
O' Brasil
Aviões

Vai . Fabricar
A JA T O(

ciou hoje - uma nova versão

do "Comet", o primeiro
avião comercial a jato <lo
.mundo,' que depois de uma

sede de e;'itos sofreu uma

se�'ie igualmente, espetacu-
\ lar de desastre. O novo mo
delo derá transportar noven /

- ta e nove passageiros em

classes turisticas, ou oiten
ta e quatro em primeira elas
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Florianópolis, .
Terça-feira, 21 de Maio de 1957

o . EX-GOVERNADOR .E que formulo votos pelo �eu
DEPUTADO - D�. ADER- contínuo desenvolvimento..
BAL RAMOS DA :SILVA' - Aliás, dentro em 'pouco,
'o maior propugnador Pelo a Guarujá 'lanç':1rá ao ar a.

tas para "Contador" na Re- progresso da nossa Guarujá, SUa estaçã,o, de ONpA CURo

dação dêste jornal. falando dia 14 ào seu micro- TA.. 'I
.

.

.

fone disse:
" 1 Lavará ela aos céus do-Bra

""�.".W"""•••"-"-••_-..-.-••""'''-''-.'
'

"Ao ensejo de mais um sil o testemunho do esfôrço
aniversário da Rádio Gua -

I de um grupo de homens de'
rufá quero eontratular.me I boa vontadê que há 14 anos

com seus diretores e fun- vem praticando .
em

.

nossa

cíonáríos 'ao mesJ;l10 tempo
-

terra o bom rádio." .

f --000--
1. Seguiu par a Capital dá Repúblioa. I() Dr: Àntônio

-
.- . .1 Dib Milssi, Diretor do SAMDU nês,te Estado. Junto,

A's _: 8hs.'
o : \' �" .

à_s altas autoridades, {} Dr. Dib Mussi vai debater a si-,
.

"Sessão das !\1oç1as" o f..' í'� ��_â�ão" d,o '��DU e. cons.eguir r�cursos. par� instalar'

Gregory PECK _!_ f,eggi\ Jhve'�s()s .po;po,s: n? mterior. Sel'a.�, .a�SII?' mstalgdos
CASTLE 'em: �;,' .'

"

,���
....POS�O�\Aê" �l!�vllle e Brusque, Ja crlados, conforme

TEllR.A· E�NGUEN-' , I_Jleite�ra!n"�_ �eir�dor Rodrigo Lobo e o Dep. Braz

", o, '<1.- "._ ,Jqaqulm ��feS. -

,,-'FADA '
o· �

-

-000-:>
• _ f--

' .;-) -<,'- � r

, 'Technicólor � O Deputââo ,João Colodel apresentou um pro'jeto
. ,_ '("" --

�

Censu)'li áté 14 ano's; ! de lei que beneficia Ias promotores públicos. Usando
.

-. .��-
� ,

da -facuÍdad_E} �.egimental, o deputado de, Canoinhas
requereu .ã�·Pl'es�dência da Assembléia que mandasse'

I expedir. co.pia.·..s d9:·prójeto e da. jIJSti'l'.icação a todos os

,prOiomtores.· () u1utoJ,' do proJeto aguarda e pede su-
.

, gestões.
" ;' �:'

,-

I
1 l.

,_
--000--

I. >� �oi 'hOmenageadO, no RIo, o Dr. Walter, Francis
.' Co ��a Silva" procur�d'or do IAPM, óra, tr�n�ferido pa-

Cen'sl�ra �a-té '18 ano'S."; ,
. ra est� Es�do. MaJs de 150 advogadOS, JUIZes e par
lamlmtares estiverani ao lado do jovem advogado de

_. " Lág'úná,' no 'Restaurante Pauiísta, no Rio. Discu�sou,

ITf_·.�',il,f�.,m:,..·,l@."-.··:,�. o{êre�endo p almoço, _o_ad:�I!_ad_o_GOmes Netto.

1iIIIt:I!I1� c�m �"9hjetivo de atender redamos do povo de
Vidal Ramos, o Deputado B.raz Joaquim Alves apre-

,

sentará uma proposição determinando qUe o Poder
Executivo empregue 50 milhões de cruzeiros na rO

dovia que liga Vidal Ramos a Brusque. Para acentuar �

a necesS'jdade dess·a rodovia e as vantagens para es

ta Capitál, () ,Deputado Braz citou que a dúzi,a de ovos

vale 15 cruzeiros e o quilo de manteLga. 3� .

em vidal
:Ramos.

-------------------------------------------------------- . CONTADOR
Oferece seus serviços pa-

ra: 'firma 'comercial ou. in

dustrial , na z!;ma' norte dês

te Estado ou país. Propos-

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

no

LUX HOTEr\
,j.NIVERSÁRIOS

FARÃO ANOS HOJE:
- menino iIoão Luiz fi.

lho do sr. Osmar Lamarque
e dei d. Alice Costa Lamar-

o Estado felicita-o pra

zerosamente.

NASCIMENTO'
Desde o dia 13 do cor-

/-
c

que; -rente ·se encontra engalana··
- sra, Celina Doin Viei- do o venturoso lar 'do nosso

ra, esposa do sr, Bento prezado -e distinto conter.'

Aguido Víeíra I râneo Sr. Alcides Elpo e
I .

- sta. Ondina Doi» Viei- de sua exma. esposa d. Zil-

ra filha do sr. Bento, A.
,

, Vieira �Ade s.ua exma. espo-

sa d.,CelinaDoin Vieira;
_:;, sra, Agostína Gal1uf

-:- sta. LicUa Mancellos

A's 2 - 5 - 7112 - 9hs;

"Sessões das Moças"
Gregory PECK - Peggie

CASTLE em:

TERRA ENSANGUEN
TADA -

'I'echnícolcr

Censura até 5 anos,

CINE SÃO -JOSE'

da' Rosa Elpo, com o nasci

mento de uma galante e 1'0-

A's 3 ,;_ 8hs.

Rosita QUINTANA'..."...._
.,

Francisco PETRONE em:

A MULHER DO CABARET

Censura até 18 anos..

busta me-nina,
Maternidade

ocorrido na

"Dr. Carlos

Moura;
sr.' Oríval

Correià" e que .recebeu :0

nome de ELENICE ·DE FA.

TIMA ELPO.

Aos venturosos genito

;-es e à ELENICÉ os cum

primentos de "O ESTADO".

Andrade
.'

"Cordova
- Edelberto Costa Avila

Marcos Manoel-- sr.

Cordeiro·
- sra,

C-osta
- menino Geraldo Fer- Foi levada à pia batis-

nandp Borba. mal domingo último,' na I
'

-

�y:,.RAULINO ROSA
I ca-pe:l!t de N.:}( da Bôa ' CfS' i 'l�iÂrOeorre .hoje a data nata- V1agem em Saco dos Li- L

"
.

.

�
.

lícia do .n�ss·o estimado! mões,' !J. garotinha Ma'riá A's - 8hs.

coestaduàno, sr. Raulino I GCJ1:'efi
.

Florlãrio; filha do Jin ARNESS - Laura

Rosa, com�ei-enté fun�iôilá- :d-{�ti;to ca�l S�lentino G. ELLIOT em:
.

r�o. do, �;��iÇ6 �d� rrs'c'ã}j��: !'Flõ;iano .

e' Dílma S. F�oria- DOIS MUNDOS PERI)IDOS, •

çao da Fazellda. � :eleln�nt.o I
no. �ervIra�. de ?adrmhos Censura até 14 anos.

de .destaque,, etn nossos :p,jovern Waldir,Goq.larte e
...,

,_
.

_' • ���., ..
" 0'-

_,'
_

•

_ ,".' _' �' _.

�eíos êspôrtivós. '. .

. .:' ti, �rta, Clotilde-Silveira.
._. -_. -;...., .

,::;,. _. -."'" _;.� �

Mario Gertrudes BATIZADO

CI.ÍJlJe's::�d··6>rVhi&mi!'!dj),'._,,�Callltá' '

.

. ��ssã., t:sllecial .de ROSA .. '],'ATUADA, .

Os Clubes
_

de Cinema da Cap(taÍ avisam aOs seus

a.sso:ciados que',' '.:pr?ss�guindo cOJI as ap.rese�tações.de
fllmes em "avant-,premlere"'· (gessaO 'e,specraL e exclUSIva
para Os sócios), cEÍdidos pelos Estabelecimentos José
Daux S/A, qu�rta-feira âiá 22" às 22 horas,' será apreSen-

.- . ) . -

tado no Cine Ritz, o filme Rosa! Ta.tuada.
ROSA, TATUADA, baseado na peça teatr8i1 d� Te

nesse Williailns,' foi dirigido por Delber M;ann, interpre
tado por Anna Magnani e Burt Lancaster. Por sua inter

pretação neste filme Anna Magnani recebea .. .0 Os'car da

Academia icomo a melhor intérprete feminina do ano.

