
S REFOR

• 1 andar, com 5 vidros, Cr$
1.800,00 .

.• 2 andar.es, com 10 vidros, Cr$
• 3.000,00

. -

... 3 andares, com 15 vidros, Cr$
'3.750,00
• preços fia0 induindo o imposto
de consumo

'

.. 'pora atacadistas, de.sconia dê
35% nos preços anunciados:

t .'

CORRESí'ONDÉNCIA: RUA· POUSO ALEGRE, 3�
TELEFONE: 63-6197 • IPIRANGA • SÃO PAU�Ó

, ..
f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ra Vossência seus respeitos vg íAssembléia Legislativa
et suas homenagens pt Aten dirigiu seus mais veemen
ciosamente tes et ardentes apêlos emi

Ruy Hulse - Presidente nente Presidente República
Assembléia Legislativa Es- vg Ministro Viação e Díre-
tado Santa Catarina tor Portos Rios et Canais vs
Excelentíssimo Senhor expondo situação calamito

Ministro da Viação e sa pôrto Itajaí pt Assem-

,reI'sário "natalício ( _

Obras Públicas bléia Legislatlva pede no-.

prezado conterr ,;;,��,Dr .osso RIO - D. F. 'bres irepresentandes Santa

Ani�e�� \ '_ A requerimento deputa- Catarina Câmara Deputados
nosso prezado -eo

Rodolfo ScheidrJh!o' eo sr. dos Bahia et Francisco Can et Senadó Federal seus ma

d·
no gerente da..'" -,ntel, díg-· ziani Vg1 Clodorico Moreira iores €sforços tribuna povoe. ístínto amigo s.. .rgs 1

'

os ,Hoepcke. ,C" j1'irma Oar- et Gerhard Neufert vg San- brasileiro secundem pedido
Daux,. acatildo" industrial cio e Ind'ú�f' d/A. Comér, ta Catarina dirige Vossên- Casa Povo Catarinense vg

- nesta Capítal e Diretor dos O. anivr I
cia seu mais ardente apêlo para que sejam dadas pro-

. Estabelecimentos I'Jo s é fruta rl"
.ria.

REQt1ER1MENTO solução situação angustian- vidências recuperação írne-

Da.ux ,S/A".
I .rsariante que des-l

'. . te em que se.encontra pôrto diata pôrto Itajaí vg desa-
ção ' •.

.

. t
Exmo. Sr. Presidente da . -

Cav Ih . -'� prestIgIOsa a ua- Itajaí pt Citado porto vg vir guadoro natural -produçãoa erro, sempre pron- mpi'
. Assembléia Legtslativa .

.

to a servir, dotadó de fina _

nas atividades do CO-! OS infra firmados, depu. tude • estado iprecaríssimo agro __:_ industrial - pas-

d
-

.rcio e da indústria cata- tados a esta Assembléia, re- sua barra vg vem impedin- toril importante vale mesmo
e ucação, empreendedor y

.

benquista f
. do totalmente entrada e saí nome vg' base et adícerce

dinâmj.c�, o distintó ât

.

rmense, é pessoa q�erem na ?r�a regrmen- da qualquer navio .pt Pre- economia catarínesa pt Há

versani�nte gOZa de �' pelos seus dotes de coração trul, a expedição dos .t�,�- I feito Carlos Paula Seara necessidade imediata draga
cido eonceíto, 'n'a"'o' , ,<I i- e de espírito. gramas eEm 'apenSso, dpmg�., importante município Itajai gem barra pôrto Itajaí vg

dos aos xmos. rs, resi- .

I d dei
A'

meios come' :r:cI'a'l's A>

.

.iere- Por certo na data de ho-
R iblí M"

assma ou ver a eiro pamco- onde 'todo. comércio' expor-
'\> dente da epu lca, Hl IS: .

d
,. ,

sociais destA .E. .olt,· só nos [e será alvo de inequívo- t d V'
-

Ob P'
entre to o comercio expor- tador vg' ém verdadeiro pâ-

l'
, li r? a �açao e

.

ras u- tador- pt Pôrto em tela é de- nico vg vê impedida tôda-et
. sua figurá' sé { orno nos cas homenagens de apreço blicas, Dlr�tor' do Depar1a� saguadoro tôda produção qualquer sua atividade pt
grande, númerl .ado, onde e regozijo" às quais junta- mento Nacional de Portos, Vale Itajaí vg fonte econo- Assémbléia Legislativa Es :

.

I extensivae Rios e Ca.nais,. e Bancadas - ,

e admiradorr .estaca, pe o mos as nossas, e- mia et alicerce economia ca taduad agradece represen-'
f '1' Catarinenses na Câmara dos I

Nesta 0r
J de amigos à sua digna ami la.

Deputados e' Senado Fede-
tarinense pt Assembléia le- tantes federais catarinen-'

tas B,era-o. �s. SR. MANOEL <GALIJIt'�'O
1'''1 que visam recuuerar o

gislatíva vg voz legítima po ,ses sua atuação vg
.. , ' ... vo cata.rinense vg pede pro- 'dragagem imediata pôrto'

menáger ,ortunida_de mui- VIEIRA porto de Itajaí, 'na sua mis ,

h na data de vidências' julgadas acerta-· Itajaí vg restabelecendo vi�
,tributF por certo, as 0- Transcorre são ,de construtor da riquc-

-

h-
.

rsário na za catarinense no vale que
das Vossência vg para dra- da economica grande vale

lS que lhes serao aman a ,o alllve
-

gagem barra pôrto Itajaí vg
d rezado tem o seu nome ItaJ'aí orgulho terra cata

�das, às quais, praZ€- talício o nosso P ..' •

,A>ssemblé-ia Legislativa

aente, os de O ESTA- amigo· sr. Manoel Galdino S.:S. em 14 de maio de catarinese vg segura seu

.

-

se assocI'am, fo,rmulan- Víeir:,1 do alto comércio 10- 1957. descortínio Pasta. Viação
aa) Bahia Bittencourc

J os m·elhores votos de fe- c�l e pessoa grandemente Obras Públicas vg et certa
.

•
"

Francisco Canziani
suas prov1dências imed:ia-

licidades. ' I' relacionada em ;nossos Clodor�co Moreira
tas dragagem' urgentíssima

SRA. SOLO.N 'NEV.ES,
.

1
meios soci.ais e culturais.. Gehard Neufert

pôrto Itajaí vg envia Vós·
Transcorre, . nesta data, As muitas homenagens Em tempo - Requel'o se· sência suas homenagens et

- .' .
. ,ia também dirigi rio telegl'à-

. o. aníversárió'-.:"riataU·êio· da de 'que será alvo, por parte seus agradecimentos pt Aen
. ' - ma, no mesmo sc,ltid0, &0

exma. s�ra>d.7:Miri,am Ga- de seu numeroso circulo
Exmo. Sr. Governador d \

'ciosamente
.Ú Ruy Ruls'e - Presidente

de amiz,ades, juntamos às E' 't 'd',s a o. Assembléia 'Legislativa ,do
nossas, com votos de felici- -á) Bahia Bitte;ncourt, Estado de Santa Catarina
dades. n.,E SPA C H O': BANCADA CATARINENSE

Ap,rovado. Provindenci<l-\ CÂMARA DOS DEPUTA
&e. 15�5-57' DOS

'a;) Volp.e� O{de Oliveil'i', SENADO FEDERAL
REQUE!tl:M:ENTO Excelentissimo Senhor

. Senhor Preside!1t.e� .

Diretor Depa_rtamento Por
Na forma regimE'nta! re·

(�u,eir'O DES'l'AQUE pa:',1 r. tos, Rios et Canais

p<íFte . '�len.lb�·a data veJti.:.-l RIO - D. F.

::ossibilidade drag� t>Pêl'fLl A requ:erimento içleputa-
úo porto Laguna e Floria- dos Bahia Bitteflcourt Fran

nopõlis ser aproveitada ,t'er..cisco Canziani Clodoric€Y

tõ I{ajaí, no que requer o,sr. MOl'eira et Gerhúd Ne�t:f.ert

'depútadO Bahia _' Bitten-

de seus familíares € da so-

ciedade catarinense. - sr. Euclides Simões de

O ESTADO, respeitosa- Almeida. ".

_ mente, apresenta felicit_!l-

_.

rosar
DO

m,a, D'Eça, esposa; do nossO

prezado ,cont�rrâneo sr. So�

lo� Névcs do alto -comél'""
.

\ �" �.'�' '.
. '.. _: .

" cio em T'u1:iàr.ão.·
-

,.J" �

D�mª;jl�st�e,
-

dês�cêh4.e,n�
'---_ • --�'.. ' f, , •

,"te ,de' tradlcrona.l . farinha
catarinense, a dj,stin'ta a_ni
versar!ante terá oportuni
dade de recebebr significa
tivas nomenagens por parte

ções.
FAZEM ANOS, HOJE:
- sra. Alzira de Almei-

"

da Leal, esposa do nosso

conterrâneo sr.'Viriato Le

al, alto iun,cionário dos <

Correios e Telegráfos
- sr. Osvaldo Climaco
- sr.' .àlexàndr�, Gomes
- sr. Osmar Georges Lo-

.
Un
- sr. Alvi:r Rfesenberg
- sr. Alvino Zommer

- ,sr.' Eugeníó Cordeiro
- sr. Walter Damiani
- sr. Osmar Oliveira

,

'- sr. Gladstone Paladi

;no
- sr. Bernardino Borges

Neto
sra. Alba Magno Ra

mos, esposa do sr. Osv!!ol<}o
Ramos

,

OLGA VOIGT ,LIMA
A data de amanhã as-

'sinala a do aniversário n'a

taHcio da senhorita OLGA

VOIGT LIMA, alta fun

cionária dQ 'Departamento
1,

Estadual de Estatística.

" Moça 'de raras vir�udes
< de coração vem de há mui

to se ·impondo no conceito

da sociedade local, onde
.

,àesfruta de lugar de desta-

, , que.

Por tão grata efeméride

..
receberá a simpátic-a

\ .

versariante inúmeras feli

citaç'ões de suàs
.

amigas e

admiradores, as, qUoais jqn-
tamos as nossas.

RODOLFO SCIJEID-.
MANTEL·

Tr�:n�c9J.'re amanhã 0_ ªni-

•

dé'i957

'_

I

.

(Cont. na lt.a pág.)

rinense pt Atenciosamente
RuY-Hulse - Presidente

Assembléia Legislativa Es
tado Santa Catarina

'

16 maio 57
Exmo. sr. Governador Jor

ge Lacerda

Palacio Governo NESTA

FARÃ ANOS AMANHÃ:

A requerimento Deputa
dos Bahia Bittencourt vg
FranciS'co Canziani vg' qo- I
d<l1l'i:co Mor,eira et Gern.art
Neufed vg AssembJéi� te
gislativa Est.a���·Santt éa�
\tarina dirige Vôssênç�af.s,eu
mais 'ardente apêl() sblução
situação angustiante' que
se encontra, Porto Itajaí pt
Citado, Pôdo vg virt.ude Es
tado precarissimo sua Bar
ra vg vem impedindo total
mente entrada e saida qual.

Etelvina Vieira- sra.

Zommer

Mac 'Pb- .Tra'balhismo, trabalhadores
�I •

.

ê empregados públ�cos
,Discurso do Sanador Carlos

,OomAI dR.' Olivp,lra -
'

- sra. Carlota Grundel,

esposa do sr. Teodoro Grun

deI, construtor civil.
- sra. Adelia Ramos;

AprQvado.
no original.
15-5-57
a) Volney Colá'çu Olivei-

GRATIS
cotTrt. ,

S..S. 15-5- 57
, a) João en"USO
llald
De.putade.
DESPACHO.:

Já foi ,risc:'l.do

ani-

o Senador Carlos Gomes AgradeCendo o aparte, O' ,

de Oliveira, ,para justifícar senador trabalhista conti-.'
o seu voto na sessão última nuou dizendo que �proveita

.

do Congresso em que se a� va a oca�ião para relembrar.'
precIou O' veto do Presiden- advertências qUe tem feito

'Ite da República a. artigos do à
.
Casa, de que tudo que se

ProJeto sôbre Ferroviários da aO's funcionários públicos
A requerimento dep,utados fêz há dias, no Senado, con:" e autárquicos, de ,favores e

! Bahia -Bittencourt Francil'l sideTações várias sôbre as 'vantagens,. haveremos de
, ' idéias traba�histas, mos- dar também-aos trabalhado
'co Canziani Clodorico, Mo-

. ti'ando que ela.s são inspira- res em geral, pOis que o Es-
reira e Gerhard Neufert das nos reclamos do direito' tado hOje não provê apenas

vg Assembléia L,eg'islativa do tra,balho, em que se pro- ao bem estar de ,seus funcio

Es4,ado Santa" Catarina -im- cura da.r ao trabalhador po- nários, mas ao de tôdas as I
)' ,sição igual aO do 'emprega- cl�sses trabalhadoras, atra-:

dere.ça seu' mais veemente dor, isto é, trabalho e igual- ves das leis trabalhistas.
.apêlo solução situação cala dade de condições com o ca E se tem dado e se costu-
mitosa se encop.tra pôrtq pita]. ma dar bem' mais aos servi-

dores pÚblicos, a, comf.çarItajaí pt Referüio pôrto es- De,ntro dessas idéias Se si- pelo tempo de serviço diá-
çoadoúro natural :produção tuam ,co.rrentes.. como a do- rio, salário-família, etc'.
agro-industrhtl . pastoril tp- P.ortido Trabalhista atento Não é justo esta orienta_

do vale Itajaí vg basilar im sempre aos reclamos dos ç�o � da} ser natural a rei-
trabalhadores e como" tem .ymdl'Caçao dos ferroviários

pprtâ:I\cia ,economica cata- feito, invariáv€lmente" o 0- 'no sentido de se equipara
,rinense vg se Emc'ontra to- rador, fiel àquê,la corrente, rem a funcionários.
talmente, par�lizad0 p�la ainda que aparentemente
impossibi1itação sua barra possa contrariar reclamos E' preciso, pois, continua

:d�ssas classes, como aconte:' o _senador , catarinense, que
permitir 'entrada saída qual Ceu ria votação daquele Ve- nao se façam discriminações
quer navio pt Prefeito Car- to. ,entre os trabalhadores dês
los Paula Sea�a gran.de mu- _ Mesmo porque, só_çlemago-, te País, em questões que di

nicípio ItaJ'aí acentua ver- gicamente se compreenderia zem com o bem estar dêles
apôio incondicional a, tôdas em face do· direito social

<ladeiro 'pânico entl"e ,todo esSas reivindicações, mesmo pois não d,everemos dar sÓ
comércio exportador vg da- injustas ou inportunas. a alguns o 'que não se pode
do estado alarmante que não E o Senador Gomes de dar a todos.

Permite movimentaç'ão\ �a- Oliveira, reafirma .a sua Observa, afinal, que a

simpatia e apõiQ. aos traba_ oI'ientação do Igovêrno, no
vios pt.Pede encarecidamen- lhaddres e como amigo,_ de- sentido de reduzir o número
te Assembléia

_
·Legislativa. les, não podia deixar de de- de funcionário!; públicos, in

vg porta-voz legitÍmas aspi- clarar o seu voto, poiS seria cfusive Os autárquiCOS, dei-
. incapaz de iludi-los lluanto à xando de, preencher vagas,

rações :povo catarinense vg sua. conduta. i no louvável intuito de dimi-
suas providências para dra-

, I nuir deficit, está esbarrando
gagem -pôrto Itajaí 'vg pon�'

.

Aqui, O'" senador socialista, com o aumento de serviço
do-o ,condições seu regular Costa Paranhos aparteia o nos setores burocráticos.

orador para dizer: "Na épo� , Aquela orientação só po-
funcionam�nto pf -

Ca em que vivemos, de dema ' derá, ao ver do Qrador, ser
Ass-ef!'\Oléi� vg<-certa sua ,gogia, não podemos deixar mantida com o aumento de'
'.

d de 'admirar a. hombriçUl.de' e ):loras de trabalho no servi-
atepçã.o et ;s�gu,ra sua . e�

,coragem moral de v. exa. fa-
I

ço público, à base do tempo
O mais.-anLigo diário de �rminação Idrag'agem ur-

zendo tal declaração peran- II de trabàlho nas ,demai� ':l.t\.:
Santa Catadnlt.. _ _,__....."';,�_ geut� d'iJrt.o J,tªjaí yg reitc-· te o. Senado." . vÜiades.

- •.,;. .'iI""
"--�, ,.."'"

ra. �

Excele:ntíssimo S e nhoI

..Presidente da República
Pal�cio_ do 'Catet_e
,RIO � D. F.

!;�i
Você recelierá, int,éira-
mente GRATIS, um,a.bela

coleção de fotos de !elas
famosas, além de p'r�por
cionar bôas gargalhadas
aos seus amigos,:.ádquirin
do-nos' o, livro '�PIAJjAS

DO BOCAGE"; Pedidos

pelo Reembolso Postal.
Cr$ 4Q,oo

Cx. Post'al, .4692 lUO DE

JANEIRO'
- ----- ----�-

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

�o
LUX HOTEL�oferece a você a !:�f'_�

lhor mêsa da cié!ade.�

'I.�Faça
,suas ,reL'i(:õc�-�no •

LUX HOTEL" ..
' �

..........._.......__.:..............._
.

.

,

: o. ��.ESTADO�·

�..

...

I � \--c--fl"�' " -,

IT· t10G· aoI ,

.
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. Aviso ao Barreiros Filho, Mâncío
Neto e outros navegantes:

Antes que outro o êrro conte,
Da culpa faço o carreto:
Quem viu a Lua na Ponte,
-Foi Barreiros, não Barreto!

Quando na Culpa me pilho,
-, Da correção não me finto:

O vase é o Barr.eiros Filho,
Não é Barreto nem Pinto!

/
'"

/.

Nada.-teIl'Í com isso o Mâncío..
Pra ser semita holandês,
Assim, Seixas, o êrro lance-o
Na contá, de quem o.. fêz!

Aos versejadores átícos;
Fosfores�entes, magníficos,
Pênseis, térreos €I lunáticos,
Nebulosos e pontífícos,

Aqui lhes deixo um aviso:

Não tentem fazer procssso.,
Que eu me absolvo de liso,
Sem precisar do Congresso ...

------

_

Antônio Dib ivIussi foi nomeado e emyos
sado no cargo de diretor do SAMDU nêste EstYio. A
propósito dêsse ato, o Senador Parsifal Barroso, Mi.
nistro do Trabalho, transmitiu o seguinte telegrama
ao Dr. Acácio Garibalâ.i San Thiago, presidente do
PTB: "AGRADElÇO GENTILEZA ILUSTRE E PRESTI_
GIOSO DIRIGENTE ,DO PTB .cOMUN'ICAÇãO POS
SE DR. ANTô!'iIO DIB MUSSI".

