico
çoes Insertas; na LeI n. 2.14�, ,

senCIa .de �oa fe, pOIS o en- pretendido não é direito lí- terior por ausênci.1 G� �!,.l(.l·llm bléia Legislativa, '�m ,!ata de "2 ANIVERSÁRIO DO "O .EST.\llO· N_w-te chefes de estado Ma.de 2.4 de deze.mbro de ]9_53 I, ganoo so fm ale:5-a.do (13.3.57)

,. quido e certo suscetível ro'e necessá.rio, conso(uÜ.> ( que de de f·evereiro do an., em Cllrf;:J, fi- O deputado Paulo Pl'E-oS' te(','c
t d C

.

d d ior das for<;as armadas d(�rIa a <:ar eIra e, pnler- i apos uma as ?aI�aS con u: ser amparado P:Jr vh de termina o Reg'imc:1lo Jntetln (Ia cou, até hoje, sem uma l'c'"'1)()S'a; considerações, da triuuna da Ca. _

C10 Extenor),
. P?r entend�r I zld�l) pelo naVIO Santa

A ISé;l mandado de segurança, 2:S Casa, COl1'�I'a a a]l",)',I�çiio d" IC- "7 CÇlnsiderando (J1le:. "Estado. sa, sôbre a passagenl ,Ie 1I1�is lI'Yl Brasil, Paraguai, Uruguai e
tratar-se da hIpotese pr'�VlS bel �ofrer_ rutura Il'o porto que a lei citada con(:iiciol1(Ju '1u'el'imcnto manlf",t:,1I·[:,n·sc fTS atraves de termo a<1:t,í\':J 80 ,'"r,- aniversário. natalício <I) Jornal Argentinia,:&e inirC'ÍOIU h01'e_. ,

i�"1 O reembarque à conven�f}n_ cleputados Epitác;o g;Uoneoul't, trato pril'lit,vo c�:el)I'"dc rom a "O ES'l'ADOi', tran3�ó,'rido .0.0 nesta capital num am:bien-
_

.
cia da d.evolu<;ão, a J'U17,) ciJ Paufo Preiss e '.',HUSl' Mar Cia, SidCl'úl'gica. N,1él<'Eal, aSSlI· àia 13 último.

r.::!:=�==�=� - .

'..

REQUERI -te de harmonia cara.cte'rl·za.
I Carteira de Comércio Exr,,}- Donald. miu con\''''r,:njSSO ,,�a(,'''';1,;:10 MENTO

risr, na ,esfera, adminii:tl',1- E;'IIERGIA ELÉT'RTC:\ de. 8.00Ó Kw da' enê'g:a a se!' $1', Presidente. da pela primeira, consult,a.
t:, a, scndc certo que a CA O deplttado PaU!0 l'reH�', a ;,rod·uzida pelo turbo·gel'<ldol· Ol'a '-Requer o Deputado /infl'H fi,' conjunta d'os dirigentes mi
CEX aind�l não se manif·:s- exemplo do que já fez ,'át'iiJS cip· em instalação em C.I]Jwal'í; mado, na forma reg'i,[ll�ntal, k lit�res da Argentina e Bra •

.
"

tou sôbré a prete,nsão da putados, com asse"t') llaquela
- 'Considerando que as novas digne V, Excia., de:!:>,.);,· de 'o\,vi-
II

.

d f
'.

{ C' ,,, I � I' " siJ desde que te'rml·n.ou a,impetrante, 'não se caracte- Casa, inclusive elemento:; lir;aclos ca < ell'as a 're en( 'l \a 0" c- ,'L> o p enarlO, envIar ao jOl'll:lIis.
rvrgica' 'deverão estar co,\ciui,!as ta Ru_bens de Arruda l(amos, Di

.