Os Clubes de Cinema avisam mais uma vez aos

seus associados que a' sessão é EXCLUSIVA dos associa

dos, não sendo Permitida a ,entrada. de qualquer i>essoa
estranha· E' exigida também a a);lresentaçãõ- do cartão
socia'l correspondente ao mês de maio.
�------------------�----------------�-----�----

LEIk
ASSINE

ANQNCIE
pIVU�GUE

1" � - r... �

EM O ESTADO

'PA R T I C I PA ç ÃO
VVA. ANGELINA CAS

CAES

.

VVA, FELICIA ANNA

CARNEIRO

_i
Participa, aos parentes e

pessôas de suas��'elações o

contrato de casamento de

seu filho Joaqüim" com a

senhorita MaI'vina Cascae�.
MALVINA e JOAQUIo/Confirmam

-
,

.Floria'l1ópolis, 12 de maio de 1.957.

Censura até 14 aI!0s.

Participa, aos parentes e
....

\ , A''4 7 l� 9ns.

pes'sôas de suas relações, o

contrato d'e. casamento de'
sua filha- Malvina, corri o

sénhor
•

Joaquim
.

Garneir�
FifÍlO. .

'''Sê�!si;)es das :MOças"
.

,

J,ames' l\!ASON· -·-Claire·
BLOOM em:

O OUTRO· HOME).\'l'

22-5-57
.. �

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

Faculdade
.

Sântil
de· Direito d�
Catari,na

É' D I T A L N.o 14

Fixa o horário do Conc1.lrso para Catedrático de
.

DIREITO CIVIL.

,
Segunda. - feira;, 20 ,de maiO':

. às 9' hons - Instalação da .ComissãQ Jul�adora
às 9% horas Prova:.de Títulos.
às 14 horas Prova escrita.

às 9

\ ,
.

CEBOLAS 'COM CREME
Este :é um prato especial

para os apreciadorp.s de Ce
bolas. Faça-o hoj,e mesmo ü

:apresente�o à setl marido,
na hOra do jantar.
INGREDIENTES: ..-

% quilo de cebolas, corta
das em rodelas...

2 colheres de sOPa de m:� n

teiga.
1. xíCara de caldo
1 xícara de nata.

MANEIRA DE FAZER: -
. 1 - ,ColQque a m:mwiL;a
numa cl;tçàrola' e dei-xe '<1 (1e:'
reter no. fogo.

. -2 -Junte as cebolas 'J dei
) xe-as có.zinhar até que adtjui
ram uma bonita côr (['Jura-
da., .'

3 - Junte õ caldo e deixe
'cozinhar em fogo lento.
A -. Retire: n9.;r,)g� e sir:
va com natas de leiiL" flJ. hq
ra de ir\ para a ll1ê.�a.

Terça - ieira, 21 de _ maio:
horaS - Sorteio do ponto Para a prova Di-.

dática..
<

às 9
Quarta· -__feira, 22 de maio:

horas _: Prova D�dática,

" .

Quinta - feirai 23 de maio:

às 8 haras' - Defesa de Tese

15 horas -'- Leitura da Prova Escrita e Ju�gà-.às
menta do Concurso.

Florianópolis, 20, de maio dé1957
(Ias!') . Oswaldo' BuLcãó Viana,

Diretor da Secretária
,� .�

Jão 'Davi:d tima,
Diretor

.

-O �Div"8rsario' Da Oparojá

Os trabalhadores de Brusque estão satisfeitos com

"'O PTB. Dia 27 será inaugurada naquela cidade OI Arma

zém do SAPS, ,entidade que vem prestando relevantes

serviços ao nosso Estado, sob ao chefia inteligente do
Dr. Rinaldo Celso Feldmann.

--- xXx'-----

Regressou do Oeste, após uma. demorada excur-

são, o Sr. Syrth Nicolléli, ínratrgávet Delegado, do
:"" rapC e' fig�ra expõnencial do PTR Em vários mu

nicípios, o ilustre deleg\ado da autarquia dos comer,

ciéríos, que goza de real simpatia, recebeu fartas de
monstrações de apreço.

--0'00-
-,

-

Em Laura Muller, o .senador Carlos oomes de
Oliveira e o,Dêputado Oíice Caldas. realizaram, na

Rádio Cruz de Malta, cpnferências sôbre 'O trabalhis
mo e suas realizações, no Estado de Santa Catarina.

Os petebistas acenbuaram a significaçãó. dos servi

ços do SAMDU, d� SAPS e das ambulâncias médicas

para mitigar as ,exigências dos trabalhadores.
--000--

O Deputado Olice Caldas em defesa 'dos- trabalha
dores. O parlamentar petebista faloU' ontem na �s
sembléia Legislativa tratando do direito dos empr,e-·

", ,

gados que exerçam atividades em contato permanen-

te com inflamáveis, os .quaís têm direito- a recsber

um acréscimo de 30% sôbre Os ,salários.
/ ---000---
O Senador Carlos Gomesde Oliveira falou, no

Senado, em dsfesa de todos os trabalhadores. Mos- r

trou que não basta dar aos ferroviários direitos iguaís.
aos servidores públicos. Disse o senador do PTB que

é preciso que êsses direitos sejam extensivos a todos

os empregadas.' Coube aIO Senador Costa Paranhos,
socialista de Goiás, exaltar a atuação do Senador Ca

tarlnenss, destacando a sua hoonbridade e coragem

moral..

---000---
No orçamento do corrente ano há uma ,grave in

justiça par,a com Brusque-, que o Dep. Braz Joaquim Al

ves, esforçou-se por eliminá-l�. Nenhuma verba des
tinou o PocÍer Executivo para obras em Brusque, em

i957,oembora sejam de 35 milhões de cruzeiros as ver

baR pai·a obras.
-000--, '

O jornalista que redige estas notas recebeu uma
Icarta. Seu signatário reside em Campos ,Novo�. Lenf
bra o missivista ao Sen:tdor Caí-Io.s Gomes de Olivei
ra que a Lei Orgânica dos Partidos, da qual êle se
nador, é reíator, deve tl'azer dispôsitivos 'éSpecí�fiéos
sô'bre as origens e o modo de aplicação dos reCursos

financeiros 'dos partidos políticos,

Cr$' 9.100,00
E' o vencimento de posta lista. Há quase 3.000 Va

gas!' Ambos os SeXOS � 18 a 35' anos - 6 horas de' tra
balho. As inscrições e provas serã'o realizadas em to-

,dos Os Estados, .den,tro de 5 mêses (Capitais e Outras
Dírets: Reg. dos 'Coqeios). Temos lapostilas 'comt>letas,
todos ,o's pontos, da "ORMEStJ; regists., 15 profs., atua
lizadas .....:. '9 apostilas' - ]preço Cr$ 450,00 (o conjunto).
Peça p.elo t:eembolsó_ p@stal, assÍlÍl: DR. ANTONIO",
MESl'IERI DOMINGUES - rua Barão de Paranapia
icaba 25 - 5. andar -;galã 8 - SÃO PAULO. O progra
ma e as iD.fQ.rmações sôbl'e ips,crições e pro'vas (dáta,
documentação, ·etc.) 8icompanham as apostilas. Não há
necessidade de cursO' ,iínasial -' DO IAPETC (350,00)
.:.:_ Do'Bco. Brasil (480,OO� .,c.;_ Outros: Cr$'450jOÓ, Nota: .

Pel,o- reembolso aéÍ'eo mais Cl'$ 60,00.
r

.

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

. Do "Diário de Notícias", de 16 do corrente, colho
a seguinte notícia:

.