O dePutado Olice Caldas ocupará a tribuna da
Assembléia, segunda-feira, parí1 uma exposição da
lei n" 2.573, de 15 de ;agôsto de 1955, regulamentada
pelo D.ecreto 40.119, 'que- garante o direito ao acrésci
mo de 30% sôbre 'cs salários dos trabalhadores em

pôsto's e bombas de gasolina ou outras atividades cO,�
inflamáveis. Muitas\são as emprêsas que não vêm

.
,cumprindo eSSa ler.

I •
Em Urubici o PTB apoiou a candidatura vitorio-

sa do p'r. Edmundo Ribeiro ROdrfgues, prócer dest�
cado do PSD, que, se elegeu prefeito. ReCebeu �xpres
siva votação para vereador o petebista JACY: NUNES.

No Rio, a éomissão Represen'tativâ do PTB ca-
_. - \

tarinense esteve reunida, -presentes O.s Senadores
Carlos Gomes -de OÍiveira SauIo Ramos, Dr: Rafael"
Cruz Lima,' presidente da Companhia Nacional de

Seguro A1grícola, e Dr. 'RodoÍfo Victor Tietzmann' de-
. ,

legado do IAPI nêste Estado, /óra em serviço no Rio.

o Dr. Acácio ·Garibal<Ü San Thiago recebeu tele
grama do Dr.' Joã_:9 Goulart. O Vice- Presidente da Re

pública agradece, o Ic'onvite endereçado pelos tl'aba

lhadores de TuIJarão. Declara que compromissos ano

teriorc's não permitiram que êle estivesse presente àS
'festividades de 1. de Maio no, Sul do Estado.

Ingress'Üu no PTB o talentoso acadêmico de di

reito Sr, Arthur Sulivan, filho do saudoso educador
Prof. MÍlton Sulivan, q\le dirigiu ,o, Instituto de EduJl-
cação.

O Deputado Olice Caldas foi convidado" ,em 1.
de maio, paTa lançar a pedra fundamental· da nOiva

séde do Sindica'to dos Trabalhadores' na Indústria' do
Beneficiamento . do Carvão do Capivari. O DeputadO
petebista recebeu, pára 'o ato, representação do Sr.

João Goulart, que não pode cmpal'ecer.

, -

De Vidal Ramos; O PTB continua recebendo mani-

festações de regozijo por haver :!lpoiado o candidato

vito-rioso, Sr. F1rancisco Agostinho Koerich, antigo CO,

mei'ciax{te do Município. Receba, Sr. Prefeito d� Vidal
/ RamÜ's, ,os cumprimentos dos petebfstas de todo o E�
t�do.

Esteve na' séde do PTB, onde foi recebido pelo 'De
putado Br,az 'Joaquim Alves, Secretário Geral do Par

tido, o sr. Verôricio Souza, vice-presidente do diretório

Municipal do ,PTB, d� Camboriú. Vários e .im.portantes
assuntos qiscutira!m os d.ois petebistas.

·C

Na .próxima se�ana; o Deputado JoãO'
I
COlode!', --y

,examinará, na tribuha da Assembléia, a importância
do ,segUro agrícola para o nosso Estado. O parlamen

tar. petebista pretende mOlstrar o enorme tJ�abalho já
realizado 'pela Companhia Nacional de Seguro Agrícola,
sob a presidência do Dr. Rafael Cruz; Lima.

Esteve em Tubarão em entendimentos com o De

putado Olice Caldas 'Ü �ngenheiro Marcelo Dornas de

Lima, da Fundação da Casa Pópular, que veio estudar
o plano de construção de casas populares no Sul do

'Estado; 50 Casas em Orleães, 100 em Urussanga, .100
eril Criciuma, 100' ém Tubárão. E' i'sso resultado de. úm
estudo�do D.ep:'Caldas já aprovado, ,em 1953, pelo sau-

doso Presidente Vargas.
.

Reg,ress'ou para Brusque, após vano:s .assuntos de '

interêssc> de seus conterrâneos, o amo.roso Petebista
Sr. Adelino Joaquim Alves, destacado membro do Di_

-:(ltério Municipal de Brusque.
. .".' , ...:�:,'.'

..

�-'
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40· aniversário da morlel o QUE P,ENSAM.

do criador' d-o Esper anle
,

Realizaram-se em Varsó-, assinaladas as tentativas já
via vários atos comemora- feitas junto à ONU no sen

tivos do transcurso do 40.0 tido de que, inscrevê o Es

aniversário do falecimento perant., nas relações inter

do dr. Ludwig Zamenhof, -nac'iona is, pedido que em ..

criador do Esperanto, úni-
1954 lhe foi dirigido em no-

me de 16.000.000 de espe-
voe

25° Iode' descQI\'to*
ca das várias tentativas de

instituição de um idioma
. /,. I bt

A 't'internacíona a o er eXI o.

No- cemitério dá capital po

rantistas e que contava, com

as assinaturas de Jozef Cy-

rankíewícz e Vicent Auriol,
lonêsa, r,epresentantes das

entre outros'. Foi' ígualmen-
autoridades e de associa-

te recordada a contribuição
ções esperantistas de diver

sos países prestaram signi- do Esperanto à difusão cul

ficativa homenagem ao sá- tural, apontando-se qUe na

bio polonês. No salão, da As P9l,ônia obras 9omo as

de,sociação dos Esperantistas Prus, Mickiewicz e ainda
. :=--=_..;.

Poloneses, em sessão solene autores contemporâneos, es

N A"'" O R E Co L AMA' R A- O
foram invocadas a figura e \ tão publicadas no idioma 1

-
o

"

a obra de Zamenhof, sendo internacional.' I Bonn, 17 (U. P.) - O go Ocidental. Acrescentaram

verno alemão ;não tem ne-
I
que o governo nada sabe a

nhuma inteção de reclamar' proposlto dos objetos de �r-
_

1 te que teriam sido contra-
os supostos tesouros, que b' d d AO o ti'. • an ea os para .a rgl!n 1-

elementos nazistas teriam .

d it d B
. . na' e eposI a o's no

_

anco

enviado para a Argentma du
N

.

I d B
.

A'aciona e uenos Ires,

..«:

Instituto de Beleza -«ILAN!»
r:.....���"fo.'--� ,-, ..-%

'

o Instituto de Beleza "ILANA" avisa à sua distinta

freguesia que o mudou para a Rua Felipe Schmidt, 46
rante a guerra. Essa

tom o telefone 2469; junto à Floricultura, com novas e
_ . .

modernas instalações. Agora dirtgida pelas madames raçao fOI feita

Izolina e Iná Marques que aguarda sua visita. I funcionarias daBarrigaVerde
decla

•

nem o assunto foi jamais
aqui por discutidos entre os governos

,
l �

alemanha
.

dos dois países.
---� _-_ ---------'''---------------------'--

•
,

O peitilho verde dos valorosos solda?os do

Império, que popularizou os catannenses,

inspirou também êste vôo-homenagem da

Real-Aerovias: .o "Barriga, Verde"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr

to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com.

25% de desconto*. 2 horários a escolher...

tripulantes atenciosos... impecável' serviço a

bordo. Faça a melhor escolha ... faça a melhor
. • "B' V de" I

viagem .... v�e no arnga er .

• Duconlo apl'OllGdo pela D. A. C. .abro lU tariJIU .. �IIII� au"".ÇoIIIGÚ HIJ•

Escalas e/o
"Sarr;ga Vere/e"

Pôrto Alegre
Florianópoli,
Curitibo
São Paulo'
Rio

M'�l
..

/o

;:;
0-' I"r'�

\
,.

a roupa ,o

anatômica,
para o homem moderno

PASSAGENS,;E ENCOMENDA&: Rua Felipe Schrnidt, 34 - Te!. 2377.

RETRETA DAMNDA DOABRIGO�E -==MEN'OREA N
'

d
'

'j1EALIZAR-SE NA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO NO OV,O eentre e,
DIA 19-5-1957 (DOMINGO), as 19 HORAS COM OS 'I

,

SEGUINTES NUMEROS,
, I pesquisas !PROGRAMA I

-cíenníícas -,
� prática ... já está pronta para você usar.

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

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

PART'E1.a

1.0 Irmão Victor 'Dobrado" ,por José C. Fonseca

2.0 Romance de Maria-da Filha do Regimento - por
C. Donizzeti

3.0 Hístór ia de um Amor "Bolero" por Carlos Amaran

4.0 Canção -

-

por Carmelo Prisco

5., Amando sôbre o Mar - "Valsa-lenta" por Zequi
nha de Abreu

G.O Ban dolins ao luar "Bolero" por Phil Gren ,

7.0 Onore al Merito - Sinfonia - por C. Barbiere.

Por decisão tomada em

reunião da Academia Polo-
,

nesa de Ciências, foram cria

dos em Varsóvia o Instituto

Cirúrgico Experimental e o

Instituto de Fisiologia cen-
o ,

tros de pesquisas cíentífí-

, Porque
Imperial Extra não é roupa feita

- - é ro":pa hem feita:

.,

2.3 P A R T E o.::U'S que passarão a integrar
1.0 Tenente Roberto- Kél "Dobrado" por Pelaio Men- a secção N. 4 daquela ins-

• Fabricada com tecidos t: CiVlamento, d.

superior qualidade, p�é-encolhidos. _
"

• Corte 100"/0 ana-tômico, mais confortável
e �a.is elegante. "

• Confeccioifada em quotro- talhes (curto,
médio. longo a extra,/ongo) e em 32
tamanhos diferentes.

o

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

doza
2.0 Lisbôa Antiga "Marcha" por Raul' Portare �

3.0 Noite.de Chuva "Bolero" por Peterpan e J. Batista
4. 'J'eu Falço A_PlOr "Samba" por P. Neto e R. Machado

5,J Montanha Russa "Marcha" por A. Marques Jor

Alcir Pires e R. Robert.

tituição, isto é, o seu depar
tamento de ciências médi

cas. Outra decisão torna

departamento autônpmo o

Instituto de'Ap'arelhol Ele-
S.o Recuerdos de Ipacarav "em Ritmo de Valsa" por trônicos e cria o Instituto

Demitrios Ortiz de Proteção à Flora, centro
7.0 Emblema Nacional "Dobrado".

Pelaio Mendonza
Mestre da'Banda

cientifico que terá sob sua

responsabilidade os raba

.lhos ,d"e andamento referen

tes aos estudos das bases

biológicas da formação das

plantas, pesquisas cientifi-.
CRS nas' áreas de, reservas e

parques nacionais, proteção
às variedades 'raras e guar
da da documentação cientí
fica a respeito.

-TECIDOS E ARTE'FATOS S.A.
Rua Prates, 374 • São Paulo

.Desde a escolha dos t€cidos padrão corte e aca

bamell"to perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
,

pelos Hpecialistas r�ponsaveis pela confecção das

roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per:"eita e uue veste bem.

. Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

"

Distribuidor exclusivo:
.

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Santa Catarina

•

AVENTURAS -DO ZE-MUTRETAMg'I�!���� Milhal
.

\

res de europeus e arabes '
�

, I
foram detidos durante a i'

n?ite passada, numa batida I
efetuada conjuntamente pe I
Ia policia e exercitô, á caça'
.de agentes rebeldes. G_erca I

- .de cinco mil suspeitos fo-I ./

l'am smharcados. em cami- I
nhões militares, no Bairro i

natívo,e levados para, o es

tadio Cardan afim de ter

verificado . sua identidade.

Il§u,al operação realizou-se

tamhern em Oran.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alfandega. de Florianopolis 1 O C:S.H.U. VAI' REUNIIR-SE j ••.••
Íf !

'

.

��u,,:D�A�o�:s2de h8bilitaçã. pat�! qu::i+,;u�;i�a� �o�:,;�:: :.:t:;:;g.::� :::� �:�:��1 .(-.'X"�r8SS0'
" flor-I-ano'P-OIIIS' "lt�a Iprovimento de. lugares de despachantes adua- 'Ih de Seguranca das Na- de -acordo. o. Conselho em I .' e·neiros e ajudante de despachantes aduaneiros. i_o .

.

" .' �
,I

I
'.

.

8

De ordem 'do Sr..Inspetor desta Alfândega, faço pü- J ço�s Unidas
..

foi convocado, outubro do "no passado.'

I
"

:
I Iblico' que..se acha aberta, até o dia 20 do corrente mês, a : hoje, a pedido da França, •

Jnscrição para o concurso de provas de habíditação, para pára à proxima segunda-fel .---.-------- i Iprovimento de lugares de despachantes aduaneiros e
I
ta, às 14 hs a fim de consl-

.

I �
ajudantes de despachantes aduaneiros, desta Alfândega, I derar a questão do canal de JORNAL CATÓLICO II. Transportes de Cargas em Geral entre Florianópolis - Curitiba ;.Mesa de itendas .,Alfandegada de Itajaí e Laguna, a se

S· O
�.

t d E t <,
"

I·' di 10 d
.

h
� . .

d
uez. mmis ro . o x e-

POLONE"S ELOGIA I .- Porto Alegre - São Paulo -. Rio e Belo Horizonte 1rea 12:ar no la;' e Ju;n o, proxlmo vm, ouro. .' . '. . .
.

•De acôrdo COll1 o Decrets-leí $r. 4.014, de 13 de ja- I 101 Id� FI ança, Christían

I
.

neiro de 1942, �s' provas versarão sôbre
I
as seguintes Pineau, chegara aqui, na "Brasl·ll·a'na"

.

Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São !.�materías : Português, Aritmética com aplicação ao co- segunda-feira, a fim de par
mércio e Noções de Contabilidade.

/

ticipar, dos debates. O pe- I Paulo com,o Rodoviário Rápido Riomar :
São requísitos essenciais para a inscrição a estas dido foi feito' pelo delegado O diário católico d� Varsó I :

prova f' :
f

�

P '11' G via "Slowo Powszechne", co: MATRIZ: FLORIANÓPOLIS _ Escritório e Depósito: Rua :
a) ser brasileiro, maior de 21 anos; - rances, lU aume eorges-

íbí
�

d
.' :

b) ter fô:Iba corrida;. I Pegor em carta endereçada menta as eXI rçoes o con- I Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535 •

c) não ser comerciante falido, embora reabilitado; ao presidente do Conselho, junto "Brasiliana" do Rio, I End: Telegr.: SANDRADE I
d) apresentar' atestado de idoneidade moral, firma- Henry Cabot Lodge, Junto acentuando que neles "do-II :

do por duas pessoas reconhecidamente idôneas; com a missiva foi encaminha minam rítmos e melodias de ,I . .:
..

tar uuit
.

llít f. FILIAL:'CURITIBA _ Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936 •C) es ar qui .e com o serVIço nu 1 ar; _ ,do um memorial em que se origerri africana, ibérica e • _.Quaisque;r,Otltras informações serão fornecidas por
. • Escritório e Depósito: Fone: 1230 _. End� Telegr.: SANTIDRAsta repartição, díãríamente, das 12 às 16,30 horas, ex': traça o critério do governo indígena, apesar do que não I- :

ceto aos sábados, cujo 'horãrío, será das 9 i!_s 11 horas. francês, IA França deseja lhes falta unidade, marcada I :
Alfândega..de Florianópolis, 8 ,de maio de 1:,957 que o Conselho de Seguran- por um estilo próprio. Gra- I AGÊNCIA: PORTO ALEGRE - Rua Com. Azevedo, 64·_ IEIci Irene Barbosa Ha;rçal ça exija do Egit'o o comprí- ças ao seu rítmo, ao 'conteú. Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL-- •

ot. Adm. "H" •• I
_. _��. . ._�

I ..-....._.......-.-•.._.--.,-•••- ...........r do, do fabulário das danças
• Atende:, "RIOMAR'� - End. Telegr.: RIOMARLl •

Uma das tendencías maís dificieil'l dt. acompa- Novamenle e'm destaca-se o maracatú, co- • :
nhar, para o cidadão apressado de hojê é a marcha .

. roação.sdos .reis negros, e i· . �
-

d,,. mOÓl masculina. Crl·se a Argenlina' o "Carval Carioca", se bem e FILIAL: SÃO ?AULO - Aveníca.do Estado, 1666 - 76 •

Porquefi�Ô deixal"este'c�idado aos expecíallstas
'.

. .

que 'este últiipo seja estllí- : Fone: 370650 -. End. Telegr.: SANDRADE I
das famesas roupas Impésial Extra? Siga seu corte B'UENOS AIRES, 17(U.: :
.e padrões e estará bem vestido e na moda.

' sado. Os aplausos calorosos •• I'P.) - O ministro do Exérci
Magazine Hoepeke, únicos distribuidores são bem merecidos e cum- ••

' RIO DE. JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99.- Fone,s: 32-17-30 ••to, general. Arturo Ossorio

DADa,_tameu" to dA Saod'o P--
.
.&bll"oa

. pre destacar entre os artis.. e 32-17-37 - Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI ·1110
.

ti ti
Aranfia, renunciou esta noi

tas o 'di�etor artistico Prâ- •• '.te.. A ínformação foi feitaPlantões de Farmácia '
.

tIOS, Nelson Ferraz e Arlete • :
.

através de comunicação ofi- ·1 BELO H.ORIZONTE - Avenida Contorno, 571 ••Corrêa, além de Mateus com
cial, expedidoTpela presí- '. FONE'. 4-75-58' _. Atende'. "RIOMAR" ••Varsóvia, após ter feito exi
dencia da nação, 'nos se-

I
'

·
• bições em outras ,cidades' •

guintes te�·�,�s.'!. polonesas, sempre com'gran ••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,.:'
'O prel'sid·ent�;, iprovisorio

-------- -- .. --;----- .

- de sucesso de- público e crí
da Republica,' general Pe

tica.
dro Aramburu, aceitou .as

Mês a s , Maio

EXITO DE "BRASILIANA"
NA POLONIA

18 s4bad.o-(ta:l'deJ Fs,l'JDácia Nélson R. f. Schmidt
19 domingo' ilru-má.cia Nélson R. F. Schmidt

.

25 sábado (tarde) Farmácia Mode)'ll·a R. João Pinto
26 domingo' Fªnil.ácia Moderna _R. João Pinto

O serviço noturno será. efétuado pela.s Fa·rmáeias
St. Autonio e Noturna, :situadas às ruas Felipe Schmidt,
<J3 e Trajano.

renuncias aos seus respec

tivos cargos- apresentadas
pelo ministro da Guerra,

general Aitüro� Ossorio Ara

nií., e pe10 Sub-Secl"efl;ari'o
do. referido· departamento

. \ ,'.

de Estado, 'general Luiz Le

guizamol1 : Martinez". Não

foram dado� até· agora os

motivos da dupla resigna- de dançá "Brasiliana". Em

ç.ão. Sabe-se, entretanto, de matéria fartamente ilustra

fontiejs .dignas d.e cd:rédito da com fotografiás .dos ar

que o substituto de AranÍl tistas, aqueie 'orgão da im-

será o general Rector Sola- jJrellsa polonesa destaca a

nas Pacheco. Pdr outro lado a-tua_ção ros bailarinos Agos

a Casa de .Governo anunciou tinho ;R€li� e Jorge �aul

que o presiden segue ama- '''cuja arte é uma delícia

nhão, via aerea, para o in- para os olhos. Jorge coloca

te rio!, do país em uma via- Re à altura d·os melhores

�E s t r e i t o

5 e 16 (D) Fár. Indiana Rua 24. de Maio, 895
1,12 e26 '(D) Far. do Canto ,Rua Pedro Demoro, 1627

O serviço noturno será. efetuado pelas fa.rmácias
-do Canto e Indiana.