guerra.
çao;' do, fêz gTaves críticn� a Dé5�i1na deútro de luais trinta djas e o retor do diário "O E',s·i.>lIJJ", �l:t Roma,' 15 CU.P.) ._ O 'se-
Dl';:}EFIRO.a ordem, impe visão administrativa ,{) g'ovel',un turbo-gerldor estal'.'L Olil !'lLH:iO- SI, edita nesta Capital,'" mens"- nador Zeli de 69 anos de ida-tn.da, detErminando se pl"03 te no que se refere ao SdOl' da nam,ento dentro de tlne :11f!SéS, gem telegráfica cujo t�"t.J ... �"te '

siga no procedimento admi- i energia elétrica. Solicita·se infol"l'" )' G0vêrno anexa: ele do Partido Democrati�o
nistrativo, como de dir(�\tJ. I� Nêsse sentido C) kput,l'lo J)"�'

do Estado; TEXTO DE TELEI;RA:HA: Cristão ace,itou o· encargo
·Custas pela requerente. I ,'cdista Paulo Pr�L,s e'piiou Ü a.) - Já adquiriu'" Esca:lo lo· Jornalista Rubellf\ ()e Arl'uda de formar· o· novo gabinete
P. R. I,

,
' �i.!'csa, "ara colhe,.' H!)l'J-Ia(•. .1o do do o material nec""súri" à ('ons· Ramos - Diretor .,() E,r,ado,': d

.

d" O paIS e por fim a cri�eFlorianópolis, 8 d maio Q�c, I';enário, o seguinte p,,·,lído ce trução da nova linha 1r: trans- ::'</"sta
d1957

�

C
. ,

"I' Em sessão hOJ'e ··e'll.'·'1.,'ld' "1»)'0' e_ gover.I;J.O iniciada a dias.
. :n:"rmações a ser "ll,,,"\\illh�,do missão ,entre ap)V,l·.'1 e r ',na· _ �_

.

(Ass.) Manael Barb::lSU '.l,} � co Poder Executiv,). nópolis e de Flor!:"l!lúp<>Iis a� vou esta Assembléia vg 'Por ;1]'0' Ze!i, fqi minist�·o da fa�endaLaceI�da, I lcr.:;�UERJMENTO: Norte, uma vez que o il�,li3pel1�á- posta Deputado p.w;, Pl"!JE� \',� no governo de Segui: Sua
Juiz de Direito da 4,a Var�L i llequer o Deputado ;n';m flr- vel cr.édito já foi ,wto\'Íza']o I ela voto regozijo pas��,g('m qUi ..dn· ,

gésimo quarto uf1;'/ersário ""is- aceItação foi anunciada de-
tência êsse diúi) v,ti- _r')l';1\lll>llH!" pois de uma entrevista de
l1esejo preste pxell1plo é�se (.rgão ,quarenta minutos c'om o pre
"elevantes sel'vii,O'; jO!'!lallsI1'lO sidente Giovanni Gl:onchi
"a tari 11 e n se,

. Cordialmente no palacio do Quirinal.
(a,) Rui Hulse .... f're';idente

.
Londres, 15 (U.P.) - O

A�sembléia. .lider socialista Hugh Gai-
............, IlI••••••••• .,•• '" Sala das Sessõ'�1, li:; de lnr:io .

• techell iniciou uma campa.: MOSCOU, 15 (U�P.) -', O primeiro minÍ&tro Soviético,' NikoIai ••
de 1957.

h
.

, Paulo Preiss - D �p pelo PSD n a no parlamento para der'

JiH �QrnDTI,A : Bulganin insinuou hoje ter chegaq.o o momento para novo en- : SúMULA * SES3,\O rubar o primeiro ministro

JJd UII B I: contro pessoal entre os dirigentes ocidentais e orientais. Numa I Pr;:!�:;:l�:-:::_ R\:�.);��(::··de Oli." �arotd :WacMilJ'a�l ,com. a .

. -

h
'

d' d '1
-

M '1 B 1
.

I d' • .eira e Estanislau Itomanosl;y. a vertencla de qUI;! e mUito
Avai e Bocaiuva acertaram, ontem, a realização'.