CINDIDO O r. ·D. C. AMAZONENSE - MANA.US,
16 - O Partido Democrata Cristão está cindido, Con
forme há dias noticiamos, o motivo da/cisão foi a re- .

cusa dos dirigoentes da chamada "Frente Democr:Üi-'
ca Popular", � não incluir na 'chapa para deputacÍo
federal o nome do sr. Rafael Faraco. E por isso nas

hostes pedecístas, uma ala liderada pelos srs. Horácio
de Alencar e o próprio RafaeÍ Raraco, considerou o'):"
PDC desligado dos compromissos assumidos com a'

\
' -

"Frente Democrátíca Popular". 'Todavia, uma outra
'./

ala liderada pelõ sr. André Araújo, .irmão.ds Luis Araú-,
ío. do PSD, tornou público que o PDC continua ligada
àquela Frente, t.sndo inclusive, pàrbícipado da conven-

ção dos partidos da oposição, realizada na dia 13 do

corrente, sendo s,e\! repressntants O' próprio sr. An-

dré Araújo que 'discursou em 'nome do partido. 'Ao que

apuramos, as' duas 'alas continuam a se dassntande, 'I.

rem cada. vez mais, (;Asp.)"
Não sei .se o sr. Rafael Faraco é- parenta do meu

prezado colega ê cordial advorsárío, Ca�melo Faraco.
.' Acredito que 'O seja, pois ambos estão no' mesmo

propósito de- torpedeamento do P.
-

D. C. Faraco lá, Fa
raco ca! Os doís pedacistas, os dois do contra, os dois

da cisão, os dois dis�identes, Os dois da linha [usta l.

,

�----_
......._--

"
_.

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

,
, I

.1t

I I
I I,
I I

I I
I É fçicil de manejar I
,. .

- �.e .rend�omais !" I
I - o CalCula'dor F,acit economiza tempo e, dinheiro, Ioferecendo um serviço rápido e de grande rendi-

I mento! De fácil manejo, e tão' leve que pode ser

Itransportadb sem nenhum esfôrço... ° Calculadoj'
"

I
Facii;é indispensável num moderno escritório! E

1realmente.,um ,cérebro extra a' seu disp,or!

IL JOÃO ��E��RU���_�!ort�!�el!omérciO "
Rua 15 de, Novembro; 88 - Curitiba

� ... ..- oC,- - - --::--
-- - --- -

Osvaldo Melo
1iiiiIIII!i!i�'rc'-""""'"

.

DESMAZELO PERSISTENTE - Ainda com, ames·
ma vee�encia, embora não ouvidõ8, vimos' àqui mais>
uma vêz e voltarem!ls' outras tantas. :vêzes, para p'ro

fliga,r a t�mosia e desmazelo dos proprile1tários que
em dive,rsas ruas centrais e avenidas da Cidade

�

con�
tinuam conservando as calcadas de SUias residências.

�

completamente esburacadas e sem a. menor atenção
ás críticas de que vêm sendO' alvos por parte da po

pulação.
E' verg:onhoso o estado em que se encontram ·es-

s�s calçadas ou passeios como queiram chamar.�

, .

As ii,joleiras partidas dançam sob os pés dos' tran
_seuntes. Há buracos quel são u� perigo constante pa

l:a Os que têm 'de _passar por aquelas "covas, -de IO"bo"
uinas ainda gua,r,dando água:s da, chuva que se tú1'-
nam pútridas e em viveiros de mosquitos. Sim. Os
mosquitos voltaram e enxa��iam a Cidade.

.

Os Proprietários nãp dãO' a meI!Q'r impO'rtância ao

estado lastimável das c�lçadas.
.

Um!lJ prl!vidênciá eI},érgica não sai de. parte al,gu-
ma.

E a cidade vai ficando assim mesmo. Desprezada
e abando'uada á SUial tri$ite sorte!:: "

LATAS E CAIXOTES OOM LIXO '- Na�Praça 15

de Novembro, pr,O'prietários de uma Pensão e de ca

sas corlterciais, pela -manhã, colocam ás. portas, la
tas e caixões. com li�o ,esperand'o a. 'passagem do ca�
minhão

.

da Pl'efettul'a.
.

Parece incrível que ainda h:,í. .. quem tenha' cO'ra
gem de 'deixar na rua, durante p,oras, aquela lata.ria.

_ velha�e amassàd� e uns caixotes
. velhísrsimlÔs. ' m,a!is

lixo dO' que o:próprio lixo. que contêm!
.

A' noite, também param' exa!a.me'llte pU<l' ali, ven

dedores de pinhão e amendoiu. As calçadas e'! a rua

ficam cheias !fé' cascas .. :
E ficam até o outro dia. Já á ta1rd'e, a sujeira con

tinua ..

�'
.

NãO' ·é mais possív.el que demore uma med,ida ca·

paz de evitar a continuação de tão deprimente espe
táculo numa praça pública, ';t mais central que exis

te' na Cidade.
E, qllan'do virá essn' sanendora ptovidêúeia.?
Já está. tardando.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�eío Secule De Progrelso's No Ensino
_

De
Arles E \)ficlos Aos JoveDi Das EE.UU,
WASHINGTON - A As- nológicos nos Estados Uni- balho e do Congresso de Pagamento de prêmios bilhete 4624 premiado com Agencia de Porto União ao Quinze mil cruzeiros ao sr,

sociação .de Artes e Ofícios, dos. Organizações Industriais, PELÃ ADMINISTRAÇÃO 40 mil cruzeiros ao sr. Emi-
I
sr. Waldomiro . Castilhos; ': Heíhz Gerhard, residente

dos EE. UI;;', que se dedica
I

Os sindicat?s sempre de.:: enviou uma 'mensagem de DA LOTERIA, à rua Tra- lio Gonçalves _residente em: Vinte mil cruzeiros �o sr. I em Joinville, bilhete 1037�
a promover o ensino pro- dicaram especial atenção felicitações à Associação jano nl CAPITAL, Mram Mafra extração . de 26 de

I
Machado Furtado, bilhete II de 19 março pp; Tres deci

fi'ssional está celebrando' ao ensino de' artes e oficios. por motivo de seu cínquen- pagos os seguintes premies fevereiro pp; Quarenta milj2832 vendido' pela agencia mos do bilhete 4692 pre
êste ano 50 anos de pro- Os comités consultivos dos tenário, afirmando que "o maiores: Trezentos mil cru- cruzeiros ao' sr. Tyrso de de Lajes, extração de 23 de I miado com 400 mil cruzei

gresso na instrução de ,ar-: sindicatos desempenharam nivel de vida" conseguido zeiros ao sr. Alcides Dal Franco:' bilh'ete 4859. de 9 abril pp; Cinco decimos bi�,' 1'OS em 19 março pp; ao sr.

tes e ofícios. ! um papel de importância no nos EE. UU. é devido, em Bianco, resident.,
.

em 'Ca,- de abril pp. vendido pela lhete 6117 premiado com 40 Harald 'Schwals ; um- deci-
Desde o início do ensino desenvolvimento dê sólí- grande .parte, ao ensino çador, bilhete 6037 extra- Agencia'Moura; Vinte mil mil cruzeiros' ao sr. Nelson mo ao sr. José Fernandes e

profissional nos Estados' dos planos de ensino, como prático de artes e ofícios." ção de 9 de abril p.p.: Ql1a- cruzeiros ao \:1'. Arno Buer- Souza, residente em Jmbi-I um decimo ao sr. Waldemar
Unidos, que data dêste sé- base para o adextramento Do 'ponto' 'de vista histó- trocentos mil cruzeiros, ex- guer, vendido; pela Agencia tuba; ,cincg decimos do Ziemer, todos residentes na

eu lo, a Associação fez uma de aprendizes. Reconhecen- 'rico, o ensino de artes e tração de 2 de abril pp. bi- de Blumenau, bilhete 4778 mesmo bilhéte _ ao sr, Tomé cidade de JoinvHle em cu

�de contribuição para o do tal interêsse, 'George ofícios nos EE. UU. data de lh�te 1993 ao sr, Acylino de 19 março, pp";
.

Vinte Manqel dos Santos, também ja agencia foi vendido o re-

aumento da capacidade pro- Meany, presidente da Fé- 1906 quando um grupo de Augusto Nascimento,' resí- mil cruzeiros .

ao sr. Fer- residente em Imbituba; ferido bilhete;
dutora e os progressos tec- \deração Americana do, Tra- homens de negócios e pro- dent� em Londrina; Tre- nando Hansen, bilhete 8456 _._ _

_,_ _ _
- ..__." "_

f'essores, preocupados / ante zentos mil cruzeiros ao sr. de 12 de março pp, vendido.
a grande necessidade que Omar Clarí., Oliveira, bí- pela agencia de Videira;
existia de trabalhadores in- lhete 1303 de 26 de março Cinco decimos do bilhete
dustriais bem' aàextrados, pp, vendido pela Agenciá 1780 premiado vom 40 mil
se reuairarn em Nova York de JoinviUe; Um decimo do cruzeiros vendi Io

.

p e I a

'para formar a Sociedade

Loteria do Estad,o

A seleção e escolha dos ,tecidos com as inúmeras ..

fibras síntetícas e naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente especta 'lzado., As. raupas Im

perial Extra, g9zam do previlégio de possuir entre
res tecnicos d-:1 .,aiz.