_.

A pl'e�ente tabela não poderá se,r ;alterada sem prévia
autorização dêste Bepa.rtamento.

D. S. P., abril de 1957
. Luiz Osvaldo d'Acampôra

O jornal "Sítanda-r Mlo

rlYch" (Jornal dos Jovens)
de VarsóYla dedida amplo

I

.

�. ...
\ ,

e�paço ell} s.ua prlm�ra pa-

gin� aos Jspetáaulos,�o con

junto brasileiro de éànto e

fes do Exército.

AS'S O ( I A ( 10 C-A T A R I N E N.S E
D [ 'E N. G E N H E I R o-s

Por ordem do senhor presidente ficam con'vocados '

todos os asso�iados·..:para a reunião de assemb_léia ge
ral ordinar)a a se,r l;ealizad� dia 24 de maÍo próximo
vindouro, ª,S 20 horas, na -sede da Associação, a fim de
serem apresentados o relatório e o balanço� da atual
ge·stão, e- dar posse·à diretoria, consclho-'diretor e Co

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

Arquiteto VALMY BITTENCOURT
1.0 SECRETÁRIO

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

Urânio em Muni
cipio Paulista
RIO, 17 (V.A.) - Dentro

gem de d'Ol'S dl·oS. No seu' bailarinos europeus. Técllf d
.

d' d
-

,. e
. qUinze .las evel'ao ser

,rotel'ro e'sta' l'nclul'da a pro- co e p.r��isó. revelá �rande t ....... 't dJ en regues ao lVlllllS ro . a

vincia -Ue Neuqu.en, de onde talento_de ator, se bem que

falara a toda a nação pelo. seus n'l1meros ganhariam s.e

radio. Seu discurso é, desde tivessem menos efeitos fá-

.--------�--------�----------------------
-

rR(ClSa�SE
das pesquisas em Ag-uas da

Prata, S. 'Paulo. Segunào um
ceis em certas cenas. Ma-já aguardado com ansieàa-

PRECISA-SE de um cobradõr para per�ori'er o· Es
- ,tado de Santa Catarina, Mensalmente. E' necessário (j<1e
seja pessoa idônea.

Exige-se carta de fiança.
, Cartas para. Caixa Pe&tal, 79

,

Flodanópolis· . S.C.
. �- . --------.------------�-----------------------

.

r
..·.....·..··············....···..··�····....··....··�..�·..··
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-

� , �L f

I

'

Madeireira Plülippi & Cia.·· I
I

"

_., .�
.", '.' �

._'_ :.4iit:.tà_,-,,�!' ".,:,___
,...-

h�os parses.
, Ne:Stes dias "Brasiliana"
- ,
encerra slIa temporada em

I
Rua 24 de maio, 1.128 - Estrei�o

seu tambor".

I·.�-�' .. -�� ..�-, .

I
·1

II
II
I!

. ..

,I
•
•

i

,FONE-. 2073-,

TURrSTA. Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI.
NHO. e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS

PARA A EUROPA

, EstÇ>quePermanente de: -.
Ass,oalhos - fôrro Paulista - Abas - Semalhas-

Não espere mais para fazer à Europa
àquela viagem há tonto tempo 50-

nhada: a CLASSE TURISTA no Atlân·
tico Sul oferece·lhe um desconto de
cêrco de 30% nos tarifas de pas
sagens, E note que o aparelho é o

mesmo SUPER G CONSTElLATlON

Filetes - Regúas - Madeírãs para moveis - Madeira� -

Brutas e aplainadas

Cal de Pedra
com duas partidos semanais do Rio
de Janeiro:'- terços e sábados, às
cinco e meio do tárde.

\

..

NA

VANGUARDA

DO rlOG.wo

Telhas'Francê�as e 'Tijolos CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

Depositaria das' priricip�i� Cerâmic,as. AIR FRANCE-r - -

�r.:.
. • .. MAIO" RID. At"*1t .00 MU_".O

..,. �. '�-""_ """-�""-."-' .�.� _. "

"!li. �!J!tit.. , I Av. 'Rio Br9nco, 257-A ' Rio de Janeiro
���"" � .;_ J,,�;::�Z;f>:,l' . :'���_=.'1,���lt

.

I : Telefones 4.2-8838 • 32.3392

Vendas: - Atacado e Varejo .: REPRESENTANTE:
,;, . '>., • :. 'A.nt'onio ·Fiu,za Lipia •

.........'.�,.��••Gl : I Flol'ianópolis Sta. Catarina
,.::J_:' ... ,:- •

-.' ".. J-

..

Vende-se
Um escritório bem montado, com telefone, situado

no melhor ponto da cidade .

Tratar com Idálio A':vres,' das 9 às 11 hs .. diariamen�
.
te à Rua F�lipe Schmidt, 18 - 10 andar. Telefone 2771
ou das 12..às 18 hs. pelo telefone 2427.

19-5-57

,

. �luga':se ,

.

Alugam-se duas confortaveis residências, uma' si
tuada. à Rua Felipé Schmidt 113 e outra na Rua Traman
dai "s/n na Praia do Bom Abrigo, pertencentes ao Dr .

.
Güern>iro da Fonseca.

. ,

'Tratar à Rua Felipe Schmidt 113. Fone 23'65.

A seleção e escolha dos tecidos com as inúmeras
fibras' sinteticas € natura.is em uso atualmente é co

nhe�il!lenJ;Q ªltaml:l!.1te: eapecializatlo. As t'<lupas ,Tm
perial Extra,' gozam do previlégio de possuir cnttt>
i'eso tecnicos 110 paiz.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o recorde anterior de resis
•

�::��a::":oO!�:;�P;i:O��: .E'ZENA I .h�r�;:rad:,<::::};:':;r.:::.��'�:;: :'••�:::�. AGONIA DI ISM'A (mN f,en6�QIO.» .�mandada pel'o capitão (en-], Nã� .permitiÍyqÜe ééz�s. �rupç,ões, 'lh moca masculina. •
1 C B bltão comandante) Marion R micoses. manchas vermelhaa, tr1�i-'l- �- �'p'or-q�ll;;' na�o"dleixar este cuidado aos evpecialistas 'AtaqueS" de asma e bronquite ar om a I la na'

ras, acne OU !'psoriasiS" '�Iitr!lguem ,
,

� f>. ruinam lua saúde e enfraquecem o

Eppes, Marinha dos Esta- sua pele, Peça Nlxodarlll ao seu f,ar- das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte coração, Mendoc:o domina ràpída->macêutíco hoje me_!lmo,; Veja ,como _
.

� _.. mente as prlse., regularizando a

nos Unidos. Esta aeronave Nlxodarm acaba com a coeetra em 1 e padroes .e estará. bem vestido e na moda. respirar lo e garantindo um &0 ominutos e I'àpidamente toma sua ." "

M-
.

r

H -�. ..'
d' t 'b 'd I

t ra'n q u
í

Io desde o p-ímeíro dia�

lu-ri E�'-
�

A' N pe!e macia, élara e aveludada. ,A, agazm-e oel;)U>.e, unICOS IS rI UI ores
. __

Compr� Mandaco ainda h lj', Nossa,sam, a staçao erea a-
nossa garantia é • lua maio." �.IIIN.-""CWIi!J!l!III!i�'1 �'>l�"'"'- � , 'I�, I

- �I "'�, Ilarantia é a sua mal(.rl' ol'O'�cão
N J proteçio." t_l� I.L. : .:ttr�' r l"h. ..-

,r; I
va'l, Lakehurst, ov_a. er-. - -

-_ --- -

�:�;�:f?;������ sscolhapala e.tiqueta
Estação Aérea Naval, Key

West, Florida, a 25 de maio.

Por êste feito o Capitão Pp
pes recebeu a Cruz de Vôo

por' Distinção e mais tarde
o Trofeu Harrnon. O recor

dista, comandado nêste vôo

.pelo comandante Jack R,

Hunt, originário de Rolling
Hills, Californi� e rezídln

do agora em South Weymou

th, Massachusetts, faz par

te da Unidade de Desenvol-

'vimento Naval Aérea, loca

lizada na Estação Aérea Na

val de Soufh Weymouth. O

'óficial comandante da uni-]

óade é G Comandante Ronald

W. Hoel" d� Duluth, Min

nesota, que tomou parte nês

te vôo como piloto e navega

dor. A aeronave foi cons-

AEHONAVE DA MARINHA

ESTABELECE RECORDE
DE VôO SEM REABASTE-

CIMENTO
Uma aeronave da ma

rinha ZPG-2, agora num vôo

sem parada sôbre o Atlân

tico, quebrou o recorde exis

tente para vôo sem re-abas-

, .tecimento de 200 horas.... e 12

minutos. O avião, cujo lon

go .vôo está sendo feito com

a 'finalidade de testar e

calcular a capacidade em to

dos os climas de aeronaves

usadas nos sistemas de de

fesa ,anti-submarina e de

'( alarme aéreo antecipado,
estava na vizinhança das

Ilhas Virgens quando esta

beleceu o novo recorde, An

tes de fazer sua primeira
escalá, a aeronave provavel
mente estabelecerá um re

corde de distância extra- ofi
cial para aeronaves, Duran

te seu vôo pelo Atlântico,
que começou em South WeY

mouth, Massachusetts às

18,32 (EST) a 4 de março,

passou por Portugal, Ilhas

:Canárías, costa africana

em direção às Ilhas Virgens.
O presente marco, de distân

_ cia extra-oficial de 11.1&8

quilômetros havi,a sido esta

belecido pelo Zeppelin Graf

num vôo de Friedrichsha

fen, Alemanha a Toquio a

primeira parte de'uma via

gem a volta do mundo feito

durante o período 14 de agos

to-4 de setembro em 1929.

O Zeppelin Graf era coman

dado pelo dr. Hugo Elckner.

truida pela GoodY e as

Aicraft Companv, Akron,
Ohio, Tem 343 pés de com

primento, 76 pés em díame

tro e tem um volume de

aproximadamente um mi

lhão de pés cubicos de helio. -

E movida por dois mo

'torés a gasolina ,Wright
1300-2A e tem uma. veloci

dade de superficie de 71

nós. Sua tripulação de 14

fica dentro de um carro de

&i( pés de comprimento, 11

pés e meio de lar,gura e 16

pés de altura. Os suportes
para as hélices estão loca

J lzados de cada lado do car

ro, que tem um deck supe

rior no extremo anterior

,contando, sala de refeiçõe�
e dormitório,

Leia e Assine

o E S T 11 D,O

Florianópolis, Domingo, 19 de Maio de 1957
'-------------�------ �------- --
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� �

COMERCIO E INDUSTRIA�S. A. - Rua Vise. de Inhaúma, 37 - C. P: 800 - RiQ"

Mão
'DOMINGO, 19 DE M.!IO

Como água me derrame], (Salmo 22:'14)
:i2:7-10.

Ler Isaias

NÃO HAVERA' nunca palavras suficientes para
expressar o real sentido- da cruz, podemos apenas apro
ximar-nos dos sofrimentos de Cristo na cruz com admi
ração e respeito. Talvez a coisa mais notável seja o fla
grante contraste entre o que a sua cruz significa para
nós e o que significou para os circunstantes nos seus,
dias e para aquêles que o crucificaram, Eles derrama
ram seu sangue como água, mas Ele derramou sua alma
na morte para a redenção do homem.

I

'Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquêle
que crer - seja o velhaco, seja o laflrão, ou o .assaesi
na gratuita, se tão somente crer em Cristo; crer que
�1O - tenha a vida eterna. Qualquer um tem a vida eter
Ele levou sôbre si os nossos pecados; que Ele foi ferido

I por nossas transgrições e, foi pisado pelas nossas ini
qüidades. Tendo Jesus feito de sua alma uma oferta pe
lo pecado-de todo o mundo, nós somos sarados por suas
f'eridas. '

,

.'

Vêde quão grande amor tem 'Deus mostrado para
conosco! Jesus ferido por amor de nós, por nós que nos

desviamos do seu caminho e pecamos vergonhosamente.
Mas, crendo em Cristo, tornamo-nos filhos de Deus e te-

, mos quem interceda por nós.
-

I ORAÇÃO
! O' Deus de amor e misericórdia, não temos meios
I

�

h
..

adequados para dar expressao ao nosso recon ecimen-

I to pela maravilhosa dádiva que nos fizeste no sacrifi

I cio de teu único Filho. Ajuda-nos a tomar a nossa cruz

e segui-lo. Em. nome d'Ele oramos. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

o caminho da cruz é o nosso caminho para Deus,
Max Zaleman, operário (Israel)

• é confeccionada t:m quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos são
de alta qualidade e pré-encolhidos.

,&

,PRISÃO ·DE VENTRE

P I LU LAS Do ,AB'BADE Moss.
.

.

'

.:; �" '

-

A; v(,fllgenlõ, rosto quente, blta de
ar, 'vrumtos, t,lnlE':!"a. e dore>!' de'
� ... t�ca, .a . malor P"I te nas vezes

são devidas ao mau funcionarecu·
to-& aparelh.} dit('stlvo e com;,,'

9ue!lte Pris!l.l. d:.' vent:·: .'

.l:'i'Iulas di} -ttlJto ..d" Moss 530 Indl'
eadas 110 lralal,l�nto da rrisáo dt'

Ventre e suas manifestaê;.le'l t-

, , l\aS'..Angiol'olltes Liccnciaoas pe-
la saude l'ubht�, a3 f·i1ula:. :lo

Abbade' -l\-toSa -sito l!�atl:\s rlilr mi·

[hares 41.!! ,Pes�pus. f:lça o "eu

o: uso &l.'i'Uafas do Abbade Mos'!, _

• Você se sentirá bem, pois o corte JMPERIAL
EXTRÀ é 100% anatômico, muito 'mais coófõrtáTCl
e muito mais elegante.

EXTRA - est'
há longas esper..:

• Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir, Não
nem demoradas provas. "

�",,:<,,;;y.t���.
Garantida -por 0'1

'ECIDO'S E ARTEFATOS FISCHER �st�
I .'.

.

Rua Proles, 374 - São Poulô' "
�

, '1

35 anos especializada no ramo ao vestuário

INS1Jt.PY!J!O-DE, PREVID�N€IA E ASSIST1!:NCIA DOS
SERVIDOR,ES DO ESTADO

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

tência dos Servidores do Estado em Santa Catarina, fn
forma, que o expediente para atendimento /ao público, a

pal'tir ab çlia 7 do correnfe, será aas 12 às 15,30 horas .

Florianópolis, 7 de ntafo d� ·1.957
.

Léo Alberto Ramos 'Cruz
Delegado ASC

Distrib�idor exclusivo:

MA�A%IN� HOEPCK.
C'ARCOS ffOEPCKE S/A

SántCol -Catal'ir.!a

. .rJ

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'''O Est�do" o mais antigo Diár� �e S�nta Catarina
.-:-------------� --.._-��=��---

C-oat�a 'O 'Â�aí boJ-, O .'O_'iaR,O
-,

EM FORMA O ALVI-AN'IL PARA B;RILHAR FRENTE, AO CAMPEIO DE N OVO HAMBURGO .; OS PROVÁVEIS Q U A D R O S- - O
- MESMO JUIZ _- PRELIMINAR, ENTRE ,SÃO PAULO E TAMANDARE' ... OS PRECOS.

, t

O nosso publico", esportí- r.e Novo Hamburgo, �ndts- I
fensor da seleção gaúcha, tração de técnica e comba-I O Avaí será o "spar'ring" triunfo consagrador para (menores) e geral. -

-Vo, 'tão exigente quanto à cutivelmente uma das mais Geada fez sua estréia em
I
tividade que- por certo me- do "campeoníssimo de Nó- satlsfação de �eus milha- Cr$ 20,00.

qualidade dos espetáculos lídimas expressões do foot-' canchàs catarinenses, en- recerá aplausos entusiás-I'vo Hamburgo, e como' sem- res de adéptos. Para: tanto,
futebolísticos, vai assistir, I',b�ll do vizinho' Estado do .,1 frep.t�nd.o o Eigueirensa : licos, dá grande. legião d� p�e acontece quando ch�- o esquadrão. "azurra" está
esta tarde, um dos melho- RIO Grand,e .do .Sul. logo I?aIs, contra. o Aval" aficionados que acorrera mado a defende-r o prestí- preparado e certo de que
res. do ano; com a segun-da! Ou tem o quadro· dirigi': I esperá dar' ao público flo-

i
ao, estádio da Praia de Fó- gio do futebol eatarínense, não desapontará perante

apresentação do Floriano, do pelo ailm_iráve·1, ex-de- rianopolitano nova demons- Ira. procurará alcançar- um sua "torcida" sempre pré-
------------------- -.-- - -, , sente para íncentivâ-lo ,ao

.�

trIunfo,

Florianópolis, Domingo, 19 de Maio de 1957

\
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Portanto, ninguém

perder Floriano x Avaí na

tarde de hoje. ,/

QUADROS-PROVÁVElS
, ,

FLORIANO - Storck;
Denicol e Heitor; Solis' Ro

drigues. Crespo e J;oã9 Car
los; 'De Carli, Giovani,

-------� ---'---
" Enio, Luiz Carlos e Raul.

Campeo>nato Sul � Brasileiro. 'de .Tenls �����oF:fi:;�i:::!:�:
'Eslraordin.ária '-al,euãção da equípe catarlnense (Bolão), NfIson, Betinho,

Amorim e -Jacó (Lauro),
O 3.° Campeonoto Sul Bra sobremaneira, _ enfrentando Sul Brasileira derrotando, peao síngíltsta, de 9 a 12 ,tilca. O árbitro Igeral Hubert

sileiro' Infanto' Juveni'l de rivais aguerridos.e .de aíto na final a paranaense Alzira I anos. Beck irrepreensível, e a ilu Arbitragem: - Artur Vila

Tênis, levado á efeito. pela nível técníeo e representan Corrêa e ainda, fazendo da- Grande resultado .para a 'mlnação das. canchas ��ce- � rinho, que acompanha a de-
Federação Catarmense de tes de- grandes federações, pIa com .MargaretIí Sa.ck de nossa equipe composta na lente. Tudo' I,SSO premsra o I

.: ..' ,

Tenis, nas quadras do Lira com largo tempo de exístên Blumenau, deu a nOssa equi maioria de estreantes em esterco e o trabalho da nos- l€gaçao florianista.
T. C., nos diaS 12 e 13 do cor

I
cía 'e condições outras que Pe '! �ampeonato de duplas Campeonatos interestaduais sa Federação, a qual na pes Preliminar: São Paulo x

rente constitui-se numa das a nossa não pode ter. Basta femlD�nas, ao, vencer na fi- Dos' -infantis cumpre desta- soa do ssu incansável presi
!1lais' belas .festas des,porti- i dizer-mos que, dos 10.cum- nal a dupla _gaúcha Ingrid car a

_ excep'ci<ID�J:.:', âtuação dente dr. Ferréira Lima,_ en,

vas já realizadas. em nossa' ponentes de. nossa equipe, 9 �'ygaard e' E'rica Fufler,
capital.