..

reunlao em onra e uma e egaçao ongo, u gamn· lsse que • ...0 0.'

I
debil a posição da Grã-b(e-

de um amistoso para a: noite d� hoje, com inígio ás 20,_30: a tensão internacion§ll diminuiu, tornando a ocasião mais pro- I Defesa do .

tanha nas negociações com
horas no estadio "dr. Adolfo Konder"..Espera-se uma: ,. . -

b' bl
.

t
. . • I, o Egito sôbre a solução do J

..

" IIgrande peleja, have'ndo enorme interêsse por pa.rte do' I: piCla para nova n�goclaçoes so re OS pro. emas �n ernaclOn�I�. : -Alla"nI11co-'Sul i pro�lema "'o.�nal de &?e.�J��dpúblico, de vez que estará o time auri-celeste na tem-I: Acrescentou que era a favor de contactQs pessoaIS com os dlrI-- : . O lIder soclahsta eJV���
porada de 57 com uma form_ação 'quasi inteiramente I; \ gentes estrangeiros, pata discutir os 'problemas da paz. I Rira, 15 (V,A.) - O Jlmi- 1 oficialménte uml voto de' não
nWL " � �..M � � H � rnn�Rffia�G��cl,�e�lcoofiM��p�ooMa�'

:;;y����;����.=������=���� I ;::;�!:;�ir�f��:���:;:f :i��:: :a���::e·ad,�::.;

�![r'! Irll a a rl[U U·ra � � aram!- Ir a Ol��gr:r�;��;:,tf;�� :::A��n:��aF.�!;:
. Airfs, chefiando a dei�g'1C;LG ca_nal de Suez.

•

'

� �:���rl;1i�llaov��r:I;-:;i����� O C;l�:!�!U�i��st�� P��re-
O Gov'erno Do Estado Precisá Esclar,ecer A Transação o ESTADÓ-·· :::r:;:�E�:��i�::Fl�i:;Em sua edição de 12 "d;', intermédio das ASSOCIA- I do vendid�' a preçüs exoi'bi- cultores deverão estar pu- que ': sr. Mário Bl'Usa, até há

O mais antigo l,Iiário d� dita-se qUe Eric Senen li-corrente, o Jornal "Tribun8. ÇõES RURAIS, CASAS DE): tantEs, de Cr$ 730,IH) o rô:o gando pelo referido arame, bem POUC&, antes de ser COoll ,

de dc Joaçaba, inseriu o se', COLONOS {U outras f>utida- , - enquanto a pouca quota em I'ôlo, a quantia de Cr$.. tempIado com uma macia �anta 1�8tarjntJ der do partido liberal a'gra-
Livre", que se' edita na cida- des de caráter benen<'iário que foi atribuida à Ass'Ol..!ia- 730,00 (nota €stampa(Ía), poltrona' lla Assembléia l..e- Leia e Assine rio será convidado a formar
de de, Joaçaba inseriu o se-I ao nosso homem do interior, ção Rural de Joaçaba foi quando o máximo que pod'e- gislativa, que lhe pl'oporc1o- o novo governo.
gll'inte, que abaixo tranS'lI'c- Entretanto, vejamos o que vendida aliSo colonos, aSS{1- ria sei' cobrado, confornl'e a nou ac�mõdacões na Sc(!re- � __--_-__--_--'----_..,... _

vemos: I acont'ceu. ciados, na proporçª,o de qua- despesa havida, é de Cr$.,. taria da Agricultura,

era!
PARTICIPA'ÇÃO

Como é d:l ·c:onhecimenta A .Secretaria da Ag'ri(:íIIt�,- trocentos e poucos cruzei- 395,40 por rôlo! fUllCiGnário da citada firma ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA, m MARIA
(le todos, o Govel'no do Esta-, ra fez a remessa da qualltItt' ros por rôlo. .Que está fazendo a Asso_ I. R. OURO S. A.!.,. 'DO C�RMO ROSA, PARTICIPAM AOSdo, represE'ntado pela Secre- de'IOO l'�,los de. arame farpa- ciação Rural de. Capimr.lIl'? Cumpre agora ao Govêrno PA-

taria da Agriçliltura, da que. 1 do à fit'ma I. R. OURO S.A., Cem rolé's de arame custam Que providêJ1cia está tomall do Estado vir esclarecer ao