...... �,""''''''''''''' � 4

:.
• .., "+-*

.

·t REPRESENTANTE PARA O GUIA .:.
Sr. e sra, Theodoro C. G'j Sr. e sra, José Rocha Fer- .:+ POSTAL _ T E L E G R A' F I C O DOJ.

Dücker tem o prazer de par- reira Bastos tem o prazer .:. Precisamos nesta capital, de um Represen-�•
ticipar o contrato de casa-

I de participar o contrato- de ·1+ tante para o GPT, com 1.350 págínas, milhares de ..�.
mento de sua filha casamento de seu filho ·t informações úteis sôbre as cidades, vilas e lugare- ��.

JULIA MARIA FILINTO· .:.+ jos do Brasil. T�cnicos de Publícídade do Rio e .::�
com o com a .:.+ de São Paulo, consideram êsse órgão o mais cem- ..�...

-

i 'C 1
.

S t' J J' M
.

do Livra- ••+ pleto_ veículo i.nform�.tjvo que se c�nhece'�o país...�..Acadêmico Filinto ose a

-I'
r a.

.

u la arra

I ..... O Representante tera a seu cargo a venda de vo- .: '

deira Bastos mento Dücker �
. dE·· ldoneíd d f'''·••• lumes e publícida e. xrgtmes I oner a e, re e- �\

Avenida Mauro Ramos, 230 I
Rua Visconde de Ouro

I
' ..�. rências e conhecimento do assunto. - Cartas para �:..,

I

l
Preto, 74

I ..�. C. Postal 3764 - Distrito Federal, .:�
•.

'

7 :, ...c..�,"' � � •••
'. Florianópolis, 13 de Maio de 195 .
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PARTI(IPACÃO
.

Nacional para a Promoção
da Educação Industrial,
precursor da Associação.

. Tal sociedade dedicou
seu primeiros esforços à

promoção do ensino de ar

tes e oficios . nas escolas
públicas. Mais tarde, coope
rando com grupos patro
nais, 'trabalhadores e orga

nizações cívicas,' extende

suas atividades ce começou
a fomentar a ajuda federal

.

«NO tendculo,�

Cóm ii Biblia' na MãO'
TER'ÇA-FEIRA, 21 DE MAIO

Reconhece-o em todos os teus' caminhos, e êle en-
e estadoal parfl o estabele

. direit.ará as tuas vered'as. (Prov. 3:6. (Prov. 3:6). Ler cimento de escolas espe�
LucaE: 12:27-34. ciais de ensino profissio-

'QUANDO eu era menino, ia andando' com meu pai na1. Todavia, somente em

por uma estra,d) no campo, quando Ç1esabou uma terri- 1917" quando o Congresso
vel teTI!pestade. Um ráio caiu num carvalho próximo e o

a lei Smith-Hu
despedaçou. Eu gritei aterrorizado e me 'ãtirei nos bra- aprovou

ços ele meuspai.' ghes, é_que o ensino profis-
Ele me aconchegou. e c!.isse: "Tu estás bem, eu te siona-l nos EE. UU. alcan-

•.'

(1praliaa... a' ad{)I?Ôm!éJ8.... �. doll1v(J/

segu+ei".
Confiante, eu cot()quei minha mão na su.a mão 'e

caminhamos juntos até chegar em casa, onde achamos rativo dos 'governos ,fede-
proteção da tempestà.de.

'

deral e estadual.'
Quando -ás tempestades da v'ida se desencadeiam

sôbr0 nós, nosso Pai céleste está pronto, se, nós o bus- ' 1?êsde a aprovação daque-
'l-camos, a dizer o mesmo: "Tu estás bem, eu te seburei". la lej, o total de partici-

.

Tendo�o por companh�iro, �odemos caminhar con�

I
pantes do

Plano
o d:-, educaflantes pela estrada da VIda ate que Ele nos conduza cão atingiu quase 1 mi-

à segura proteção do nosso lar eterno., lhão de pesMas 'por ano.
O R A ç Ã O j E 1917

.

'tOa .., ." m eXIs Iam poucas
.

Nosso PaI, Deus, nos t.e somos agradecIdos porque . :d d
,. .

tu és nosso constante companheiro. Conserva-nos junto faclh a es tecmcas e equI-

de ti. Guia-nos pelo càminho que. qu�res que trilhemos.
'

�amento;. hoje em: dia,
Ajuda-nos n viver tranqüilos, çomo cristãos verdadei,ros. a maioria ,da's, cidades ou

Istol te rogal'::os em nome de Cristo. Amem. distritos' .com 25.000 habi-
'PENSAMENTO PARA O DIA :if'

Completa confiança em Jeus Cristo sigfiifÍca
tranqüila.

,

__

Harold S. Rogers, gerente comer�l (Tennessee

çou um nível nacional, con
vertendo-se em plano coope-

- a roupa 'anatômic�,
para o homem 'moderno

. .

--
.

í pratica.•. já es(á pronta para você usa�.,
É econômica ... custa menos, em relação

.

à suà alta qualidade: É elegante ... desenh�da
e· éurtada por inodelista ·de renome.

Experimente hoje me3mo--sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso."

-

tantes possuem escolas pro
vida fissionais com equipamen-

tos e in'§,ta-lações modernas.

Nas áreas pouco populosas,
as aulas são dadas em es- P�rque

Imperial Extra não é roupa feita
,

.

- é roupa helD f�i,ta:

,NÃO FARA RJVOLUÇÃO
RLO, 18 (V,A.) - O pre

feito de São Paulo, sr. Ade
.:::ar de 'Bai'ros, falando sô�
bre o noticiádo inserido

(num jornal, em' tôrno da

colas regionais.
O total de gastos para

1�55 alcançou ,soma supe
rior a 55 milhões. de dola-'

res. Desta soma, o govêrno
federá.! contribuiu com qua
se 10. milhões, '

os estados
com mais de 18 milhões e

.

mais � 27 milhões de dola�
res foram fornecidos por
fundos locais.

compra, por pal1;e da Pre·
feitura, de três metralhado
ras, explicou que houve real
mente o pedido de licença
para a compra de três ar-

I
mas duma fábrica nacional,
o qual corre os tramites le

gais. As armas, segundo o

prefeito" 'serão assim dis
tribuidas: uma, a disposi
ção do capitão GeI"aldo Mar

tins, assistente militar do
, 'prefeito; outra, para o AI
Imoxaxifwdo dia' Prefeitura,
�, a terce'irá, ficará em Ibi
rapuera. Como vê - acres

centou o prefeito - não

pretendo faz·er nenhuma re

volução. " O negócio é mu i

to legal e as armas se des
tinam à defender (> patrimo
nio e o valor que estã'O sem

• Fabricóda com tecidoJ (O o"l,amfmtos d.
superior qualidade, pré-encolhido•.

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

• Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio .. longo ê extra,l�ngo) e em ·32
famanhos diferentes.

• Garantida por uma indústria e.pecializa
da há 35 ano.,' no ramo de' vestiário.

y IS SmmUSVlt8
SO)IH1313 SOlnaOHd

ap ogjo�!Jqod
'SOJ!lSSlWOP

� so5!IJO a 9pOp
li: -PiJ1919 ap sos . Os cursos têm grande va

riedade; baseiam-s� na idéia
bá'sica de preparar o apren
diz' para obter um emprê
go útil' e, por con'seguinte,
os estudos são flexíveis e

se ajustam às necessidades
- que mudam constante-

S.A.TECI DOS E ARTEFATOS
Rua Proles, 374 • São Paulo

o UlO) es-o!e�oJd
�501�:I 5\1'IQ :1 5�110N W3

guarda, uma vez que os mente devido à expansão
próprios municipios estão·1 da' economia: nácional. O
sem policiamento. Não te-I aluno pode· sc ,1 t. _

h·
�

b l' N
e o eu Ie cen

n o mtençoes ' e Icas. em I
'. • •

seria possível com ':Úês me-I tenas d'e POSsIbIhdades. -

tralhadorazinhas" ... , (USIS).