'

í alcançara,m titules de cam, Paulo Ferreira Lima,e Ed�
• son Goeldner.- 'demonstran

do um 'alto nível técníeo e
um perfeito entendimento
contra � opinião geral, ve'n�
ceram o campeonato' de du
plas, derrotando na final os
paranaensss Marcos Fleisch ESTA MANH

-

NA F A ( "NOVAS EXfresser (ês.te 3. do, BFasill na

.

, A ii • • ..

sua classe) e Alcione Miran
\ '!;�er:::rsb;a��id:�n�� �?�� IBICÕES DO CRUZEIRO DE .JOINVILLEn

pies, vencendo ,a p,Ijmeira I
,

.

contra o pararraenss AJcione Às '9 horas Fut, de salão ter" e possuidora de gran-
Miranda, que de·rroton em t

•

P]'· "M·�·t' ,
d I d

três �e'�� puxadís!!jlmos 'e _s�� �on ra a OI reia I I ar -I es va .ores para' ar. com-
do�,. n,a. 'putr,a, <.. véncido pelo As 1.0,30.;,,-, BIl�et.,.contra' o I'

bate ao poderoso qumteto
g'a_uchó.WaltE!r 'Fuller, q�e Lira - Ingressos a' Cr$ .• do Lira Tênis Clube, cam-afmal se sagrou campeão de

.

" ./

simples, não
_ sem oferecer �OO . peão citadino e· estadual. O

seríssíma resistência, pois Teremos esta: manhã no Lira, tendo "conquistado o
que venceu o primeiro set ,'"

por 6 x 3 e estava, vencendo Estádtio- "Santa Catarina" título máx-imo estadual do
o segundo por 3 x 1 quando da .Federação Atlética Ca- basket lá mesmo em Joín-
devido o esgo,tamento, físico',
d t'-'rI'nen'se, novas,' exib.ições vilh'" não quererá perder,'-ce eu a vitória ao seu gran-

�

de adversário. ,-
'

das equip,es de futebol de ngora, dentro ·de suà 'pró-'
Paulo, e Maria' Helena sa-
r

.

d
.

.

,
.

SON falão e B'asket, do Cruz�iro pria casa. O .Cruzeiro por<

';e�:�;;:e.d:��aami!;��:�am- PAULO FERRTIR!� LIMA!· 'Ei _ii ED do Sul de' Joinville que on- sua vez, se cons{!guir a vi-
-, ,A nossã equipe infantil GOELDNER da Federação Catarinense de
co�posta' de Anamaria ,Be- ,

' tem ?t noite <.. fez a sua ex- tória, ter-Ih.e�á a mesma

clk, Ligia Mascarénhas, Ve- Tênis, que se sagraram cáinpeões sul bras.ilei- tl'éia contm o Clube Doze grande significativo!

��s��c:eto�i��!�ih!O�!�� rós juvenis d� duplas no recente Campeonato; �'o Acanhad'os. A delegação A cobrança de ingressos
Uch' e Gilberto Heusi Filho Sul Brasileiro Infantil _ Juvenil, realizado· )oinvillense, chegou à nos- A ·cobrança de ingressos,
conseguiu oQ título de- vice- ,

'

,campeã sul brasileira, com.', no Lira Tenis' Clube
-

sa Capital' ontem ,à tarde e a Cr$ 5,00, não vis� ,luc·ro e

os seguintes, resultados:

I
.

fice u hospedada ·na· Polícia sim possibilitar ao nosso

Anamària Beck - campeã '

. '". . ,

de simp1es; Anamaria Beck de Anamaria Beck, que, redi I viamos parab�ns: Ao LIra Militar do Estado! público esportivo l!m am-

e Ligié!; . Mascarenhas viGe- �indo-se' da· sua" fraca atua-I
T. C" ao seu

_ PresI�ente Dr. A equipe da Policia sua ad· biente mais adequado pal�a
caJ;11peas de duplas; Rodol- çaó no campeonato esta- Osvaldo Bulcao VIana.e. a
fo Büsco Neto e Ligia Mas_ dual,-levou de vencida tô�as turma que tanto lutou pelO versária no 1° jôgo assigtir ao - desenrolar dos

carenhas vice-.:Çampeões de' as. suas ãdversárias par� I brilhantismo do campeona- Como primeiro jôgo des- prélios e tambem colaborar
duplas mistas; Rodolfo Bos d!J,r-nooS o título de campea to dr. Walter ��nde'rle'y, Hu ta m&nhã -lia FAC, teremos para. a minori,a, dos ga·�to';
co Neto e' Guenther Haulich .infantil do certame. bert Beck, _ACIOh Vasconce-

vice-campeões de duplas; e A assistência ao camp�o- los, José .Santos etc: .: -_ as em futebol de salão, às 9 com, a vinda .do Cruzeiro.
Gpberto Heusi.- vice-lcam- nato foi enorme e- entusias- nossas SlDceras fehCltaçoes:

horas, Cruzeiro de Join- ESlieu.rnos que não falte o

,I Notícias' do' Turfe ville', campeão daquela Ci- anoio dos desportistas flo-

I
'

dade e Polícia Militar, ·cam- rinnopolitiJh�s! �

peã doS- Jogos de. Inverno. ____...,••••••-, ......_...................

Em Aririú o Cara-

Tamandarê, pelô certame

Ama�or da Capital,
Preços «as localidades :

Cadeira numerada - Cr$ ..
,

70,00; Arquibancada - .. , RAUL, o NOTA'VEL., EX-

C $ 40 00 li 'b
I d

TREMA CANHOTO FLORIA
r, '.; 72 arqur anca a

.
NISTA, ,

MARIA HELENA ZWOELFER, a nossa con

sagrada campeã brasileira, qu� se sagrou no

Campeonato Sul BrasiÍeiro, realizado nestã'

Capital, ,bi�c�mpeã singlista juvenil � 'de du:
.

plas_ c0:u?-'Mçir�âreth Sack de BluIllenau
/

Trinta ·tenistas, gauchos, "'peõ�s nu
.

vice-campe'ões !lul

paranaenses e c-atarinellSe'3. brasileiros.
_ de 9 ai 18 anos, feminInos e A nossa equipe juvenil,
mascwlinos, disPJltaràm, em composta de Mari'3.; �elena
'partidas renhidas e emocio- Zwoelfer,' Margareth Sack,
nantes, palmo a palmo, a vi- P�ulo Ferreira Lima. e Edso�

. tória de suas, equipes nos I Goeldner� s!lgrou-se Cam�ea
campeonatos Juveml e In- Sul Brasl1,e'ua, _com 14 P?n
fanlil. '

'

I tos, contra 10' da eqUJ!pe
As equipes de Sta. Çatari- I ga�cha, q1!-e fo� a vice-cam

na, não, obstante, ter a n{l�- I pea..Nossa eqUipe ven�eu as
.

sa. Fed,eração apenas tres I s6jgumtes provas: Mana He:
anos de fundada, brilharam lena Zwoelfer foi campea

A Portuguesa estréi'a em 'canhas
catarinenses Por ZANBRfj

"

Para domingo 19 dé maio, �,\sinalf)-se· que a equipe
'O conjunto da Portugue- rá em g.ramados de Santa

o programa' oficial do Jó-: da Polícia Militar, tempos
sa Carioca, que 3a- e 5a fei,� Catarina, enfrentando a VaDaQUEI CLUBE ,SANTA. CA- atrás se exibiu em Joinvi-

'

ras exibir-se-á nesta Capi- seleçã(' 9-.a L�ga Biumenau-

I "CTARINA é o seguinte: Ue e após ,v�nc�r a ur- O conjunto do Cãrª,vana
ta'! frente ao Avaí e Fi� ,

. .
ense. E' surpreendente o Ex.celsà (58 quilos) _ I

rióla· Independente"" ba- está, hoje, na localidade de
guelrens·e" respectIvamente, .'

t
� dr' f t ,. ma

'A

•
'

_
m 'ere311e que -vem . espe -

Guarápa
J

(56 'quilos) � queou ren e a es.,a mes Aririú, convidado que foi
chegou ontem a Tubarao,

I
' .' d I do ""t E ta

.

,

- tanGO 0S Jogos o caçu a .

Silvanêsca (52 quilos), _ eqUlpe que nos VISI a. s -

para da·r com�ate ao Atlân-
viajando pelo avião da J' 'tGuri (\)Ó quilos)':_ Zanga- rão pOIS os comp.onen es Uco, local, nos festejos co-

Transporte.s Aéreos Catari- Cam.peonato Carioc.a naque- ,

'1"
. do (51 quilos). e

da equipe da Polic�a MI 1- memorativos d'o aniversá-:
nense e hoje à tarde estrea- la CIdade su1-catarmense. .

2'0 Páreo - 1515 ho.ras tal' empenhados em tuar rioe deste clube. A de.Iega-
,...._' .

. uma "desforra"!
_- Gran Duque (56 quilos)
_ Rapide (�9 quitos) _ A seguir,

.

enfrentará o 'Li·
, ra. em, Baslket

A repo.rtagem apurou alça XV� Oportunamente as Serêno (4á- quilos) - Eea-
I .

b'
,

(53 '1) EI
A Após o prélio ·de futebol

realização de um Bingo mesmas serão expostas ao lru qUI os - egan-
I de salão com a Policia Mi-

'

Monstro, patrocinadq pelo I público,
numa de nossas cia (54 quilos).

,

f'
...

C de' 30 'Pa'r""o - a's 1"6,00 ho- lítar, o Cruzeiro' de Join-
_Avaí F. C., em se,u bene l-I prmc,lpals.' asas o om_er,- '"

E f" d d 'à' ville fará adentrar à qua-,
m o lClO en ereça o

cio, a ser realizado breve- cio. ,ras - Ester,lina (56 quilos)-
J � r.

•

iI b' k t 1 Federação Aquática -de
mente nos sa.lões do Club-e Por nosso intermédio a - Montezúvio (53 quilos) ma « sua eqUIpe e as e,

.
, ',' ..

,

-

d "M he Santa Catarma, a Confe-
D 'd A 't U C d' t'

.

gradece -- Lo.luána (54 quilo's)

-I
Vlce-campea a. anc s-

,- . '.'oze 'e gos o. ma 0- Ire orla avalana, a
. ,�_ .. � .. ��__ ,�__�.,,������- deraçao BrallIlelra oe Des-

missão encabeçada pelo o apoio até' aqúi recebido, Rajão .(56 quilos)' - Uru- .
. �

- t"
. ,

d comunI'car, '.

'

por os vem Co

Próprio Presidente em exer- esperando continuar a me- bicí (45'quilos). Iras. Local de, partida: Mi-
f" I t 1'-'-

. o ICla men e a rea Izaçao
cício, o Dr. Carlos Lourei-, recer ll: confiança de nossa 4° Páreo :_ às 17,00 h�- ramal' - Destino: Ressaca-

,do Campeonato Brasileiro
1'0 da Luz, percor.reu o nos-I platéia, 'independente de ras - Gata Preto (56 qUI- da,' de Remo em abril de 1958,
So Comércio, angari�ndo I

cores clubisticas. P.ois todo, los) - Rossinante. (49_q\}i- * * *

dependendo a confirmação
prêmio.s' para o gigantêsco

I
o lucro que tiver .será e�-, los)

- �i�tarin- (56 �uilos)' Para facilitar, mantêm o
dessa data da dpoca da efe-

'

e sensacional Bingo. Fe- pregado na melhol'la de seu
I
- AdesIVo (45, qUIlos \._- Jóquei Clube· Santa Catari-

tuação do Sul Americano

lizmente ''a Comissão tem plantel, o que vale tlizer na
.
Tulia - 47 quilos).' na, 3 postos

I
de venda de

de Remo. Portanto, foi de-
enc�ntrado 'grande

e

ápoiq, I �scenção técnica
-

do fute- f
.

_

* * * Poules: CHARUTARIA cidido, em, primeira instân-

�,endO imune. ra'l, as prendas,. loõl' ilhéu., atualmente 't�o I H.a.vercá Ô,n. ibll.s., .gr�tis, AP�LPHI, ENGRAXAT. .

-

d- d d' t
..

.

' .. "Cla, ... PlV_ jtn,ça, as, a as

que. sé encontram na sede I desacl'e�ltado ,em relaçao' pal'tmdoo prImeIro as 13,00 GAúCHA E SALÃO ,DO-.
.

do simpátjco clube, -à Pra- ao congenêre do interior,l horas e o 20. às 13,30 ho- RE-MI. I (Cont. na, 1I.a pág'.) ,

_,--
._ e

_

VENCEU O AVAl' O AMISTOSO COM
O BOCAIUVA: 2 X ,1

Qu,inta�fei�a. última, pe-j Marcaram os tentos, pe
'rante' regular al'lsistência" la ordem: Miguel, com um

,p�lejaramo amistosaméhte I relota,ço de fóra da ár�a, e
no 'estádio "Dr. :Adolfo' Betinho, d'c cabeça, no pri-

, I,

Konder" os esquadrões do ll'1eiro período e Amorim,
Avâ.í e Bocaiuva, êste es-

I
aos 6 minutos da fase final,

trea�do na tempo�ad� 'de
I

com um �etardo de bôa dis-

� '5J.... '

tância.

O 'desel1l'olar da porfia , Regular a arbitragem de

entrE! o "L�ão d'a Ilha" e o

.

Osmar de Oliveira.

conjunto
.

da, Marinha não As duas formações:,
C0nvenceram a ninguem AVAí -� Domi; Waldir

presente, porquantp d�stl- '(Enísio) e Enísio ,..c(Faus
tu ido de movimentª,ção e to).; . Fausto (Marréco),

equilíbrio de ações. Do Abelardo e,Loló; Fernan.do
princípio 'ao fim o Avai '(Bolão), Nilson, Betinho,
exerceu domínio' técnico, Amorim e Jacó (Lauro).

'. .

para no f_inal acusar O' mar- BOCA1UVA •
- Nilton;

c-ado� um escor.e apertado:" Bonga � e, Ca!}oFa; César,

.,'2x1, 'o que diz bem 'da fal. Jvanir e Norival; Carriço,
ia de objetividade das duas Miglíel, Benedito (Duarte),

Adílio e ,ZackY,

ção . caravaneira seguirá
chefiada por seu presiden-AVAl',PRO'BINGO ,MONSTRO
te, sr. Thiago Silva.

REMO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·'0 Estado" o mais antíru Diário de Santa Catarina
-1;7 Florianópolis, Domingo, 19 de Maio de 1957

Pioneira absoluta no campo das vdlvulos

_,hidrdulicas para sonitdrios, HYDRA co-ntinua

sendo a mais perfeita, a mais durdvel

e a melhor! Parei sua �arantia, exija a marca

'estampada na própria vdlvula!

, ,

META-LU RG ICA' "MAR" S'.-A.

-__,.-��,-------

"

A QUAlIDAD!'HYDRAIMITACÕES SÃO MUITAS •••
.

Um produto do

Représentonle:

É UMA SÓI

. .

.-

-

R. SCHNORR: Rua, Felipe Schmidt, 42 - Tel. 3533 - Florianópolis
,MATRIZ: Av. Range! Pestana, '1086 - São Paulo ,----

ENCONTRAM-SE 'A VENDA NAS BÔAS 'CASAS DO RAMO.

"

_'

�GORA ELES TMt18E'}\1I TER!O A MINHÃ
OPORTUNIDAOE�

, ..

O PLANO Df rfRIAS T A C

PUA'O 8JlA5iL e E2<TIRIOR"'-

PARA QUALOUER TIPO, DE MOTORES

, ,

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

A's - 10hs.

MATIN4.DA - Shorts,
Jornais, DESENHOS, CO
MÉDIAS.'

Censura até 5 anos.
"

A's 1Y2 - 33/4 ;_:7-
9%hs.

ALEXANDRE MAGNO

"Oinemaêcope"
Censura até 10 anos,

A's 2 horas

1) - DRAGõES COM
ASAS

, .

2) - REBELIÃO DOS -

BRUTOS

3) � A MULHES PA�.
TERA - 70 e 80 Eps.

A's � 7%hs.
1) - CAÇADORES DE

URÂNIÇ>
2) - O FANTASMA DA

RUA MORGUE
Censura até 14 anos.

u_mil_ _ '21S,
, --

A's 2 - 4 - 7 - 9hs.
-

DECISÃO AMARGA

Censura até 14 anos.

A'sl,- 2hs.

i) -- REBELIÃO
BRUTOS

DOS�

2) - A MULHER PAN·

TERA - 70 e 8° Eps,
3) - CAlÇADORES DE

URÂNIO

A's - 8hs.

,DECISÃO AMARGA
, den s u'r,a até

.;:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Estado" o mais anti� Diário de Santa
--------------�--�------�-----

�

INDIC�*��� •PROF'����o�!�;,:�ãEMÕlõriárffiiê�pÉiiÃ7,êl[r .;��

DR. CONSTANTINO DR. 3. LOBATO GARCIA· mi _ �

"

1111.11DIMATOS
I FILHO ltulomado pela Facul,ladeN=-' ',�;�

MÉDICQ CIRURGIÃO .r)oençaa do aparelho reap'ratórlo "Ional de 'lIledieina da Umver- �llI>oenças d! flet_hor!ll ,� .Parto. TUBERCULOSE '
.idade do- Bruil

- Open,çoes, - V�all Urinária. ,AlJIOGRAFIA E UAIJIOSCOPIA '�lt-luterno por cencurse da Ma-

Curso de âperfeieoamentó . e vOS PULMOES
ternidade-Escola

tCJnga prátical nos Hospitail d. Cirurgia <iu' 'I oras ,Serviço do Prof. Octávio
-

Ro-

,Buenos Aire�. ,_ Formado, pela Paculdade Naclt..
' driruea Lima)

CO�SULTó�IO: "Rua, . Fehp�' nal de Medicina, Tisiolo!ri .. ta e
��x-interno do Serviço de Clrar

Schmidt, nr. 10 (sobrado). }'ONII: I'illi-oclrurgiio do Huspital )ie. {ia do Hospital I. A.--!'. E. T. C.