I
RENTES' E PESSOAS DE SUAS RELAçõES,

é �itular () sr. Mário 8rusa, 1 de Capinzal; conform,� de- CI'$ 36.000,00 em ,':·ão Fran- do em pról dos seus asso,da- po:vn do Oeste e de Santa Ca- QUE SE CASARÃO, �EM CURITIBA, NO
obteve do Govêrno Feder&ll mom;b'a o clichê que llUbli- cisco do Sul, confol'me a do- dos e homens do interior do tal'ina a

.

transação veJ·g·o.. PRóXIMO DIA 18 DO MÊS FLUENTE.
favores de câmbio para im., camos.· cumeri.tação. Com mais CrS. MunicípiO? . i�hosa. 17 _ 5 _ 57portação, d�.ARAME FARPA- E pelo que se d'f'preep,dfl de 3.533,90 dE frete ferl'lIviál'jo, Pelo que se pode deduzir, .

Aguardamos. ,
DO, a fim de ser vendido aos,' uma nota de .venda. que tam- vai custar, pôsto na Cidade

I grossa, ,lfrossíssinla banda· !
r.-.-.- - - - _.w_�;.:;;;:;:;;:;;:;;::;;.;;::;;::;::;:::• .......,..,.__..-

COLÓNOS por pl'eç'j de cus- : bém estampamos, n tal ARA· de Capinzal, Cr$ 39.533,90. E lhei:tla deve estar acont�c(.>11- �
to, e com distribuição P01' ME i'ARPADO deve estar seu com certeza os nOSS013 agrí.. do nisso tudo. Ainda mais I. R. OURO S. A. '"11 ,

� �
S�RIE J Nola N? 15934 r;:; "

c. • - CAP(�ZAL -

"

.Santa C'cltarina N I.
·Inscrição n. 15 \ -

�
Capinzal, v2.P.. .... de. . 4 .. de 195r

.

�
Snf ().� cd.i. �.h.. 5d.cn.��o�

.�i. cap���.: �.:_- inser,. n...:o -
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Florianópolis, Quinta·feira, 16 de Maio 1957

F L I UA
Genebra, 15 (U.P,). - Foi declarada a falencia

de uma das emprezas, ,recentemente acusada pelo pro
curador geral de Nova Iorque de estarem representan
do imersionista's de tras -da 'cortina de ferro, num�
tentativa para obter o dominio de companhias de mine

ração ocidentais. Trata se da Companhia "Placemanti
Modilires,' Seciet Anenyme", que o tribunal de Gene
bra vinha . tentando a salvar da ban�arrota á cinco
meses. Diminui a tenSDO· internacional

iL

f
. "

RAZÃO

i
I

r

FRETE

0.00.0 ••• '

•• : •••••••••••••••••• _,_ ••••••�_.

�:-'_.,,�f--......,.._
'.

.

: _-- .

,.::
(iu�m retirar a nl e rC.':H.lC ri a.

I

O clichê acima focaliza o respectivo documEnto da Rê de. de Viação Paraná _;, Santa Ca.tarina, qUe demonstra,
insofismàvelmente, a remessa de 100' rolos 'de aram� far pado, tendo com!) procedência' a Cidade de São, F.l'anci8-
co do Sul, como remetente a Secretaria d 4 Agl"'i�ultul'a da. qual é tit,ular o sr. Mário Brusa, e comct consignatá-

\

rio a' I. R. OURO, da Cidade de Capinzal
'

Acima, a nota extraída pela firma I. R. OURO S-A.,
da Cidade de Capinzal, pela vemla de lum rôlo de ara

m� ao sr. João M.' d9 Sacramento, 'datada de 20 de

abril corrente.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