Distribuidor excluslvo�
MAGÀZINE HOEPCKE

CARLOS HOEPCKE 5/A'
Santa Catarina

.'<

•
•

RIO, 18 (V.A.) - Não se

alterou de forma substan·
cial a situação do mercado
livre de cambio nesta sema

na. O sr. Eurico Sales, di
retor executivo da SUMOc,
fez uma declaração' acen

.

tuando que o doIar, deverá
-haixar novamente dentro de .

breve periodo". Observou,
'ainda, ser imprescindivel li
medida exata dessa queda,
afirmando, porém, qUe a

mesma é certa. E aduziu:
Talv z seja possivel voltar
aos niveis de há dez dias,
com o preço de venda de
sessenta .e- oitQ e" c.inQ,\!,en-

r""-,,_........................._-J.;:=.:.:;.;:�=���������""..;=--=,,;,

AVENTURAS DO:ZE-MUTRETA
I

o /)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

I !rOI

_

\ famosa pela
desde' \

.'

1836

�'.

sua pureza

• faz sabão
econômicamente I

.

• Limpa fofalmente
pisos, azulelos e pias .

• Desinfeta chiquei
ros e gãlinh'eiros I

,

• Remove .tinfas
'.e vernizesL

'.;'

--�--------------------------------------��'�
, SEVERO SIMÕES

. Caixa Postal, 104
) FLORIANÓPOLIS .

- <-------

o govêrno controlará aS auta'rquias
RIO, 18 (V.A.), _._ o Presidente da ReJ;>úbli�a !l;caba de

aprovar parecer. do �consultor-geral .

da R�pública enca_:e
cendo a necessidade' de um absoluto controle dos orgaos

autarquicos p�lo govêr!1'o; Salienta .que autarquia não sig

nifica autonomÍa não' é, um 'Estado dentro do Estado. A

criação de éntidad,es autarquicas é decorrencia necassáría
do extraordinário creslcimento das tunções do Estado.

Mas, as autarquias, como acentua � consultor·ger�I devem
subméter-se ao controle superior dó govêrno, PO'IS a ,sub·
eomíssâç é .a essencía do s1stema, em que O' pres�d�nte �a
República é o príncípal responsavel pela. admln�s�raçao
publica, .pela efioiencia dos serviços publ'icos, cn�lCa Os

adminis1irador,es que de.fendem uma indepen�enCla sem

freios Elas entidades autarquilcas, visandO' interesses pro-

-príos, o que nãO; se justifica.

,
,

l4�sSE
. '\

' ... � ..

TURISTA
. \

PARÀ A ,�URO'PA
Não espere mais poro f<;lzer à Europa
aquela viagem hei tanto tempo soo

nhada: a CLASSE TURISTA no Atlân·
tico Sul clerece-lhe um desconto de
cêrca de 30% nas larifas de pas
sagens. E note que o aparelho é o

mesma SUPER G CONSTELLATION
com' duas parlida's semanais do Rio
de Janeiro: terços e sóbados, às

cil1cO e meia da t(frete.
;

CO�S�LTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

Nl
. VANGUARDA'

DO 'ROGRESlO

'REPRESENTANTE:
Antoliio Fiuza Lima
Florianópolis Sta. Catarina I,A'

Não haverá, novas conversações _.

Cairo, 18 (U.P.) - F.on-I'peito á· citada questão ..

tes autorizadas disseram ho Acrescentaram que o gover
je que a declaração do pre-, no do Cairo não tem ,,3, me
sidente Nasser de vinte e nor intenção de realizar no

quatro,:de abrir ultImo SObre: vas cop.versações, nem si
a navegação no canal dei quer nas nações unidas, com
Suez representa a posição I ,respeito á navegação em

definitiva do Egito com res
I
Suez.

'

Italiano residente na Argentina, com pequeno ca

pItal, está interessado em comprar, arrendar ou associar
se a faz'end'1 agro-pecuária em zona·litól'anÍa, sub-trop,i

_, ' cal, peJ:to, de centro urbano. Cada·s para Umbel'to Va'l
la nri. S. Ma rtim 605 - B.rienos Aii'es

'

V3j", _-de Whitman, pa}"ece
sachusetts, então uma comu

ram quando EmilY tinha
nidade com inenos de 500 ha

cerca de vinte anos .. O escrí-
tor-filósofo Emerson mora-'bitanjes. .Seu avô, seu pai e

seu irão eram líderes da
va a 'ape�a's 96 quilometros

comunidade .e a 'mageetosa de sua casa. Entretanto, no
mansão em que moravam

que diz respeito a EmilY,
era uma das características

foi como se nunca tivessem � � � •. ,+ � .
.

'
._ , f.." r+ 'Hi ++..•• • � ....(la cidade, .:' existido. Embora est�vess� 'C d P

-

à fi S' A
:'

O círculo fa'milial"era pe sujeita � mesmas' c�r�entes :�: urso ., lepara�çao •• .:::
� ,(ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS ...:queno e unido, dominado pe de inquietação e rebeldia, i. e �tlo pai, adepto dó Congrega- apegara-se as' convenções �:.. QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO �t"

cionalismo Evangélico da de sua ascendencia puríta- �:..
,
- Orientado e Ministrado: por Oficiais do Exér- �:..

época. Segundo sua filha, na.' �� cito .,.'
, �t'

"ele nunca jogava". Possu- Tendo ouvido quê Whitman �i·· - Abertura: 15 de Abril de 1.957
. ,+t

ia, 'entretanto, algo. da per- era "abominável", rêeusou- �:..
- Local de funcionamerrtd: Colégio Catarinense �t"

t h' t �... - Inscrições: Na Livraria "43", à Rua Trajano ....sonalidade que, caracteriaa- se:.a ravar con ecimen o
..�. 18, com o Sr. Alcides Stuart (Ol1de_t:+.va Emilv. Pois numa tarde, ate mesmo com Emerson, .�. se obterão maiores detalhes). t.+

em que o pôr do sol era seu paladino. Sempre ígno- '''� � � � � � � � � .:�/ � � � � � _� �,�.'+1 • �. � .., �_, � • � � .J
particularmente belo; entrou

\

. Virão ao Brasil
LISBOA, 18 (V.P .. ). - Os

destroiers da Marinha Por
tuguesa "Dao" e "Vouga'
zarparam. hoje; para a Ba .

hia, no Brasil, sob o coman

d� do comodoro Fernandr
Quintanilha. Tais unidades
escoltarão ,� fruzador bra
sileiro "Almirante Barro
só", .da baia de Rio ,de Ja
neiro, quando o presidente
portugues gen. Higíno Cra
veiro Lopes,-fizer sun entra
da oficial na capital brasi
leira, em [unho vindouro. O
presidente portugues. irá ao

Brasil, a convite do governo
brasileiro. Os destroiers na Igreja e tocou o sino,
tambem passarão em Per- convocando toda a popula
nambuco.

'_

ção da cidade. para apreciá-
lo;

-------_.�----

.................................................................e.,,' .�':)._
E�i:r:�_�h::�m;:�h�e:i� r "

s fi'
,
.. ,

I' ltrl
:

�;;n;PJ��:.�=:�::: [xpras O I� onanopo IS u8. i
�pda sua vida. Sua mãe,em,/ I-bora pouco tenha Influído

sobre os filhos, por outro ,Transportes de Cargas' e� Ge�al clltreFlorianóp�Iis - Curitiba :ila(1o, l}ada fez,que impedis�
_ Porto.Alegre -, São Paulo -.- Riõ e Selo Horizontese s� pleno desenvolvimen- - •

to.::Náo há, consequentemen c. .1te, 'nenhuma evidençia ,de. �
Agênc1as ,no Rio Bel,o Horizonte com tráfego mÍttuo até são

que algo na situaçã.o de SU1J, i Paulo com. o Rodoviário Rápido Riomar I
,I •

•

._:familia provocasse esse 15.0

lam'ento a que EmilY se sub 'I. MATRIZ:'FLORIANÇ>POLIS - Escritório e -Dep6sito: Rua
meteu voluntariamente. - i . Padre Roma,-43 -,Térreo - Fone: 2534 e' 2535 iAos vinte e tantos

anos'l: End. Telegr.: SANDRADE I,ouviu ela um sermão .do fa- •
.moso pregador

wadswort{l'ji
-

, '.:
casado e' muito mais velho. FILIAL: CURI�IBA - Rua 'Viscondedo Rio Branco,·932 - 936 "
que ela. Embora EmBY só I' 'Escritório e Depósito: Fone; 1230 - End. Telegr.: SANTIDRA

� I
o tenha visto duas vezes, e :
apaixonou-se' perdidamente i AGÊNCIA: PORTO ALEGRE - Rua Com. Azevedo 64 -

:
por ele, nada indicando, en- I _

Fone: 2-3733 (RIC1MAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL __
.•
'tretanto, que tenha sido ,cor •

\

A--

.•. tende: '''RIOMAR'',:._ End. Telegr.: RIOMARLf •
respondida em, seu senti-: .L •
-mento.