-�
-

'.&- �����
HORAlhO: dai 16 is 18 11.0- Curso de 'especiali:r.;lção pela \lédico do Hospital de Cal'ldade

:tas S. N. T. Ex-interno e J!,)o.-,u.s ..,.
• da Maternidade Dr. CarkHt

Residência: Avenida Rio 8nn· tente 441 Cirurgia do pr",t. U.ro
;' Corrêa

"(l, n. U. GUIDlarie. (lUO). �OENÇAS DE �ENHO,{AS -

-

,Atende ehamadOl Cons.: Fe hpe ScblJUdt,!lS _
PARTOS - Ol'ERA::' :lER

'Celefone: - '1296. �'one 3801' PARTO SEM' DOR pelo
- Atenue em lIora mareada. método

-

psíco-profilâtíeo.
�eB: - �Ul. ....Ii&..vea JUD-h,l Cons: nua João Pinto n.

98 JO�É' MEDEIROS () '- F.lO.: lia".

V\EIRA
---------- 16, das 61,00 às 18,06 horas.

_ '.nVuGADO _

DR. EWALDO �CHAEFER Atallde com horas marca-

lJáix" l'ustr.) 160 - HaJI! - Clíníca Médifa de Adultos das - Telt:fone 3035.
�allta Catarin... e Crianças ftellidência:

Consultório - Rua Vic- Rua: Genc.ral Bitten"CJurt I:

L01. .

tor Meirelles n. 26. Teletoné: %.698.

Horârío das Consultas -

------ _.'�------

das 16 às -17 horas (exceto IIR. CLARNO G.
ao." !\abados).· GALLE'FTI
Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 - 'l'el, 3865.

8 Florianópolis, Domingo, 19 de Maio de 1957
-------------------------------------------------------

Catarina

..

Campanha de Educação
Florestal

A' imbúia em estado na

tivo, explorada em Santa
Catarina, tem 200 a 40�

DR; LAURO DAURA
anos. Por êsse motivo o

-
,

problema, florestal rela c io-
Motor ideal.para barcos de recreio e para outros barcos si�ila�
res, além de explendido para mctor auxiliar de barcos á vela.

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

•

CLíNICA GERAL
Especíallsta em ,moiéstial d.

�ellhoras , vias ,uriniria••
Cura radical dali' inf4lcçõ'l

Agudas e
-

cronícas, do aperellao
gellito-urip..rio em ambol OI

',exos.

Doença" 'do apal'elh�o DiC.ltiyo
do aist sma 'nervoso. �

Horário: 10'h ás 1'2 tl .2% ii 5.
Consultó-r-io: R, TiraÓentel,· 12

- 1° .Andar - Fone: 8246.
Residê;cia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácpra -do Illpanha)
-:- Fone: 3248;

-

nado à ímbúia, em nosso

I
Estado, 'só poderá, ser re-'

I '
"(,>

SOI'vIdo pela reserva patr i-
..�

mon ial de imbuiàis e corte
_. ADVOGAI>O :__

•

Rua Vitor Meireles; 60,
�'()J\l!.,: 2.4tió

DR. ANTONIO MONIZ Florian"polil � 5,5 HP
D' ARAGAO 11 HPI'IRURGIA TREUl\lATOLOGIA O F..sTAD,Or 'Jrtopediol 35 HP

Cr"Iultórhl: João Pinto, 18. Redaelo e I)ficlDIIII. à roa ((In

�'
.

D..n 16 _às�ll c!!àriament.. ..uaelro Mafra, D. lIill Tel. JU;':__,:_ _! i;O HP
Menoa aos Sibado. -·elli. 'Postal 13•• ·

J t
oJ

ReI: Boeaíuva lU. Diretor: RUBENS A, RA:\1 os 8-4 HP "

DR., HENRIQUE PRISCO FlIne:
_

- 2.714. Ger�nte: ���mgos 1. IJI UH ,-- .

PAaAISO -DR� NEWTON Rt'prp_lIenboM:. WI ' -

GRUPOS GERADORRS - "P E N T A"

Operaç!iea��D���,çall de Se- �'AVILA Lt�:�relent8çoe. A. S. Lar�

rW'
Quaisquer tiS'os para entrega imediata - Completos -- Com

ahoraa - Clínica de Adulto.. r:IRURGIA GERAI. Rt;3 Senador r,antaa, �O - .";:;-J
t DIE EL "PENTA" íd létri di

CU::'IIO de _-I!:specialização no Doenç.ta de S!lnhOl'al - Preeto- andar.'

�'
mo ores , parti a e trica -, ra iator -

Hospit,'I1 dos gervidores do EI- logia - Eletricidade Médi"a Tel.: 22-5924 - Rio de Janei,'
•

filt t de i 1 demi
.

I d di
tado.·

' Conc'lltó,rio: Rua Vit(l-r Mel-I Rua 15 de Novembro !2P �. 1 ros - allque e o eo e emalS pertences: acop a os lre-

(Serviço do Prof. ,otadaDo a. reles n. 28 - Telelone' 3307. ndar sala 612 - São Paulo, d t fI I" AI d d I
Andrade). .

Conau ltas : ...D�s 15 "",ta. em A'linatural anual .. Cr$ 'CO ,DO '1 amen e com ange e astíca a terna or e vo tagem �

a�;�::rd:, Car��l:e. manhA, no dl�et:idê.n-:ia: Fone: 3.422
Venda avul.�a ••••.• Crt .,0' I

tTI trifásicos 220 Volts - com excitador .- 4 cabos para
À l;arde das 15,&3 bll. em diau- Rua: Blumenau n. 71. Anúncio mediante pontrito. ;11 l'

_

'

A'-

..te no CODBultÓrio i Rua Nunas _

' Os originais. mesmo não po- It! 19açao e quadro completo de controle' todos 'conjuntos estaô
Machado. 17 Esquina de Tira- ):�> blicados, não seria d"vo)vl.!"a p1� A •

'

f
.

<lOllltes. Tel. 2766. DR. -HÉLIO BERRETTA I A direção. não se .re'ponsal,i1iza � assentados sobre longarm&s prontos para entrar em unClOna.-

RêeidênCia - 'Rua Preltd.nt. .

M É D I C O \
p.elos con�eltoS' emltiJo:; 1,,".

ar-I' H j � .

t
-

Coutir.ho 4", Tel.;, 1120� , .
_

- _ tlgOS assmados.

�l
men O.

-
Ortopedia e Traum�tologla. INFUh: OE� UTI:18 . E NOS S S O '[;1�

CLINICA E�-interno por. II an�1I do Pavi- O l�itrr :;���tra�".- neste co-

" 'R VE DED RE AUTORIZADO PARA O E TAD Dl'J,
� �

_ü .
Ihao Fernandmo Slmcnsen da luno, informações que n,)('eultR I r-; � A 'N T A C A T A R I N A

"LHOS - OUV.IDOS - 'NARIZ Santa Casa de São Paulo. Idiàl'iamente e dr imediato: lU! ._,
.

'

11 q.(�gANTA "(Serviço do Prof. Domingos Da, ORNAIS Ta:..f",I. !

f.i�'
l\JACHADO & Cia S/A Comércio e Agencias

GUERREIRO 'QA fine) -- Estagiario do Centro .Ie O Y.tado ..•......... ,. a.0%21 III
1 '.

DR., Ortopedia e Traumatologia e do A. G�zeta ••............• 2.6611" '1m Rua Saldar.ha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S,·
JI'ONSEC,A, p' S d H

.

I d
Dlárlo ita T�-d4: ,....... 8,6711 I

Chefe ,do' Serviço de OTORI- l'.o�tO ocoTr� o osplta as Imprensa Cfi,_:ll ... ;.,. !.61l8 eX. Postal 37 - Fone 3362- FLORIANÓPOLIS
'o do Hospital tie Florianópolis, Chmcas dI) Sao Paulo.

I
HOSPlTA" Caridade: - 'm _

-,
�

- "

PORaue a CLINICA 08 APARE, (Servjço do Prof. Godo:\, Moreira)' (Prov_edor) �< ••••••••••••• I.IU' c::..J t'3é1ê;#Jê@êêr#lr#lê@êer'#lêêêr#lêr::
f.ROS ,MAIS MODE>RNOS FARA M'd' d H 't) d C

' (Portaria) 018 .1 - --

'
-

----

'l'RATAMENTO das DOENÇA�
- e ICO � .osp� a_ e a1'l Nerêu Ramol.; ,..... 1.811 :\ll� 'STÉIUO DA AGRICULTÚR

.

d.. ESPECIAI.IDADE.
•

-
. dade de Florla!lopolts. .lilitar . \ . . . .. . . .. .. . . . .. 1,1'7

.. i.

� , . •

A 1IItI.

Consultall - pIa manha IH' Drtformi'dlldes, _congênitas e:lu lião Seba.tiio (Cal. d. �EUVIÇO FLORESTAL

8� IIIHOSPITAL
'I, quir;�as r- Paralisia,�i;nfantil _ . Saúd�)� �

....... ;:....... 1.153 1JELEGACIA FLORESTAL
A !FARDE - das 2 lOS 5 l- QsteQmieli�e - T,raumatism-º- - Mater:u4iu•e Iroutor' Car- HJ.�GIONAL

--"'l CONSULTóRIO - Rua do. Fraturas. - 1011 Coi-rea ..........•. ,
',121

. -" _./� .cHAMADOS UIr,- .• ,\CORDO" L'OM O E"'T 'DO D"tLR:ar.cg nO. 2
Se'j

Consultas,: Pela manhã no BOR' GENTfl8 '. . . .,'--' f .:::I :"'- .1:01

• ml��������I.tel�&��lipe pital de Caridade, das 15 às q e Corp"o de Bombeiro� ';SU �A�_A CATARINA
30 horal! �o Consultól'io. ,8.er_!iço Luz (RaeIama· A V I S O

DR. JnLIO DOIN Consultório:' Rua Victor Mei çoes)- ••. , ;.,.- %.404
A D -1

.

FI t -I' R' I
v 11' 26 Po'lícia (Sala Comissário.. 2.O'Jl< e egaclu ores a eilOna ,

V'lW1R
' re es n. • P }>. (G b 1" d) ., "9'

.

'd d
'

'b'
.

_. A R ·d· ''- A' M R
Q ICla a. e.e_ga o -. , •.u � 00 sentI o e CDI lr ao maXlmo pos-eSI enCla,. v._ auro- amo COMPANHIAS DE , •

' . _'
. ,

CSPECIALI:��C:M OLHOS
- 166. - Tele. 2069. j'UAN'8PORTES I.",e,. as quelI�adas e d�rrubadas 4� mato, afIm de lmpe-

,!)l1VIDOS. NARIZ E 3ARGANTA . ��c :.................. '.700 dir 08 desastros&s efeitos econômicos e ecológico" que I
:.E:RATAME:t1"TO,' E OPERAÇOES -------------- p'aI'Unzael_;ro do Sul, ,.,.. .2'26001 �carretam tais práticas, torna público e chama a tlte::�ão ,

IDtr••Vermelho- N',bDUzaçlo _ u

_ Ultra-Som _ A floresta, significa: V�.rill %:126 ce todos os proprietários de terras e lav»adore; em ie-

n·."t.ltmento(,pe�:çl:�nllllte le.
fonte industrial; solo 'fer- ,i���e .�����.. :::::::::::: :��� ral, p�ra a exigência do cumprimento do Código Flores-

Anelo-retlnolcopla - Receita de til' terreno valorizado' pro- IScandinavu 2.lI00 tal tDecr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

�:U_lÕto-"iI!:.��:c:,.::l�tPa=!: te�ão de mananciais, 'defê_l�TÉ�� 21.021 QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }lATO

, -no E.tailo) sa contra a erosão' garan- ,lMagestic �. 20276 NCllhum. �coprietário do terras ou lavraaor poderá
RQrjjrio das 9 àl 11 laoral • tia dE' abaste�inent� -do ma-. !Metropol

.,; .. "., < ••• , �'.!!� �-roc�d�r que.d1ada ou derrubada de mato sem solicitar,
du 16 àll- '18- horal. La Porta . .-. " .. - �'

. Consultório: - Rua ;Vitor ••i- terial lenhoso necessário Cacique, ::::�:::: :: .. ::: '-449 om antecedimcia, a ner.essária licença da autoridade

r<ll ... & 22 - Fone 2675. - ao confOi"to à economia à Central.................. 2.694 florestal competente, coniorme dispõe o Códiio Flores-
.1.,.,. _, Rua São Jor�. 10 -

' -, e
Est I .171

F',Tl" �4 21. �ob,evivência do Homem. '!d,,;f a .:a1l9 tal em seus ,artigos 22 e 23, respectivamente. estando os

�---...;...------.....;..--------------------

' " , , , .. -

nfratores sujeitos a penalidades ..
\ G,-,ranJ·o Ll·be�dade I. ,. .

REFLORESTAMENTO

_

_

- Esta -ltepartição. pela rêde de viveiros florestais. em'
J\,AV.ICULTUHA É FÁCIL E LUCRAt'lVÁ I Olhos que Seduzem .

�oope)"ação, que m�ntém no Estado,' dispõe de mudas e

NAO PERCA 'd�MPO. 4. '.,emlmtes de espé�ies floresta:" e de arnamentàçãQ, para

�
PARA

...

A PRóXIMA TEMPORADA
..

A v iCULA, FA- �"�'" '0r.necimento aos agricultores em g,eral, interessaõos no-

ÇA SEU PJ!jDIDO POR CHEQUE,VALB ou ORDEM DE -:�
. eflorestamento de suas terras, alem de prestar toda

������!!1i!������!!��,º������PAG;\Il\�ENTO. i'. �. _'. _ ."" '� ),rie�tação técnic_a necessári,a•.Lembra, aind�i a possibi.
� : --:-_ETI::W CC g-

, �R��ã��EE to��s. Cr$ 10,00.
. o���s- �) "'(� ,daü:= �a O!ltença� de e�pl'estImos para, ref.ioresta�ento DR O , , O F R I E D M A N NRAÇA _ NE\\> HANSPHIRE RHr DS -.��VER-

- I
.

.

PO llanc� �o Bras! , com Juros de 7% e praz??e 15 anos.
•

NIS
e � BEM-TRATADOS � Os_' mteress�os em ass�ntos florestaIS, para a

ENSINA
RUA 24 PR '1 PIO 111 ou G A CARV'ALHO li

,llzaçao de hcença para qU�lmada e der,rubadas de mato,
o l

,
••

"H'i, 1 I • : r,l devem dirigir-se às Agências Floresta:is Municipais ou Matema'tl"c'as _ e FI·sl·ea�� � diretamente 1], esta Repartição, situada à rua SalJtoa

.,�. ,....

-', Dumollt nO. 6 em Florianópolis. R. Cristovão Nl!1'eS Pires 2L

CLAREIA E HIGIENIZA
-

Telefon�: 2,47õ - Caixa Postal, 395. Esqu. Rua Hoepke e R.. Cons. Mab-a

Endereço telegráfico: Agril:iilva
i. O.

" (direita e esquerda)

"con crolado com garantia de

regsneraçã., naturàl.\·Torná
se indispensavel preservar J

que ainda" resta de Imbúia

gasolina 80 HP Diesel
80 HP "

103 HP "

13,2 HP "

" " "

" "
- -

e 'impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato
nativo dessa espécie nas' zo-

"

\ nas de seu "habitat". Sôhre
assuntos florestais, cons�l
te , "Acôrdo Florestal"

.....
.•

l

o . ESTADO >.-.
,-

O mais antigo diário de
Santa Catarina.

----�--------�--------

• •
"A Soberana" Praça 15' de novembro

.-ua }<'elipe Schmidt
esquiulI

- ,

Florianópolis.

E-DITALSDlftantes para. plantio
Tôdo o agricultor ou pequeno hó,rticultor deve saber -como é feito a

esc.olha da semente para p!antar. A semente te�, - _"es de t�do, qUe ser

completa, perfeita, sem defeitos, -:- limpa pura com. os melhores condições
,de_ germinação, como também de valor germinativo bastante 'àlto. Sem estas

dxigência a semen�e não dai'á ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos,

periodos de collíeita. Por isso deve te,r o agricultor ou horticultor o maxirrlO
cuidado na �quisição de semente para plantio.

_

G. A. Carvalho - Vende sempre as melhores sementes.
VAREJO MERCADO - PORTA DO MEIO

Viàgem com. 'segurança
,

e ,rapidez'
80 ROS OONF(t�rrAVEIS ,MIORO�ONIBUS .0
�. BIPIDO·-;SOl,:BIISILIIIO·

'

IFlorl�ópoli._- Ita1a_( - Jo_tn\'ille � Ouritiba

Agê�éTã: 1:�:���::

Taxas de Viação e ,de Melhoramentos
1.0 Semestre de 1957

De ordem do .sr. Diretor do Depal�tamento da Fa
zenrla, torno púb-lico que; durante o' corrente mês s�
proceilerá neste 'Departamento, a cobrança, -das t�xas
acima mencionadas, correspondentes ao 1.0 semestre do
corr(<:Llte ano.

'

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

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

Pelo Oficial Adminish\ativo

l A·V :Is: N D O C OMS A B A O

Virg"em. ESllecfalidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAl- Joinville'- (marca registrada)'

.

temp,o e dinheiró--
-----"

-.:::-::-:--' -----;.;
.._---_
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MODELO STANDARD 7,4 pés
-,

.'�

MOD�LO MASTER 7,9 pés

, .'

* 4 MODELOS ':;

*ê4PRECOS
.

,

* 3 GARANTIAS

E ASSISTE'NelA
TÉCNICA
DOMICILIAR
.GRATUITA

r'
i

.I_t"o.laa4ia
EDIFICIO IPASE

'�., .. ,�

m�ruroM��DuooruAE�N��D�l'
-�---��------��----------�--------

. EMPREGADOS E� ��A:!P�RTES E', CARGAS AUXILIESEUS.RIIIS Equi;pe CiDemato�rãlícl Alberto Calvacaoti .

De ordem do Sr. Delegado Regional, do Instituto �ara ecmbater ràpídamente dores

"O
-

p
.

�
-

'ID
...____

II'
'.

, ,
.

nas costas, dores reumáticas, Ievan-
.

I'
.

�

ã-ele Aposentadoria e Pensões dos Empr-egados em 'I'rans- ���os������às�e��:���, cfa�e�-.
.

.

, _.., re'.ç'._'0' "li" . a." uS· . 0_.

,

.

T10rtes e. Cargas, neste Estado, comunico a}>s interessados resfriados e perda de energia causa�
inscritos nos concu-rsos 'para as carreiras de Contador,

dos por disturblos dos rins e 'da be-
xiga, adquira CYSTEX na sua far-

Assistente Social, Estatístico Estatístico-Auxiliar, Ofi- �t.ftc�, a�_hOj�. CYSTEx::im au-

cial Administrativo e Es�ritJrári6 que deverão' compa- de';O��s. <;�ss: :;��! é .� FLORIÃ\'iOPOLlS'-._E O idé!a em exeeução, visando mando S. Carreírão, senha-' t{tde e,sl(a história gira em
.

recer na Delegacia Regional, à' Praça Pereira e Olívejra, ,
maior proteçio.

.

C I NEM A
.

\ tão somente amplíâ-Ia, fo- rita Hend Miguel e- os cine-
I tôrna de Ulp concurso, de

Edifício LP.A.S.E. 30 andar, para receberem os cartões
"

_ �"OJ" •• "",," ,. d_ ''_ .. • Muita, gente ouviu ú}ar ram -chamados a COllj.�l:.a).' astas Nilton Nascimento e
I
beleza, ensejândo á câmara

de id.enti:�c�ção �àra o.próximo concurso até: dia 10'de-,I. Va7:p!íQ I
n� cid�de

in.
enina-moça, POo':, os lider:s. de J;ôdas

as.
elas. E-M.. Santos. a tomada de aspectos paisa-

Junho pr.oxl;n0 ,vmdouro.. .
.___;-__ _ I rem �ao a .conhece. Canas-

reses
SOCIaIs... de Florianópo- Na parte admlnistrativa e gisticos da cidade menina-

•

F'lorlanópol ís 10 de MaIO de 1957 �
.

. .

_

. '#. -'
•

E' Iíd C- : .If!!!!!!!lI'

_
vieiras, Praía das Saúda- 1Is,,· FOI entao e\'3colhldo o produção, cotá a EQUIPE moça, cênas folclóricas, su-

uc I es unha FIlho -'4
'

. ,

.

Resp. Evp. m-. Admínístração vi? odes, Ponte Hercil í., Luz, a argu,'llento , pertEmcente a ALBERTO CAVALCANTI blínhadas pelas canções fol

.

Mat. 2796
casa

..
.tle Vitor

_

Meírelles as I poetisd. EGLE MALI1,El.ROS
I
com a eficiê�cia de JOSE' clorlcas recolhidas no '�wáy"

---------._._
. fa�.9sas jrendeiras qu

en-!�,
o n()��lista SALI� ,.M,l-, VEDOVATO _

e ARMANDO brasileiro por Oswaldo "Me!
. feitam SUil.-S praças a sim- GUEL' �mes sobejamenée

l
S. CARREIR-AO, aquele, ta- lo Filho.

os responsáveis, pela sua confecção, algum dos.maio-· , ')>>
.

A.industr.a-de roupas feitas é uma das prfnci,! patíi eXp3endidá pelo ho- cOl\lbJ.eclclfS I�.OS circul.os in ... rimbado em várias produ- A LUTA' ATUAL

JMÍS nos paizes adiantados da Europa e Estados mem de suas ruas, o pitores tele�<tuais ,tlo .país. Atual- ções como "Eva, no Brasil", A escolha de personagens
Unidos. co de suas praias, o sotaque men 'te Jjá se'(!naon1il:.a no Sul "Nossa Senhora da Apareci é a luta atual que enceta a

A roupa Imper-ial Extra é produto da prlncipal . I caraeteríatíco e todo "en- a E. 'limPE ALBERTO CA- da", "Se a Cidade Contas- . Equipe Alberto Cavalcanti.
"inríustria do genero em nosso paiz.

'
.

____ ._
chan taur-" dos- barriga-ver- VAL ·c;_';c\.�TI eomandarua, por! se .. .: e' Díoguínho", êste, Seguindo a escala de Rosse-

des, a pele tanada dos bro- NILT �1� NAS ClME NTO, i iniciante, porém- de largo ti lini, Vitório de Sicca e Lat

tinhos da Lagoa da Concei- com t ti'lt.níco�- (;,;;'tlçcialmente rocinio -c_inem.��g�.a;fico e tuada, procurando d:a rua

çãu: tudo isso s-erá palco,' contrái�io..s em �S;:;;' �a,ul(f,' àJ\s dos Üderes ,da �!lJ'AS.ão. �ara um, "Ladrão de Bicí

motivo princípal para uma méca a. 'tmaI do cinema ver�-,�:':'l:tj�t�� de Bant�. tCatarhla, '.c��,tas", "�oma, Cid·ade Abe.r
bela cinta em nosso Brasil. de-amár.ele, E,'.rompendo tô

'

.'
��prest� m,e:aiJ.ll,sá:w.e1 t@: ,e outros, procura-se ar-<

E
'

,
onde t,_ . t d C1 'h te'

. �.

I I
, pensando assjm, que o das as b�l'í'eiras com que

I .
_ .... e o u e istas ,ajUpnImos pe. as ca ç.�

CI b d C·
' ajuda, preSIde!. 'ó d .ii DI

. ,

I' N'lu e e' m_ema de Flpria infelizntten te se encontra pa d'
.'

.

"11 po- 81li!.J.e!t' ,@nail\lopo' �.$. .' 1:_�
'. e Cmema de Flol'l.. "t N

e' .n d' t d'nopolis e outros e.}emeutos ra Se fa';zer' Arte no Brasil -I' .

.' • on. ascunenw, f) . ·l:l.',e. Oil' ,. Q
IS ex-dIretor de t tartisticos da tranquila ci- menino, .dentro de alguns
'.' ea 1'0, aa .eoneebe que () -ato-�

d· d t··
vogado, contador e bancá� fI' Im.e,

'- -

.,

tin. "tr".,Á_Q
,. ,.J..,

a e ca armense, concebe- dias serã(\ iniciadas as fil: rio. _.......... ..�I?", �..

ram a idéia para a feitur� magens exterioJ.:es de "O _póde ser fe..
-.

-""q" l!l-ám.�
de uma pe'Iícula em, longa PREÇO DA' lLUSÃO".

A .Q G U M E N T O ajuda. técnica e da�
-

''''i.
. Como cinem� não é impro-metrag.em, que dignificasse ,PRODUÇÃO ADMINISTRA ra.s facetas e arranjos cu ••.

. . I . visação, o argumento e 1'0-e engrandecesse o cenário �ÃO E FINANCIAMENTO teiro que 'serão tT d
. qU� as sete Artes, que fazem

artistico de nossa terra. Frequentemente se obser-' '.- u 1 Iza· os o c.Inéma, pro.porcionam. Po-
, em O Preço da II - "I,

ONDE COMEÇA A va: em um filme, apenàs a t'
usao, Ja rem, 'encontra-se dificulda-

H ,I S T. O R I A h d " t·
es a pronto, sendo os seus, des para tal.

.

c ama a par e. CrIadora", t
()_u seja, o trabalho do- ar-

au .ores a poetisa Eglê Ma- ' ,LEMBRETE - O cinema
lhelros e Salim M' l'd ' .

gumentista, do diretor, dos. ,.,. Igue, u- e o maIOr c�servador de di.
pIa pOSSUIdora de vigorosa visa� monetárias de um país
bagage� li.terária, estão, a especialrilénte sendo para �
ocaso, mtelramente á von-' �acional.

.

. ;

/

•

.� ,
.

�

PROGRAMA DO' MES

-

.MAIO

Dià 19 (D) - Soirée pascoal da garotada, com

distribuição de bombons.
15.00 às 20.00 horas.
Grande festa c-onjunto com o Li-
ra Tenis Clube.

.

Dia 25 (S)
Dia 21 (III)

- Soirée juvenil
- Grande Bingo em benefício da

Sociedade de Amparo aos filhos
Lazro.

,"'-
Ligado' aos "jovens tur

cos" da literatura :cata:ri�
nense. MILTON NASCI·

MENTO, um quarto de sé
culo de géÍíte e cinema, pro
dutor e· diretor da G�aiba
Filmes· de Porto Alegre, foi
consultado pelos integran�
tes do Clube de Cinema de

Florianópqlis,. sôbre a. rea

lização de uma longa metra

�em na bela Capital catari-
nense, em que tómariam par

.. te, �Jiy.ª, �argJ.irRen.t�rLs,tas,
út.istas e técnicos -:da cida-

de. barriga-verde, Posta a

1
1

1. a O REfRIGERADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESIA-(ÕEi SUAVES PARA.
•

, .

leDSelS.

OltALOUER ORCAMENTO A PARTIR DE
.

I
.

,

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

RANJINHA "MAX \VILHELM" DE JARAGUA' DQ SUL.

, .

;

... �

!

MOD,I!.LO MASTER- 9,7 pés

MODJ?LO DE LUXO 9,5 pés

lPERGUNTE A QUEM TEM UMA'
,E ADQUJRA A ,SUA

-
.

.. ,t ._�
•

,.ft

,

MARCA REGISTRADA

atores, etc., e se esquece -da
pai·te financeira, produção e

aclministrac;ão.
0- financiamento foi con

seguido Úravés da cô-par�
ticipação .

de batalhadores
da Arte na sociedade local;
em sua ma.ioria.! Contribui

ram�para?a' feitura da pelí
cula' os senhores dr. Ader

b�l Ramos da Silva, Prof.
AnibaJ Nunes Eires,. inclus
tt'ial O�cal' Cardoso, acade
miéo Linésio Laus dr. Ar.

, .

.--,

INS'llT-:,UTO DE PREVID�NCIA _E ...AS�IST2NCIA' DOS
, c

SERVIDORES DO ESTADQ

"- AVJSO
• .0 Delegad� do Instituto de: Previ-dênci' e Assis-tenwl. dos SerVIdores do Estado em Sant a�t' .

forma d'
arma, m-

. '.
que .0 expe lente para atendimento ao público, a

paI h: ?o. �I� 7 �o corr�nte, s.etá das. 12 às 1.5,30 horas.
-

Flonanopoll'S, 7 de maio de 1.957
.

Léo Alberto Ram,os, eruz
.

Delegado Asc"
'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Você Sabia Que,,.

\

�

-

==-..
�

--_
- �--
._ .,

.::::=====�
.�"1 ---:;::sr:-

A Arquitetura nttrle·ame
ricaa'lna �

Polôoia
Está aberta ao público NO'va Iorque e pelo Insti

varsoviano nestes dias uma tuto dO's Arquitetos de Was
- grande exposiçãO' da arqui� hington. Para dar perspec�

tetura norte-americana qUl� tiva histórica aO' panO'rama

focaliza O' período�qe "1945 atual que apresenta, a mO's·.

a 1956. A mO'stra, ante� tra cO'ntém algumas pran·

apresentada na Ualia e In- chas referentes a períodos
glaterra, compõe-�e de foto�, anteriO'res da arquitetura
grafias e maquetas de pe� nO'rte-americana. '

ças para pi�ojeção. Englo-
bando as principais realiza- Anuncia-se em- Varsóvia

ções dO's modernos arquite que em, junhO' vindO'urO', uma
tos nO'rte-americanos, a ex delegação de arquitetO's nO'r

pO'sição. mO'strá fábricas, te-americanO's visitará a Po

hO'spitais escolas, residên- lônia em retribuiçãO' à vi-
,

,

,cires e edificiO's de escritó- sita dO's arquitetos pO'lO'ne-
riO's e fO'i preparada pe.lo _ses aos EstadO's UhidO's em

Museu de'Arte MO'derna de 1955. 1
------------------------------------------ 1

..
, ..

L

<Leia eassine"O Estado"i

��·..·++!+-+.·..·fl·..·H·++.·...!'"....·++·..·....·..._..·-.....•...·�• � � � � •••••• � • � � � �� •• '1
·i·Corso de Pteparação à 1:.&.,1::::
::: .(ESCOLADE SARGENTO DAS ARMAS' ..�.
:.. .

e !._�.
t:.. QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO ..t
f:"::- Orientado e Ministrado por Oficiais do Exér-

..t
!:." citO'

,

� :
'

..�.
ti:.. - Abertura: 15 de Abril de 1.957 . :
.:." - Local de funciO'namentO': c'�légio Catarinense.�:·
(i:_+- Inscrições: Na 'Livraria "43", à Rua Trajano �:.
.:... 18, com o Sr.. Alcides Stuart (O'nde �:,.I
... s� obterãO' maiO'res detalhes). ti.,.
.t••" +..+ +...+. ........... �.�_.��"' .

O que define uma roupa bem feita é um 'comple
xo grande de fa·tores. A' escolha dos ·tecidos, o pa
dráo,'o corte e a c;,nfecçãO', são algúns'dO's principais
que intervem numh roupa bem feita Imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pejo Mag-l1ztne' Hóepcke.

. 'c.

IPS••••••�8 I.e•••
· '.

. .

:
.

'R'A TE .... I�
?"

L UD�' :
: ,li. 1I:,1'!tt·� L." D .."" :
:. Dia 19, domíngo às 22,30 l1S. _' Soirée de. Encerramento do Concurso, no !

: Lira Tenis Clube. Desfile final das candida- 3• tas, com trajes. de baile. Coroação da Míss .,•
• -, Santa Catarina de 1957 pela Senhorita Edith •
• •
• Donin, Miss Santa Catarina, 1956. Prêço das O
• •
� mesas: Cr$ 200,00, à venda na Joalheria .,

: Muller, a partir do dia 2 de maio. :
1 Nota : Os sócios do Clube Doze de Agosto :
: têm livre ingresso nessa Soirée, devendo I� apresentar, na Portaria, a carteira social, •
�

\
Convites a 100,00. ;: NOTA: - A direção artístico-social do Concurso Miss Santa Catarina ;·

. ...

: foi confiada ao Sr.. Zuri Machado, cronista SOCIal dos Jornais ;
• "O Estado e "A .Gazeta", A' ornamentação das referidas fes- :
; tas estará a cargo do consagrado decorador, Sr. Eduardo '1
: Rosa. . •

................................................... ,.•.........�.�

Reunião dos Professores do lostilula
,de Educaçãio clmlo'St:Secrelário

de Educação e'Cultura
'

Conforma se assentâra, a orientação de Sua Exce- deira Neves, Nilson e Wal
recebeu o Senhor Seoretâ- lência O' Governador, podia dl\mirO' Cascaes para cons

riO' da- Educação e Cultura, desde já: assegurar aos Se- tituirern uma Comissão, en

Doutor Rubens Nazareno nhores Professores que se carregada de estudar o ano

Neves, numa das dependên- tomariam tõdas as prO'vi-' te-projeto de Regulamento
,

I

cias de seu Gabinete, os Pro dências �O'ssíveis para se dO' Instituto, inclusive no
.

fessores efetivos do nosso sanar O'S defeitos que por-
I

capitulo em que se restabe
Instituto de Educação que ventura se constatassem, fa

I

Ieee 'a Congregação, e que
tinham manifestado desejos zendo também referência a

I" será posteriormente apre-
• I i"

de expôr a Sua Excelência, várias reuniões que já ti-
I ciado pela Secretarta e pelo'

de viva voz, alguns dos pro- vera, sôbre O' assunto, com' Govêrno .

blemas de vida. 'interna O'S seus Assessores e D,ire- Antes de o Senhor Secre
dêste .Estabelecimento de tores de Ensino e Cultura. tário encerrar a reunião, o
ensino. Em seguida os Senhor-es Professor Madeira Neves

O Senhor Secretário de Professores PedrO' Bosco] tomando a palavra" agrad�
Educação, que estava 'acçm- Waldemiro Cascaes, Oswal- ceu em nome dos .seus c,olé
panhad., do Doutor Mairo do Mello, Valmir 'Dias, Eglê gas O" acolhimento cordial
Caldeira de Andrade, do Ga Malheíros, Aníbal Nunes e pleno de liberdade que
binete de Sua Excelência O' Pires, Madeira Neves expu-Ilhes fôra dado por Sua Éx
Governador, do Diretor de seram amplamente nu m celência o Secretário, IO'u-,

Ensino, frO'fessO'r Abelardo grande ambiente de cordia- vand., ao mesmo tempo O'

Souza, do Diretor de Cultu- lidade e de f'ranquesa as interêsse e o zêlo com que
ra, Profess?r George Agos j aspirações

do Instituto, tra- tanto O' Senhor Secretário
tinho da Silva, Q,Q Assessor

I
vando-se animado e aI?is- corno o Senhor Governador,

'I'écn ico, Professor . Lídiõ toso diálogo durante o qual vêm cuidando dos proble- 'I. .. I
.

,

Martinho Callado, do Dire-' se expuseram algumas das mas de ensino em nosso Es-
tor do InstitutO', Professor

I
providências já em estudo, tadO'.

José Warken e do Professor para resolver determina- Coube' por fim ao Senhor
Motta Pires, adido à Asses- dos' problemas e, por ou- Secretário congratular-se nO'

soria, abriu a sessão sau- tro' ladO', se debateram al-. 'lamente cO'm o êxito da reu

dand? O'S Senhores PrOfessO' . guns prO'jetos de sO'luçãO' pa niãO'.e cO'm O' ambjente de
res presentes 'e congratulan ra O'utros casos. elevação intelectual e· de
dO'-se com a O'pO'rtunidade Finalmente,

.

o SenhO'r Se- ampla cO'mp�'eensãó em ql:le
que era dada de ouvir cti're- cretário de EducaçãO' desig- o debate se processára; ,

r,amente a expO'sição dO's n9u. O' Diretor de EnsinO',
problemas do Instituto. De� PrO'fessor AbelardO' SO'usa, o IGDNI" 0" ASMA"clarO'u em seguida que, ple- piretO'l' de Cultura, Profes

.

N N JI
t

.

t d . 'G A t' h d

S'lfAtaqueSdeasma
e bronquite ar,namen e m eressa. O' em re SO'l eO'rge ..�gO's mo· a I lUinam sua Faúde e enfraquecem o

I
'

bl' d d A T" P coração. Mendaco domina rápida-SO' ver os prO' emas. e e

uiva,
o ssessO'r ecnlCO', 1'0' mente as crises.

regularlzan.do
a

,

C t' f' • . .

I re5piraç'!io e garantindo um 50:10ca�o em Santa a arma,
I
essO'r LldlO Martmho Ca - tra.nquilo desde o primeiro dia,

. . � (ompre Mendaco ainda hoj'. Nossamtelramente de acordo com I ladO' e O'S Professores Ma- garantia é a sua malCri" proteção.

ECO'NOJ\lIIA absoluta
Gr�nde

I CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fma-kk',4-
IMERSÃO e,

CapaCidade 30 LITROS,

/

• Construido inteiramente de
cobre.

• Àqui!cimento ultra r.ápido.

• Játo abundante na tempe·.
ratura desejada.

'0 MISTURADOR DÁKO, de rc

tOljêm instantoneo, pe,mire o

'maior escalo de Çj,oduaçõ.. de

TEMPERATURA.

CONFORTO absoluto
Grar;'de ECONOMIA

ACUECEDOR ELf�T�::O CE�·n RAL

•

�"''--
�i�:::, .�.,!::. :��f;p,,�L, .

• Construção s6lida, sendo'.. caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (Já de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. T�RMOSTATO.

que proporciona grllnde ECONOM.IA.

1/Ao
-_-

,
. ..; i

""-.� 'i<;,,"�4 •. /

GARANTE O QUE. FABRICA
- ----._-.- �
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com o com a

Acadêmico Filinto José Cal- Srta. Julhi Maria
,

7 (

deira Bastos mento 'Dücker
Avenida Mauro Ramos, 230 -Rua Visconde de Ouro

.