- :

II .FILIAL: SÃO PAULO _. A�eniàa do Estado, '.1666 76 ;:••A impossibilidade da si-
F <) 06

-

tuação em nada diminuiu one:;)7 50.- End. Telegr.: SANDRADE
seu sentimento. Só 'se ves- _ -.

" : '

tia ,de branco, ICOIl}O um!!.1 RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-3J i
noiva. Quando �soube que. os e 32-17-31' - Atende: "RIOMAR" � End. Telegr.: RIOMARLI, -:
Wadsworth estavam de mu- f I
dança para São· Francisco, I BELO HORIZONTE - Avenida Contorno, 571 - I
sua dor não foi menor por

=:0.- ,_ FONE: 4-.75:-5.8 - A.tende: H_RIOM.A.J.�", r1se;' basead,a. numa fan_tasüi.;
'1 .: �lDaí em diante, raramente • ...." i!ii "1<••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••G.ít.,�••fíto••ofi j*�••�'i3"G(U�� .

,

GRA1ISc

",.

J:'ara c(,mbater ràpidamente dores
nas costas, dores reumáticas, levan:
tadas noturnas, nervosismo, pés in
chados, tonteil'as, dores de cabeça,
resfriados e perda de energia causa
dos por disturbios dos rins e da be
xiga, adquira CYSTEX -na sua far
mácia;alnda hoje, CYSTEX tem au
xiliado milhõés de pessoas há. m9,js
de 30 anos. Nossa ,g�rantia é a SUB
maIor proteç'io,

, Você �eceberá, int.eira
mente GRATIS, uma beb

. '"

coleção de fotos de j;elas
famosas, além de propor
cionar bôas gargalhadas
aos seus amigos, adquirin
do-nos o livro "PIADAS
DO BOCAGE". Pedidos

pelo Reembolso Pos�al
Cr$ 40,00

Cx.-,Postal, 4692 RIO DE
.

JANÊIRO
/

)

AUXILIESEUSRIMS
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O Dr. Eduardo Pedro pia,' hora e local para a legais efeitos. Citem-se, por
Carneir!J,.-- da Cunha Luz;" justificação estatuida no

I mandado, os confrontantes

Juiz, de Direito da" Comarca' art. 455 do CPC, pedindo- conhecidos do imóvel e o

dê São José, Estado de I se outrossim, na forma des- Dr. Promotor Público; por

Sant.a Catarina, na forma te mesmo artigo, a cita- Editais com o prazo de trin

da Lei, etc. ção dos interessados cer- ta dias, que serão publica:
Faz saber a todos quan- tos e incertos, e dos con- dos no "Diário da Justiça",

lOS o presente Edital de f'ínantes do imóvel,' para por uma vez, e por três ve

citação de interessados au- contestarem no prazo de zes em um dos jornais da

sentes, incertos e desce- 10 ,(de�) dias, com a ob- Capital do Estado, os con-
(

.

.n hee.irios virem, ou dêle co- servancía afinal do art. f'rontantes
'

incertos e não

"1�cdmento tiverem que 456 do mesmo Código. III) sabidos. Custas a final.

por parte de Hélio Abreu, Que protesta pela produção P.R.I. São José, 14-5-957.

lhe foi dirigida a petição de todas as provas em di- (Ass.)' Eduardo Pedro Car

do teôr ,seguinte:' - PE- reito permitidas e que fo- neiro da Cunha Luz -- Juiz

TIÇÃO. Exmo, Sr. Dr. Juiz rem julgadas necessárias, de Direito. E para que che-
.

de Direito da Comarca de. a' começar pera depoimento gue ao conhecimento dos

São José. HÉLIO ABREU, das testemunhas abaixo' ar- interessados e ninguém
brasileiro, casado, advoga- roladas, que comparecerão 'pôssa alegar ignorancia,
do, por seu representante independente de notifica- mandou expedir o presente
abaixo assinado, (doc. 1), ção, com ciência do Dr. edital, que será fixado' na

vem respeitosamente inte- Promotor Público. Justifi- ssa, dêste Juizo, no lugar.

grar a presente ação de cada e julgado por se�ten- de Costume, e, por cópia, Iusocapião, ,com fundamento ça e respectivo pedido que publicado uma vez no ór

nos at +s, 550 do C. Civil e serve de 'inicial, requer a gão� Oficial do Estado e I
454 do C. Proc. Civil, e pe- citação do Dr. Promotor três vezes em Jornal da Irante V. Excia. expõe: I) Públío., confrontantes do Comarca mais. próxima. 'Da

Que' há mais de 30 anos, imóvel e suas mulheres se I do e passado nesta cidadé,1
. por si e seu� antecessores .casados, e dos interessados} de São José, aos 16 dias d.o';
(does. 2 e 3), tem a pósse certos e incertos o fim de 1 mês de maio do ano de míl :

,,,.
- .

mansa- e pacifica, sem opo- contestarem o feito no pra- i novecentos e cíncoenta e

1fç.ão 0�1' embargo de qual-, zo legal, sendo � 'citação séte. Eu, Arnoldo Souza,

quer natureza,' com "aní- por edital na imprensa e Escrivão a fiz, datilografar,
mus-dominí" e continuada- D. Of. de Justiça 'do Es- conferí e subscrevi. (Ass.)

mente, 'de um terreno 10- tado. Protesta-se .pelo de- Eduardo Pedro Carneiro da

calizado no lugar SER- poimento pessoal, sob pena Cunha Luz - Juiz de Di-

RARIA, neste IMunicípio, de confesso, de, quem con- reito.
....

com as seguintes earacte- testar afeito.' Pra
"

efeito Eduardo Pedro Carneiro da

ristícas e confrontações: de, l'aia}udiciá:ria, ,dá�se-, o Cunha Luz

forma retangular, área ..

' 'valor de Cr$ 2:000,00;' TES- ._.t'.IYoI"J".t" ..............

13.112,ms2. (treze mil cen- TEMUNHAS: Patric� ca-'IGBNI'" 011 aSMAto e -dcze metros quadra- milo da Silva Luiz Vicen-; . U iM 'M 'II
, ,.

.

d \ di d d f
'

4'4 ' Ataques de asma e bronquitêar
. os, I' me. ln o· e rente te do Amaral, Euclides .ruinam sua saúde e .enfraqueeem o

,

. '. • coração. Mendoc;O domina ràpída-
(qunrenta e quatro) metros Goulart de Souza e Antomo mente as crises, regularizando a

�' respiraçlio e garantindo um sono
e 298 (duzentos e noventa Silva do Amaral, resíden- tranquilo delq,e o primeiro dia,

1-' Compre Mendato ainda hoje. Nossa
e oito) metros de fundos, tes 'em Serrada. N. Têrmos. . garantia é • sua mai<n' ,proteção

,Y fazendo frente ,com terras _ 'P. Def�rimento:':':" São
"

.

.
-. '"'rio. H",

'

,

de Paulo João, dod Santos:)oSé,c 2 d�'Jmtio ;;d'� 19�1., DeDDrtJ,me�to de .IDade Pública �

.

��mdO: com terras de Pau- "(Ass.) �. P. Norton Olíveí-
Plantões' de Farmácia � � .

Se, Voce usa Oculos
,0 João dos Santos, con- ra e SIlva - Advogado - Mês d-e M a i o 'PARA-CORRIGIR A VISÃO
f'rontando no lado Sul com Inscriç-ão O.A.B. � 898� 25 sábado (farde) Farmácia Moderna R. João Pi�t�
terras de Antonio' Silva DESPACHO - A. Desíg- 26 domingo Farmácia Moderna R. João Pinto
Amara! � lado Norte com ne-se dia e hora para a jus- O serviço noturno será. efetuado pelas Farmâeías

I
' sr,

'

An tonío e Noturna, situadas às ruas 'Felipe Schmídt,terra� de Patrício Camilo J:ificação,_ cientes as. p�rtes 43 e Trajano.'da SIlva, terreno este on-. e o Orgão do M. P_
__: São

de' existem pasto, pequena" José, 2�5-57. (Ass.) Eduar

roça, árv�res frutiferas, I do Pedro Carneiro.da Cunha
etc. II) Q�le pretendendo Luz - Juiz de' Direito.
legitimar a pós se em ques- SENTENÇA - Vístos, etc.

tão,' promove a presente Julgo por sentença a. jus
ação requerendo a V. Excia. tificação de fls., para. que
ee digne mand-ar designa-r produza os seus devi�os e.