.
.

Preto, 74',
•

Elortanôpolis, 13 1 de Maio de 1957
'

do Livra-
,.

CONVHE �MISSA

"�"",,,'
�

/*DITA�
. �-,

.

O 'Dr.
.

Eduardo Pedro

o MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Domingo, 19 de Maio de 1957'

(Ass.) Eduardo iedro Car

neiro da Cunha Luz _ Juiz

d'e Direito. E para 'que che

gue ao colttlecimento dos

Fazenda Osní de Medei�os Régis e família convidam

parentes' e pessoas de suas relações para a S. Missa
será 'cel�brada, 'no dia 21 de Maio, às 7 horas, na Mat
do Estreito, por alma de seu pranteado 'sogro, pai e aV'

Dr. Carmosíno Camargo de, Araujo
Estreito, 18 de Maio de 1957.

\

Que protesta pela produção Luz. -. Juiz .de Direito.
de todas as provas em di-I SENTENÇA - Vistos etc.

reito permitidas e que ro- Julgo por sentença 'a' jus
rem julgada'� necessãrías, I, tif,ícação ,de fls.,' para que
a começar pelo depoimento produza os seus devidos e

dás testemunhas, abaixo ar-Ilegais efeitos. Citem-se, por
roladas, que comparecerão I

mandado, os c51nfrontantes
independente dé' notifica- conhecidos do imóvel e o

ção, com ciência do' Dr.' Dr. Promotor Público -; por
Promotor Público. 'Justifi- Editaie-com o prazo de trin

Cll�O e julga.do po� .senten-I ta dias, q�; .serão pub:ica
ça e---E_espectlvo pedido que, dos no "Diário. da Justiça",
serve de inicial, requer. a I p'o,r' uma vez" e' por três vé

citação do Dr. Promotor j'zes em um dos' jornais d�
Público .confrontantes do Capital do Estado, os con

imóvel' e suas mulheres se
I frontantes incertos e não

, i ....

casados, e dos interessados
t
sabidos. Custas a final.

-

'

,I '
.

certos e incertos o fim, de P.R.L São José, 14-5-957.
-

brasileiro, casado, advoga- contestarem o feito no pra-
, _'

· do, pôr seu representante zo legal, sendo a citação
abaixo assinado, (doc. 1), por edital na, Imprensa .8·

v�m respeitosamente inte- D. Of. de ju�tiça d� Es-

grar a presente
-'

_açãó de' �do, Protesta-se pelo de- inte.;esíladps . e ninguem .
(dos Correios e Telegrafos)

usocapião, co:n fun'damento 'poimento pessoal, sob pena póssa alegar ígnorancía, I Vencimentos Íniciais: -

no� a 1 +s, 550 do C. Civil e' de confesso, de quem con- mandou expedir o presenté ...
"

, ..

:......
.. . ...

dit 1'" "á f' d " Prepare-se para este Importante con-
454' do C. Proc. Civil, e pe- testar o feito. Pra efeito e I a que ser ixa o na ,

'
.

�

, '� .

. ,curso; com perto de 1.000 vagas em todo
rante V. Excia, expõe: I) d-e, Taxa Judiciária, dá-se o Sede dêste, JUIZO, no lugar o País Adeqtfira os pontos organizados por
Que há, mais de 30 anos, valor, de Cr$ 3.000,00. ';rES- de Costume; e, por cópia, 1 escritores idôneos, da Editora I.N.C. A

por si e seus antecessores TEMUNHAS: Patricio Ca- . publicado uma vez no 61'-, Coleção' completa das ';5� matérias (Port,
(does. 2 e 3), tem a pósse milo da Silva, Luiz Vicen- gão Oficial do Estado e Matem. Geog., Frances e Leg. Postal) "

mansa e pacifica, sem opo- te d�: Amaral, EucÍides três vezes em Jornal da Com porte aéreo, mais "

'. -
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'D
- Editora LN.C.A., _ Av. -Rio Branco,

siçao ou em argo e qua - Goulart de Souza e Antonio omarca mais próxima. a-
'.183 -:- s/1708 '_ Te!. 52.9865

do e passado' nesta cidade _

de São José, aos 16 dias do Alfandega de Floria.DOp'olis"mês de maio do ano de mil " k.
novecentos e cincoenta e

Concu:rso de Despachan,te Aduaneiro, e de
Ajúdante de Despachante Aduaneiro.

.

séte. Eu, Arnoldo Souza, Na ,qualida4e de Presidente' do Concurso de provas
Escrivão a fiz datilografar, -de habilitação para o· proviml;lnto de lugares de despa-',,' _ ropeus, eqfim e, em parti� !o estão no exercito.
conferí e subscrevi. (Ãss.) chantes' aduaneiros e aju'dantes de despachantes adua-
Eduardo Pedro Carneiro da neiros, 'desta Alfândega, da Mesa de Rendas Alfandega- cular, franG'êses;' uma, . boa Nq entanto, n_ão s,e devé

. .

.].,
,

parte dos qíut-ÍS, 'àliás, 'e!:_l- concluir que as profissões
Cunha Luz _ Juiz de Di-, (a de It-aJaí e-"Mesa'-de Rendas Alfandegada de Làguna,
,

't
'

.... 'faço público que as provas do referido conclirso serão tá estabelecida no país há de. técn-icos para as quais
relO. 1'"

�, "

E'd .. P'd
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C
•

d
l'ea izadas n,9 dia' primeiro (1.0), de junho próximo vin- vá;rias �e'Í'ações. Na fa�ta se voltam mais os francêses

uaruo e ro arneIrO a d ..
'

14 h I '.' .
I '

.
. OUI (', as oras, na sa a d'e· expedIente desta Repar- de COIsa melhor emp,rega- da, Agricultura 'sejam muito

Cunha Luz tição ,..,
"

.

' ,
,

,�
.

,

.

.'" .'
.

mos esse termo de-· ,kases, l:!.em remutl'eiadas. Uma in-
e 298 (duzentos e noventa doPedroCarríeirodaCunha., Juiz de Direito. A.lfD,ndegaâ.1!:FIórianó.po1is�,emI8'dem.ál'".()deÜl51';�· 'h I', B', b" A':"",,,---, .. --:,�>,,-,••,," . __" • em ora os er eres, os ra- teressante estatistica recen
'e oito) metros de fundos, _

. Eh Irene Barbosa Ma:rç�,l _- Df. Adm. f<M" ..' '. .'

fazendo fl'ente 'com terra�a 8 '_ "O"�:.·'
,�.,.-. �-r': ,�Pr�sidente dd:-:Conêurso' bes e os IsraelItas seJam, temerite p�blicada reparte

d P 1 J d
.

r
;;.'

'

!. cop:siderados também, le- os, francesj!s da Argelia, em
e au, o oão ,bS SantQs, '

V
I

d d V
"

,

.

eo' e o'r 'I' ,"8 "e galmente falando, como fraa, três cla�ses, segundo seus
fundos com terras de Pau-.

-: .--- .

.. ': (,
,. " ,,;

.
.

'. .. � D, ,cêses. .rendimentos.. '

10 J,oão dos Santos, con- I CompanhI'a Interna' I F b' t d' P f
. •

- ClOna a rIcan e e er umana U 'd
.

t En·'l 'prI'm' ;'I"ro lugar a clas>

't 'd
.

J "
"

..
. , ma propagan a ln eres- '"

,fronUtndo no lado Sul com WQnt. da 6.a pag.) rema or segUIU O· sr. ose neCe'3SIta de vendedor :vlaJante. I
.

,

terras de Antonio Silva do próiXimo certame nacio-' Bonifá�io ' de Azevede. Re-) 'E' indispensavel te� bôa aparência, ser solteiro ,re-
_:sada gosta de' representar se ab�stad-a! cuja renda.

nal de remo, de janeiro pa�_ madores : Erico Passig, servista e que possa dar. atém de' referências, cart� de
! os f.rancê·s-es da Ar�e,lia 'co mediá anual é de 1.600.000

Am.ara! e lado Norte com I ,
ra abril de 58. W.alfredo' ,dos ,S'ant'os, ArOI'I- fía.nça no valor de' Cr$ 2S. 000,00 (vinte e cinco mil cru- mo uma classe de feudais, fraricos (cet'ca de 4.600 do-

terras de Patrício Camilo '

I.da Sl'lva, tel'I'eno
-)C, * -)c.

des l'osé Russi Pedro Pau.
zelros).

. 'w '. , que possue� todas as'-ter� lares 'V.S ..A:), por cabeça
este on- . ..'. COndlçoes' S 1'·' . N

dO,' d
'

,

Esteve reunido"!la noite' I F'l" -nd h· ... J
'

F
.

'

,
.- a aIl?, comlssao, IarIa e espe,sas de ras e mantêm os

..
nativ()s de hab-itante. ·Essa classe

de existem p'asto peque-n" o ,OI es, v· a II ose ur·,. I
/

.
'

'..'
.'

'- ," ,

t
.

t '.
- VIagem pagas.

'

"d- A I. '
• d

"

t d 15000
,

f'f de 16 do corren e, qum a tado Walter Santos OurI- O" t
.

N

'

•
numa quase escraVI ao, cOll).preen e ao o o .

roça, arvores rutI eras, '

. ,

'

.' S I� eressados deverao apresentar-se ao sr. AreIas,., ." '. .
,

. f". "

: •

II) QJe pretendendo 'feira, ,o C�msel1io Tecnico
ques, ClaudIO' MoraIS San- €Om Machado & Cia·., rua Saldanha Madnho 2 dia ,20

reahdade e compl�tamente pessoas, mclusIVe mulheres

FASC f'
" , I -

d t
.

Íegitimar a pósse em que�. de Remo da " a Im tos e Francisco CYi-ilo Cor- 'das 8 as 12"horas (unico horário), munidos de uma fot'o- uma pequena porçao e· er e cna!l.ças.

tão, promove a pl'esente ,de re·cepc·ionar a inscl,'ição rêa. Os 'martinelinos. s� grafia.. .

.

.

•

.

" .,' .. Ira, cultivavel. Sõmeil_te, 20 Vem 'em se.guida â classe

-� do� cluD.'es para a. regata ',do gll.!·ram esperançosos.d fa-! Ad,_ :ver.te-_se aos mteress.ados, que sera mutIl a .apre-, P,or cento da populaçao fran média (funcionarios, peque
ação requerend0 a V. Excia. .. ' e I -

.

dia Üi de J'unho vindouro. ,'t' f'
,-

1" I �.entaç,ao de candidatos, que não satisfaçam os· requisi- cêsa vive no campo. To· nos negociantes" artesãos).
�e dI'gne Jl1andaI' desI'gna" zer o lma Igura nas e ImI� L • ... • ',)' I,_,' '.

"

<'
t" .

. I' os eXlgluo-s aCIma.' ,
.

t
. f

I
·

dia, h·(.ra e local 'para a
No impedimento do seu 1- natórias, e daqui queremos '

.

.___

do o resto esta concen

ra-l
A renda medIa anua por ca

tular, presidiu "�d hoc" os end,er�çar\ aos brav'os re- B d d P I
do nas cidades.

'

. beça nãQ é mais do que
jü-:stificação estatuida. no

.

O ae! e' ra atrabalhos, 0_ 2° secretário, madores' r'ubro-ne'gros fe- ,.

"

Q .' 'E' que, com eféito, essa 204.000 francos (580) dola-·

,nl't. 455 do CPC,- pedindo-
t' f Sr. João Leonel de Paula. ,'icI·dad.es, nas I'egata's em

Casar _ Egídio _ Alaide -Amorim -

P9Pulação ,franeêsa des·em- res). Ora, essá classe com-
fie (lU rOSSlm, na orma des-

Inscre'veram;-se para esta m·umena.u.
Entre as mais expressivas manifestações de api"êço . penha na vida do,. país ,um preende 545.000 pesso.as.

to;; . rr.esmo artigo, a cita- ., � r goz'J'o
�

t h" 25
. "

d
regata os tr.ês clubes da Ca- * * *

,; e I, veem ranscorrer oJe, o .0 anIVerSarIO' e p;àpel essencialmente. técni- Finalmente, os as'salaria-
ção ,dos interessados cer- feliz consorcio, 'o sr. Egídio Amorim, funcionário fede-

tos, e incertos, e dos �
con- pital e mais o América, de Também seguiu, quarta nd e sua exma. espôsa' Prof.essora Alaide Sardá de Amo-

co. Um único exemplo b!ls- dos, que reunem 440.000 pes,

1','j'1 "'lj.·es d
. I, 'I B-lumenau e o A�lânti-co, de feira para Blumenau, 0/,' rim.

'
.

"
ta para provar. A meta:rlu- s�as, não têm se não um

". o' Imove
, ,par� It no 'prazo de Joinville, assim descrimi- Presid�nte da FASC Dr. SAo filhos, do distinto casal o jovem Luiz Carlos gia argelina ,ocupa cerca de salario' anual medio de .•

eontes arem , . I '

10 (dez) 'dias, coin' a ob- nados: Màrtinelli (todos os Ary Pereira Oliveira que! A_morim, regi,dente rio Rid de Janeil'O, sra. Miriam Amo- 30.000 francês,es e, entre 125.000 francos' (350 dola-

Páreos) ; 'Aldo Luz (todos, f" lt" t· I rim Selva casada 'com {) sr. Benito Selva esta. Mariza êles, não ':só diretores, che- ,re,s) "per ca.pita".servancia afinal do art. 01 u Imar os prepara IVOS ',., d' A
.'

t d t' .
"'. ,

t double skiff)' Ria
"

I
;:,ar a e. mOl'lm, es u an ·e. f d f b'

'� 'mest;e"s Notar-se-a' que os rendl'-
456 do mesmo Código.' III) exce�. o ,

-'
,

-

pa.ra ,a _.
realização

_ ..
d'a&, eli:Y1. O venturoso ca"sal, que goza de eleva,do' conceito 'no

es e a rlCaçao e ..

,cilUeló (todos, com exceção mmatoilas que apontarão o ,nosso meio saciaI, 'será a,lvo ,de varIas homenagens por
mas. também 15.�O óperá� mentos da c1a's:se média e

. do sk!ff e double); Amé- representante de Santa. Cá- parte dos seus amigos e parentes que são em grande rios "qualificados" e 5.0_00 dos assalariados são infe-
,

Na Assemb'léia.... rica (todos, exceção do 2
.

tarina na,Prova Moysés Lu- �';umero� operários
.

"especia-!izadós". riores aos rendimentos cor�
(Cont, da 2.a pág.) com) e Atlântico, em todos pion, a realizar.-se dia 2 de

Na oporhulldade formUlamos os melhores e,mais pro- Agora, se se consi�erar o respondentes dos francêses' '

quer navio pt Prefeito Car;. os p�reos. A surpresa foi junho vindouro, na raia de
missores Votos de felicidades ao' respeita.vel .casal e aos conju�to dás prof�ssões não da Metropole.

los Paula Seatra Importante sem dúvida ,alguma foi a' Jurubatuba.
dignos filhos.'... ,ll;g1rícQlas, ,constata-se que Vê-se: Ó quanto é inexato

munici:p,io -Itajaí. . assinalou· .

/ ----:-.-.---------_._-----__,.---

v"erdadeiró ,pf�icó entre to- inscrição do Atlântico, de
I �

*'* * GOO)·00t08
.

Isporte d'8 Inverno mima popülação masculina confundir todo� �s francê-

do comércio Expor,tador pt Joiilvi,lle, em todos os pá-·. Resolveu, o Co,nseiho' TéC'� .

'
.

'D , ativa de 223.000 almas, os S�$ da Argelia sob a denoqIi
, J. Um dos trajes mais comuns, 'de nossos dias, para .

Porto em tela e desaguando ,reos,. .inclusive o oito. Ser.h J nico de . Remo'
.

dl). FAse homens e rapazes, aliás muito' útil e prático, é o con- operários, qualificados e es, nação�e colonos, isto é pro

tôda produção vltle ltajaívg\ esta a. primeira vez. que um'" aporitar � dia 31 do corren� junto esporte. .

llecializados são em numero prietários rurais. Estes só

fonte. e alicerce �cono��a -clube' join-v�lens� far-se�á �� te, para 'o encerr�mento da, Esta ve�timentà, composta de ,pal'etó .e calça avulsa, de 115.00Q, ou 'seja mais da repre;?entam uma pequena
cata,rmense pt AssembleIa' representar em páreos de' . - .

d ' ..cÍ' efltá ãpresentando�s'e com �erdadeirQ sucesso. metade. K francêses da Ar- .parte; cerca -de fi a 6 por

Le�islat�va
,
�g voz legiti- �kiff" double' 'e �ito. 'É {'le' :::;���:ãO en:em�:;::a q�: . ,Nota-se hoje, qu� grande maio.ria dá preferência �() gelia não são nem ,parasi- cento da p�pu,lação francê:

mda poro �datar�ens� lvgdPe-' se supor; entretánto, que, I
A.mizade dia 16 d> junho

dto conjunto, num 'paletó grosso e numa calça mescla, tas nem exploradores. São sa da -Argelia. E: aUÁs, a
e - p,r()Vli enClas JU ga as .' t

'

-'
•

� , em cor cinza; ,de clara a escura - principalmente. t b 'Ih d t�
acertada,s Vossência . para d�f�cil�ente., o Atlânti�o,_, e :;::.a qual estarão presentes ,Prático,é porque tanto.o�paletó, ,como a c�lça, podem

ra a a ores que em as sua situação será assim tão

dragagem bar/l'a ,porto Ita- VIra dIsputar os sete pa- os nossos amigos gauchos. der, usados não só em conjunto, mas também, separada- mais dificeis profiss�e_s, as flares'cente se executar a

. jaí vg'permitindo sua�recu. reos da regata do dia 16. Portan't'o, dia 31 de' maio, mente, form�,ndo assil!l uma infinida·de de trajes outros. mais, técniéas. A�i-ás� bom Orania" um povoado' :rural
peraçao pt Assemb)éia Le- ,x· * *

encerramento das iu'scri- A MODELAR acompanhando o desenvolvimEmJo do n�mero de mulheres f·ran-· plantado constata-s� que
gislativa Catarinense vg se- Embarcou na tarúe de õ

.

t'd
. -gôst9 do Catarinense tem, em sua secção de roupas para cêsas trabalha também: .• plantados constata-s� que

gura seu descortino Gover- .,,' I
ç f

es para a regu a . o pró- homens, uma variedade �norme de paletós esporte,. das
\

' quarta-feIra para _,BJu!l_le- ximo dia 16 de j�nho. '
72.000 delas têm, um empre por toda a· parte a propr,ie-

no ,Estado vg et certa suas .d' I gaça-o ;iO Club<>, ii ·.uarcas famosas como: WoUens, Ducal" La Salle,e outras.
� nau a eeu, P t b' I d 't; go, em particular na confec dlJ,.de, rural europ,eia rec'ua

providencias imediatas dra, '

';' '. : I ' o-ssue am em ca ças . e uma .() Ima mescla, estan-
gagem urgen�jssima porto NautIco FranCISCO MartI-, I do' apta, assim, a aten�e'r o homem de mais apurado gôs- ção de roupas, nos pequel!ºs lentamente em beJleficio da

Itajaí , vg elnvia. Vossência nelli, que disputará as eli-;: to na arte dt:! vestir. bem. empregos de escrit!:irio e co -propriedade indigena. Exis

suas homenagens et seus, nl.!,natói"ias de out-riggerS ,9, Portanto, se o s'ennor gosta :de bem v'estir, ,e deseja mo ,balconistas mas também tem na região de Constanti-
_ agradecimentos, pt 'oito remos .com o América, !

-r'
ndquirir um dêsses práticos con�untos de' inverno, não em' profissQe.s. ainda mais ne "aldeias de colonização"

Atenciosamente 'daquela dd'ade. Chefian'do I perca tempo, procure logo A MODELAR, onde além de
modesta,s (criadas, arrurnQ- construidas faz uns -60 anos

Deputado RuY Hulse ....:::.)
.

•
....

'I
' ser atendido ,com a bolj. vontade e o bom gÔsto peculiar

'Presidente A;;s'embléia Le-!
a embalx�da. :e tambe� .de-

. � daque!e Estabe1eciment'0, gozará de preços que são um deiras, porteiras, etc.) onde atualmente não existe

gislativa Santa Catarina . i se�pe?hando. a funç,ao de verdadeiro presente, Eis, t?davia" ..

�
Carneiro da Cunha Luz,
'Juiz de Direito da Comarca

.
de São José, Estado de

Santa Catarina, na forma
,

,

da Lei, etc.

• Faz saber a todos quan
lOS o presente Edital de

citação d� interessados au

sentes, incertos e desco-
'nhecidos virem, ou dêle co

nhecimento tiverem � que

por parte de Hélio Abreu,
·lhe foi dirigida a petição
,'do teôr seguinte: - PE

TIÇÃO. Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da Comarca de

são .

José, J-IÉLIO ABREU,

Italiano, residente, na Argentina; com: pequeno ca

pital, está interessado em comprar, arrendar óu associar

se a fazenda agro-pecuária em zona litoran ia, -sub-tropi
cal, perto de centro Ul�:bano.· Cartas para Umberto Val
lauri. S. Martim 605 _ Buenos Aires

: .-"-r-�.-
.. - �

.

Sr, e sra,'Theodoro C.' G'l
.

Sr. e sra.' Joi?é-Rocha F�r-.
Pü�ker tem o prazer de par- reira Bastos 'tem 'o 'prâzer
ticipar o contrato de casa-I de participar o contrato de

mento de sua filha

JULIA MARIA
casamento de �,eu filho

FILINTO

agentes·· rre.cisa-se
Precisa-se de uma pessôa de meia idade com sen

de responsahllidade de Preferencía que possa trabalh
meio expediente' ou aposentado para assumir o cargo
uma pequena representação como agente-cobrador pa

ganhar a base de comissão. Os Interessados deve

apresentar-se munidos de duas fotografias na porta
00 Hotel LA PORTA, devendo procurar o Sr. Vittor
Romanelli no dia 19 Domingo das 2 as 4 horas. (E
gem-se refereiicias),

P A R T I (I P 4 ( Ã O
» 1-

-�-- -

As Atividâdes Profissionai
5i��:';;iÇ;,:�""-,.:#,,,J,--' . '

'dos". franceses' '"da Argeli
POltalista

,

.300,Óo
100,00

Artigo inédito .de J.G. FE videm, em percentagem,
.

"

VRIER trabalhadores --.francêses. d

. Cop:yright dO,Serviço Fran Argélia. �

cês de Informação e. IlllPren Tl"inta por cento

Sá! da Embaixada de Frl'nça _.�ém oficios manuais,

E X C L U S I V O �ara f técnicos nas industrias .d

esse Jornal e essa Cifade ttransformação; �3 por ce

Como, se sabe; a populà
1
to são empregados nas r

ção argelina é formada'rper ,pa:rtiçQ�;i' públicas' e n
, ,

elementos de origens muito -profíssões h\te!lectuais; 1

diferente�: Berberes, que re- por cento estão na agricul

Cr$' 9,; 100,00

quer natureza, com "aní- Silva do Amara-l, residen-
presentam a' camada mais tura ; 8 por cento exerce

antiga da população; Ara- pequenos oficios artesanai
mus .. Aomini" e continllada- tes em Serraria. N. Têrmos

.

mente, �e um terreno 10- _ P. Deferimento _ São
,ealizado no lugar' SER- José, 2. de maio de 1957.

RARIA, neste MunicípiiJ,' '(Ass.) P. P. Norton qlivei
eom as seguintes caracte- ra e Silva _ Adv0gado -

risticas e confrontações: Inscrição O.A.É.· _ 898.
formá retangular? área .. DESPACHO _, A. Desig-
13.112 ms2. (treze mil cen- ne-se dia ,e hora p��'a a jus,-
1c ,e doze metros quadr:a- ti'ficação1 cientes as partes
dCts). medindo de' frente. 44 e o Orgão do M. P. - São.
(q;l�)·enta e quatro) 'metros Jos-é, 2-5-57. (Ass.) Eduar-'

bes, que inva,dhtam o país (s,�rv,i,ços, cuidados pesso

no século XI e escorraçaram 'ais); 6 por cento estão nas

ÓS Berbel'� para- �s ,zonas ,�pf�sas ,dill t!ranspol'te e

montanho!las; Isra,elita!j, Eil' d-e manutenção 'e 5 por cen-

etc.

.
..:. /

..
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.Barreto Filho: Atenção!.
Por' simples .procuração
me permita que lhe conte

em 'trôco d"''A Lua e a Ponte"
do qual não descubro a fontc

-

nem lhe atinjo o horizonte
por mais que tente OU remonte
d'Antão o Mono da Cruz
ou a "�onte Hercilio Luz",

--xXx--

A charada me seduz!
Mas não consigo saber,
nem ;:; menos entender
,() que você quis dizer",
Parece d'alto eoturno

I êsse problema noturno",
Lá da "Ponte 'Hcrcillo Luz".

--xXx-

o satélite reluz!
Nas noites de Lua Cheia
não dou passadas na areia,
de poeta não faço veia,
nem me confundo na teia

nem me vou ti meia-meia
Lá na "Ponte Hercilio"Luz"

-,-xXx-,-,

/

E quando é cheia a Lua _

(Que não é minha nem tua)
Astronomia preceitúa
Não fico a vagar na rua,

nem a tropilha me acúa
nem mau esprito me atúa

�á na "Ponte Herciljo ,Luz",

-,-' xXx--

.
E se a noite de Lua é

Nós fícamcs no café

':
c todos firmes, ali de pé
como profissão de fé

vendendo riso e", talento

mas sem tomar nenhum tento

'. Lá na "Ponte Hercílio Luz",

--xXx-
,.

o Mâncio, positivista,
Bom professor, mau flautista,
pensador relativista

_

já, não há quem lhe resista
nem mesmo o Filatelista
Tolentino embora insista' ,
em duro ponto de vista \
Clausewitz repentista, , ,

"Mas nada já lhe seduz
• Lá na "Ponte Hercilio Luz"

--xXx--

�'
Fóntoura Rey (rei sem trono?)
pobre sempre, no abandono,
falador de bom entono,
ex-tudo, estação <;!.!outono
"Caricaturista,
artista,

.

desenhista,
altista,
harpista,
artista,
sambista,
artista,
.jornalista,
lli·tista,
E'na profissão de fé

Consta 'que é.engenheir o.

Lá na "Ponte HerciJio Luz".

--xXx,--

'É;rr�to Filho: Atenção!
Por srmples procuração
agradeço a intenção ...

""""__"",,,,�C� Mas que grande tentação
, (A' �;�te pensa, aêê1ú7.)
J,á na "Ponta HCl'eilio Luz"

De Florianópolis 1.
'

A reportagem em palestra tá assegurada a .doação do Aguarda-se ímicamente a

que manteve com o acatado' mobiliário para a instala- nomeação do Diretor na Fa
industrial jO)invilense ,8'1'.

I

ção da "FACULDADE DE culdade para providenciar a

ERVINO MUELLER mem- II ENGENHARIA DE 'JOIN- sua instalação, ato êste que
bro proeminente da Comis- VILLE". � está em mãos do Exmo sr.

são Pró "Faculdade de En-I ' A subscrição está tendo o Governador' do Estado dr.

genharia de Joínvile", foi'l mais franco apôio por par- JORGE LAClj!_RDA, espe
informado -de 'que, pela Iis- j te, não só dos industriais,' ran do-se mesmo, a sua san

ta de subscrição que está I mas também pelo comércio

I
çao a, referida .lei-pór mais

circulando em Joinvile, es-I e mesmo particulares. alguns dias.
------

,__
o

Os 6e�eros .Apodrecem -por Falia
,

,
de Transpo�le

.

Os jornais riogranden- destinam a portos do norte
ses do sul, vivem -clamando . do pais.
i'[lrovidências' enérgicas no Essas declarações foram
sentido de que seja dada ime feitas dia 17 do corrente em
diata solução para o trans- plenário da COFAP, pelo

ode 1957". .

porte de numerosas merca- seu próprio presidente, sr.'O Flamengo foi derrotado '

(2,:a 1) pelo Fluminense,en': dorias armazenadas em gal NBo Sevalho, que naquela
quanto que o São Paulo em- pões desde novembro de .. Casa representa os in teres

trátos de financiamento e Panou cõm o Coríntians (o a 1956, le
.

que pagando alta ses dd �omércio!
construção da barragem de O). ", taxa, dali não são , retira- Assim, como poderemos es
Três Marias (2.610 metros de

.

O Prefeito'Negrão de Lima d f
comprimento por 64 de' áltu _ proibiu (no Rio) o fabrico-de as por alta de transporte. peral' baixas. de 4lreços?
ra).. pão aos domingos, Todas essas mercadorias se

, O general Zenóbio da Cos- Pituca viu passar mais mm "::--::-:--�__---'------------- _

��e�fáe����fe���a ����:;�� (31) �niv��J'� natalícío. A Marinha na Recepção a (raveiro
e promovido ao põsto de Ma- As moças que participam F

- .
.

do Concurso "Mis Santa, Ca- 01 designado o contra-' general' Craveiro Lopes emrechal. I' t H' ,
A 'cantora peruana Yma tarína'' estão vestindo o a n:lran J ;eltor Do Yle ,junho próximo, quando deO ConselhõDeliberativo da

Sumac (35 anos) obteve di- "maiô" Para o 1.0 desfile, na Mais, para comandar as for sua chegada ao Brasil, For-Legião Brasileira de Assis- ..

dEI d A
tê vórcío de seu marido Moisés piscina a sco a e pren- ças da Marinha 'de Guerra, marão dois regimentos umêncía aprovou (unanimída- Viva.nco' (38 anos), dises Maririheiros. ,

,de) um dispositivo a ser in-: A Rádio Guarujá feste- Quem vencerá? que tomarão parte' no des- de fuzileiros e um de'mari-
trodusído 'nos- Estatutos, ím- 'J'ou (com prata de casa) o Aguardemos,.. file militar de saudação ao nheiros.

_ _

pedindo que' as' esposas' dos - - - - - - - - - - �. - - - - '
.

ri;Fi:����!:d:�i�f� ::;, ��,;,;�?;;��a���� flf-·NOsso AlíiHliáilOl
de prisão, o locutor Luiz Ja- processar 'Q deputado Carlos ,..,._.._...._.p _ _ovJ_ _•••••_ .y., -'

�,....,.;_._.._�
:,

tobá (salvo pelo "sursís"). Lacerda.
-

Te.legr�mas r�ebidos, cuja jornalismo legado Jeronimo dialmente Diretor, Redatb:Graças a
- intervenção dó Foi inaugurada (437 obras) publícaçãn contmual:Il0s; com Coelho e formulam melhores I 'ras auxiliares conceituadAlmirante Carlos da Silveira o VI Salão Nacíonal de Arte penhorados agradecimantos: vo�os p�rsj.sj;a.1inha c9nd�ta I vlbrante decano, imprens�.

Carneiro, Os Presidentes dos Moderna. Do
. SE· Comandante da' ate aqui mantida para maror

, diária, transcurso 44.0 ant,
Sindicatols nacíonais assina- O senador Adons Zoli (P. Guarniçao F�deral e chefe grande:z;a. �ovo, catar ínensa, ! v�rsário' lutas, Abraços, Marram ° aeôrdo pelo qual foi D.CJ foi encarregado pelo da 16.. R;C.�.. em ben,efIClo Pâtj-ía comum. tinho Cal]ado presidente Sin
sustada a grévs dos .maríti- Presídents da- República, de Flonanopohs - 65 -. 13 -:- T�e-Cel. D.omlllgoS da Costa dicato Jo.rnalistas Profíssio-

•

mos. formar' o novo governo da Transcorrendo 44,0 arnversa- Lmo Sobrlllho Comandante' nais ,

A igreja católíea comemo- ,
Itália.

,

rio f.�n�ação. do mais anti- Guoarnição Militar'e Chefe
I

D� sr, Presidente do Par'
rou mais 'um aniversário A Prefeitura Municipal de

.

go diário de Santa c��arm�, 16. C.R.M,
.

. I tido Social Democratico:
(40,0) da primeira aparição SãQ P,aulo decidiu baixar o o. comando da <?,ua!,lllç.ao MI-, ,?o.sr. Comandante· do 5,°, .Florianópolis _ 13 ...:. Pela
(Cóva da Iria) da Vil'igem de prêço da Carne verde (35,00 htar. d� Fl�na�opo]j,s.e _

a Dlstnt? N�val.: .

.
; auspicivsa data, que as,sina-Fátima. 'o, quílo). chefIa da 16. CI:�unscnçao F10nanopohs - 13 _ Cum-, la, mais uma etapa vitortosa.

--'0'--
'

---0'-- Rec�utament? Mlhtar,

Ico�'-I
primentos aniversário: Al.mi- I

a serviço de Santa Catarina,

I
O matutrnó '''0 ESTADO" Ó tr�inado� Silvio Pirilo, !oL pa,rtIlhando �ntenso re�oz!Jo rante t)arvalhal." da sua gente e da democra

comemorou a passagem de. e�colhldo pelo ,Co�selho T-e:c- rem:=tnte meIoS culturaIS da. .

Do sr. President.e do Sin_ cia, marcada\ ainda de lutas
mais um aniversário (44.°) n�co da CBD, tec�l1co do sele- Caplt.al � Estado, Icongratu" I d,lC!l:to �os Jornallstas Pro- dentro melhor estilo leaida-,

de fundação. _

cI'onado do BraSIl: . . lan;;se dlret.or _e corpo red.a-I
flsslOnals:.

. Ide e prinCipias morais im-
O presidente Juseelino � sr��. �ayra PImentel fOll ' torJal es�e _

orgao, que m.a�- Florianópolis - 13 .....:.. prensa sadia; levo todos Va-
Kubitschek assino�ú os con- eleIta Mlss de Pernamb\lco tem tradlçoes alto prestlglO �om� Diretoria felicito cor loros.os companheiros de O
--------'-- . -- _. ESTADO afetuosos abraços.

'UUU"
Celso Ramos - Presidente-

. exercício P,S.D.,

Do sr. Presidente do Parti-
I.' , ,\ do Trabalhista Brasileiro:·

- Re- a si gloria ter conseguido, I teresses dos' exPortadores seu - é, norma udenista, - O· Floria,nópoUs -, 13 _ Ao
Floria-

I

E/stão sendo passados varios 1 �aranaenses, mórmente dos sr., BdrnhaiUsen inaugurou, transcurso mais um aniver_
telegraqJ.as de protesto con- i llga,dos por parentesco ao sr.

' oh_Itajaí, como obra sua, um sário suá, já pmvecta exis
tra atitude suplente Loiola. i Carneiro, que o usaram co- grupo '.construido pelo seu tenlCia, receba eSSe bravo e

Causou grande_ revolta to_ (Correspondente). ! mo ",inocente' util" para com ante"tiessor. Ao seu tempo, o conceituado Diário nOsSa ter-
das' ;camadas sociais mesmo i bater os reclamos dos cata-

,
notilciário

.

da inauguração' ra votos vida longa, palmi_
m�ios u�enist�s C�TA pu- .'N.R. - O suplente :r-0yola 1 rinenses. "1

da ponte sobr� o Itapocú le- lhada com segurança ,estra-
b}Icada JornaIS lo�a.ls auto- e .0\ mesmo que estrcIOu nai. .

vara a crer qu,: a obra fôsse da aspera jornalismo pouti-
na suplente e�erc'lclo depu-

, C.a�ar!1 atacando uma J?ro- i �ssIm, o sr. Car_belro, de- estadual e nao federal. ,O co, sempre voltado progresso.
t�do Lauro L?Io1a, atacando

I
vlde�cla que o.s ervatelr�s 1 POiS de fazer o amIgo da on- I

mesmo se repetiu agora quan ,seu denodado diretor, zelo
VIlmente ex·dlretor Empre-. :catarmenses vIlll;lam plel- i ça para Os que representava, I to ao contrato da construcão SOs administradores e com

s�l �lacido pli�.pio caso 40 t�ando há muitos. anos e 'que' virou �go�a chupim, qu'eren- da .ponte sôbre�.o ItajaícAçú, petentes auxiliares bem me

milho�es .con

..

seg}ll?os.,governo I
somente 'co?s.eg�lram quan.,

..

-

.

dO. atnbtur-;se trabalho� e es-I !lue vai ser feita pelo gover-,1 reCem aplausos e reconheci.Xed�rªJ �nt�r.Jnedlo Sena�or d� n� Presld�cla da Repu- forço� alheIOS. A maTIla de no f.ede·raL De, caso do. meS- tI!ento serviços relevante�.
Gomes :Junta,mente Placldo' bhGa (') ,s:r .. Ner,eu .Raro.o.!'>,: AI ch�plm :- que prefere tomar, mo port�, tratamos, hOJe, no Saudações Acacio Santiago
que LOl.ola :pretende chamar medIda, no entanto, feria ln- .

o VJllho dos outros, a 'fazer o Busca-pes. ,', Er_e�Ü:l.ente., �,:r.�.
•

'.'; .i�· ,
t

.... ,
\

'". .

," ,

(Cont. da P pág.)
bre a exportaçãd" de pinho
serrado do Estado dé Santa
Catarina.
Em SaIu (sul das Filiyi

nas) o cientista norte ameri
cano Horace· Palmer désco,
.br-íu um tesouro (submari
no) no valôr de 50 milhões
de dólares.

Joinville - 18 (E)
dação "ESTADO"·
nópolis.

, ;
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