/"

'Aliand�ga
.

de : Florian�,pJ)lis /

Concurso de Despachante Aduaneiro e de
Ajudante de Despachante Aduaneiro.

Na qualidade de Presidente. do Concurso de provas
de habifitação para o prcvlmento.ide lugares de despa
'chantes aduaneiros e ajudantes de despachantes adua
neiros, desta Alfândega, da Mesa de Rendas Alfandega
da de' Itajaí e Mesa: de Rendas Alfandegada de Laguna,
faço público que as provas do referido concurso serão
realizadas no dia primeiro ,(1.0) 'de junho proximo vín
doure, às II! horas, na sala de, expediente, desta 'Repar
tição;

Alf'andega de Plorianópolís, em 18 d� març� de 1957.
, EH Irene Barbosa Marçal - Of. Adm" "M"

Presidente do Concurso
'.

'

CONVITE - MISSA
Osni de' Medeiros Rêg ia- e' família�convidam .

aos

parentes e pessoas'de suas relações para 'a S. Missa que
será celebrada, no dia 21 de Maio, às '7 horas, na Matriz
do Estr,eito, por al!!_!a de seu pranteado sogro" piti e avô .

Dr. Carmosino Camargo de Araujo'
Estreito, . 18 de Maio de 1957.'

U�E\,TAMBEM .

�'1fltIJfUl.�.

Estreito
5 e 16· (D) Far. Indiana Rua 24 de Maio, 895

.1, 12 e 26, (D) �ar. do Canto Rua Pedro Demoro, 1627
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

do Cauto e Indiana.
'

- A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
autorização ,dêste Departamento.

.

D. S. P., abril de 1957
.'-1 Luiz Osvaldo d'Acampõra

PARA HIGIENIZAR OS OLHOS
U habito não faz o monge, mas o -custume no

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

.

As. roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento perfeita e corte -elegante,

O 'Magazine Hoepcke vende pelo Crediário es
tas ótimas rnupás,

! -CONFORTO. absoluto
I Grande 'EC,ONOMIA
�.

.-----
_" .-

._��:���5�
..)t·��l

4
- .'

: -: ...
�.

��t���, c_. �

......'

AQUECEDOR: EUTRICO CENTRAL, I

. ,��",."JC"pacidade:
I 00 à 1.000 litros' �f

,AQUECEDOR

ELÉTRICO
"

1��4
IM.ERSÃO e

I Agentes Precisa-se
1 Precisa�se .. de uma pess,ôa de meia idade com s�sú

l
de .respons�bilidltde de P,referencia que p'o�sa, trabalhar
melO exped-wnte ou aposentado para .assumIr O cargo de

Iym_a
pe.quena representação como agente-cobrador para

gár\.h.a'r a base de comissão. Os interessados deverão

�pre,'lent�r-se munidos de duas fotografias na portaria

� ao, Hotel.�A P�RTA, de�ell:d� procurar 'o Sr. Vittorio
Romanelh no dIa 19 DommgQ dãs 2 as 4� horas. (Exi
�em:se :referencias). . .

.

.��?tt.V�J'�""--"'-- ,-,�

Capacidade 30 LITROS '

.

:�)VeDde;dór 'Vjajante
,

Companhia Internacional Fabricante de Perfumaria,
nece'35ita ,de vendedor viajante.

E' indiipensavél ter bôa aparência, ser solteiro �re

servis ta e que possa dar além de referências, cart� de'
fiança no valor de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cru
zeiros) :

COndições:- Salário; comissão, diária e despesas de
viagem pagãs., .

Os interes§arlos d-evei'ãe ap,res.entar-se áo sr. Areias,
.

fom Machado & Cia., rua Saldanha Marinho, 2, dia 20,
das 8 as 12 horas (u)1ico horári.o), munidos de uma foto
grafia.

Adverte-se aos interéssados, que será 'inutil a' �pre
�.entação de càndidatos, que nao satisfaçam os 'requisi
tes exigidos -acima.

.,• Consfruido inteiramente de
cobre.

• Aguecimento ultra rápido,

.. Játo abundante na tempe·
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO" c:te r"I>,
fogem instcntoneo, permite O

maior escalo de 9roduoçõe. de ""

TEMPERATURA.' �,__
,� "

r"'
/

�"J'-

''''� ::_::.__,_/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Terça-feira, 21 de Maio de 1957 . "O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina
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:�: Enorme expectativa pela apresen lação do Caçula do Campeonalo Car iocà ., O Avaí, Sparriqg,lutará pel� re habilitação Ar :�:,
i: noite o jogo - Treze.de Maio e Venda vai farão a preliminar.., Quadros pro, áveis - Preços dos ingres.sos.

_.

. '�!�
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..
•.....................................•f!.�..�..�..�..�..... A Associação Atlética Caberá ao Avaí enfrentar

� �-� � � .. � � � � � .. � �
.�

.

,

Portuguesa, caçula . da di- hoje os lusos metropolita-
c: vis'ã� principal da Federa- nos. O "Glorioso" das can-

----------------� .

E ção Metropolitana de.Fute- chas catarinenses tem cuni-

• bol, fará, esta noite, sua prído excelent'es, atuações
e�tréia

.

em' canc��s da Ca- nos cotejos interesta;fY:14is
,
pital, enfrentando o pelo-: e internacionais e por cer-

.

tão do Avaí que no Campeo- to hoje saberá honrar é
nato da Divisão Especial dignificar o esporte do ba

obteve a- honrosa terceira lípodo em Santa Catarina,
colocação. rehahilitando-se de seu fra-,
Nessa sequência admirá- casso de domingo frente ao

vel de cotejos interesta- Floriano.

E> Si

Não c9nseguiu to�Yencer � Florian o, de·Novo Hamburgo, nas duas peleras aqúi 'efetuadas
sábado e doming 0- 3 x 2 ç, 2 x O, os escores - Vencida s pelo Austria e São Paulo as prelimi·

-

-

·:;'··f�·.( J
.

nares.,

ceu Gomes pelo seu empe- emocionantes e muita mo

nho em proporcionar ao vimentação e equilíbrio ...
público , florianopolitano a- Todos: pois, ao estádio da

!

traentes espetáculos fute- Praia de Fóra na noite de
b6Iísticos.' hoje.

O que foram as tempo- Quadros prováveis
- radas do Bangú, Améric� e ;PORTUGUESA -

_

Anto-

agora o Floriano? Verda- n ínho r-Estebão e, Juvaldo :

duais, mais urna vez ae Vamos, pois,
destaca o, desportista Dir-T um prélio farto

presenciar
de 'lances

deiros êxitos tanto técnicos Russo, Perínho é Cicarilo;
Presente um

i

público ,re- Empatada a partida os Carlí e Giovani, êste nos- ros e os da linha de frente de duas falhas gr-itantes 'd� como financeiros, todos Renato, Haroldo, Nery, Jaí-

gu.lar, sábado
.
o "onze" do locais crescem em campo so conhecido, pois atuou no 'apresentarido ,um futebol retaguarda local. bem o sabem,' m� e Carlínhos. '�

,Flori�m?"j de Novo Ham- assustadoramente e após Avaí e Atlético. Stork_acu-:PQbre de recursos técnicos, os QUADROS Esta.noite e quinta-feira AVAl - Tatú; Waldir e

"burgõ, fez- sua partida di' o arco de Dilson ter sido sou �alhas t:emandas, mas I
com seus .valores prendeu-

r F�ORIANO'.- Stor�;., terem�s a satisf�ção. de ver Enísio; Marréco (Fausto),
ap;ese�tação' :em:::graniàd09 salvo pelo 'zagueiro Juca no fmal se fumou. ,do demasiado a bola e per- Denicol e Heitor; So11s, em açao, pela pnmelra vez, A'beiardo � Loló; Fernan-

catarinenses, enfrentando o de um chute de Enio, Som- OS QUADROS I dendo-a em fitas desne�es- Crespo ,e João Carlos; 'De'; o po�sante conjunto da Por- do (Bolão), Nilson,_Beti ..
forte esquadrão do Fi.guei- bra vai 'ao ataque; atra- FIGUEIRENSE - Dil-I ilárias. Esteve bem ruinzi- Carli, Giovani; Enio, Luiz tuguesa Carioca. Trata-se nh-o, Amorim e Jacó (Lau�
ren!1e, até e'stã-o sem vitó- palham-se Denicol e C�e'spo son; Juca e Laudares; Os:" nho o "onze" azzurra na Carlos e Flávio. ',. ! de um: quadro que cumpriu ,1'0).
ria na te!nporada de 57. e .0 meia do Paula ,R�mos ni, Valério",e �a.ímor; Tel-: tarde de ante-ôntem. Ape- A:�í - �a:ú; Waldir I uma das melhores tempora- .., Como partida preliminar
Fomos ver o encontro. atua e vence a penCla de_ mo, Sombra (E rIco), Bráu� nas Tatu se houve bem (EmslO) e EmslO (Danda)r; das no Velho Mundo, des- bater-se-ão Treze -de Maio e

-'''',sem dúvida um do's melho- Stor�" desempata�do o jo- lio, Oscar e Erasmo. I J}0s 9? minuto,s, não sendo Fausto (Marréco), Abe.}ar-
I

t�ndo-se- entre seus gran� Vendaval, em contin'uação
r-es" e 'mais '. sensasi0!lais go, -isto- aos 42-112, minutos. : FLORIANO ...:.._, Stork; 'culpado dos - de-is tentos do e Lo14; Fernando (Bo-' des feitos o empate colhido ao_ Campeonato de Amado-

que o público já presenciou '. TELMO:,3 ';lI: 1
'

Deni�ol· e, HeitOl'; So:lis" I
cohtrários. Ná fase final o Ião)" Nilson (Ferna�dô), I frente áo Dinamo, de Mos- res.

nestes últimos anós e que Ataques perig�sos dos Crespo e João _ Carlos; De "quadro ãpresento� algumas Betinho, Amúrim e Jacó
I
cou, e cuja atuaçã� mere- Preços: Cadeira numera-

veio rehabilitar o alvi-ne- vis.itantes sucedem-se obri- CarE, Giovani, Eni?, Luiz
I
melhoriás, mas. foi impo- (Lauro). 'ceu as melhores - referên- da,,- Cr,$ 70,00; Arquiball�

gro dos sucessivos frâcas- �ando o arqueiro Dilson a -Garlos e Flávio. (M&rtins).
I tente para vencer 3, perícia

.

O ARBITRO I cias da crônicl1 esportiva cada -:- Cr$ 40,00; Y2
ã9s no ano em curso.

-

seguras defesas. Aos'44 mi- ARBITRAGEM d'o goleiro Stork.
.

Voltou a apitar o ,auclJo da Capital., soviética. quibancarda (meno'res) "'�
O jogo começou penden- nutos Telmo pela direita O árbibtl'o Artur Vilari- Quasi no final;' da por- :Artur� Vilarinho. -��'u tJ:a-1

"

geral - Cr$ 20,00..
-

'.
" '.

� .
.do m�is' para os ganchos, avan�� perseguido por João nho, �ue acomp�nha a

de-, fia,.
Lauro �e:de,u uma pe: balh<l des.ta vez nao passou #

que obrigaram !l retagu�r- Carlos e ,próximo
� à· meta legaçao 'do FlorIano, teve nahdade maXlma que ,fOI de regular. RI

..

'S- P Ida alvi-negra a envidar tO'- contrária fnlmina inteli- êrros, sem no entanto ter
r defendida em, grande estilo PRELIMINAR 10:_ ao' au o

dos os seus esfor�o'i:\ ·para gentemente; falha Stork' e preten�ido influir p.o-re-, pelo arqueiro florianista. A partida' preliminar, en-
Resultados de sábado e

não tombar ao mesmo tem- a"peíótá ganha o fundo das sultado -da luta., Deixou de TENTOS RELÂMPAGOS tre São Paulo e Tamandaré
, �. domingo:

Põque respondht com,peri- rede's. Termina a primeira marcar um peníüty para ca-
'

Os dois únicos tentos da (Campeonato Amadorista)
I Botafogo 1 x São Paulo O

gosas ca,rgas spbre o àrco fase com o Figueirense ven- da lado. Póde ser conside- peleja interestadual. tive- foi vencida pelo primeiro
I 'Vasco 5 x Portuguesa 2 bado e domingo, estão as-

guarn-ecido ' por Stork. Um cendo por 3 x L rada bôa suá conduta. ram como seus autoreí! Flá- por 6x4.

pelotaço de Gi'ovani propi- UM úNICO TENTO NA PRELIMINAR I vio e Enio, aos 9Y2 e 11 mi-

ciou ao novato goleiro· Dn- FASE FINAL A preliminar, disputada' nutos do 10' tempo, respec- Aproximadamente
'son a praticar sua' primei:.. No período complemen- entre Austria e Postal, em' tivamente. Ambos surgiram mil cruzeiros .

.

1
Próximos encontrol: -1° lugar - Vendaval, O

ra intervenção d� vulto. tar os florianistas, dão o prosseguimento ao certame
Hoj�, no Rio - Flumi- 2'0 lugar -=- Austria, 1

Mais duas defesas prátic,a que pódem para diminuir de amadores, foi vencida
.

, nense x Vasco 30 lugar - São P,aulo,
'Dilson e a seguir

-

'Stork a diferença, mas atacam pelo primeiro pele escore

(. S b T PCaça, aça U marllna, Ilro, esca
' ,Amanhã, p.o Rio - Fla- Treze de Maio e Upidos, 2·

opera sens,acionalmente sem a -necessária devenvol- de 4 x 2.
.

.

'I mengo
x Botafogo; em São 4° lugar, - Ipiranga, 3 ,

num pelotaço de Erasmo, .tura para furar a sólida re- VITÓRIA NA DESPEDIDA
& tOU ros I Pau.

lo -'- Corintians x Pal- 5° lugar - Postal e Tlf.;,�,enviando a pelota a eS- ,taguarda alvi-negra. Edco, No dia seguinte, ou seja . . •
_

I' d S
.

d� t
� d'· . �

bas- ,melras. mandaré, 4
canteio que foi pelo mesm·) emtran,do no lugar. e om- domingQ, voltaram os gau- No dia seis es e mes . e

r
E uma orgalllzaçao �,�,���,�_�.,'__�_'., ..�.��;�_�,���._�,

batido 'sem resultado. bra é logo �errubado den- chos ao está.dio �da rua Bo-, Maio, em suculenta chur- �ante interessa�te para .a'
-----. -----------

O jogo prossegue c{t�a tio da pequena áre� por caiuva,. desta feita �ara se' rascada nO'sol�r do CeI. �a-I epoc;t em que v�vemos, pOIS 'os respónsaveis pela sua cõnfe::ção, algum dos li'iaio-

vez mais sensacional. o� Crespo, deixand9 o árbitro desPt::direm dos flonanopo-' gundes (tambem. conhecido i
sem nada ter ficado deter- A industria d,e roupas feitas é Ullul das princi-

a,t,acantes visitan.tes,. mano-, de assina,lar p'enalty a ia. - litanos, (enfrentan.do o es- entre nós por Arpão D'Quro minado, todos os seus

mem-I
pais lios paizes adiantados da· Europa e Estados

,
. �

I Unidos.
bram, com. elegân.da, me- vor dos locais., Logo depois quadrão do Avaí, conside- e Jagunc.o do Lageadinho)_ bros reconhecem entre si •

I . - A rOU.p3 Imperial Extra é produto 1Ia prmcipal
diante '�ma sequên,cia ad-. o mesmo Erico executa uma rado o clube que mais hon- lá' pr'as handas 'da Pedra os

.

direitos e obrigações
'

industria do genero em nosso paiz.
miráv,el de pas'ses, mas

� bela "bicicleta", mas Stork, rado tem o balípodo bar- Grande nesta ,maravilhosa qUe competem a �a,da um.

tornaram-se inoperantes ao: at.ento aos movimentos do riga-vel'de e.m encontros in- ilha de Santa Catarina, N'ão é fácil tornar-se um '

se aproximarem do a'rco de I player lecal defende bem. terestaduais 'e intermunici- aproveitando a pre,sença en� Murubbçaba, motivo por- Derrotada a Portu guesa em Tubarão
Dilson. A retaguarda local Aos 40 minuto's, 'o'vete- pais e que h� pouco COI;lse- tre nós, do mais g,radua;do que não d'eveis procurar A Portuguesa, do Rio, es- pelo escore de· 4 a,l.
impressiona' peÍa 'exc�le�te rano Martins,

"

que ent�ou guiu empatar com o Bangú, - CeI. Peixe Pedra, pre� ser um deles. Precisa o .in- tr�ando, domingo, em gra:'. Ontem os lusos cariocas

policiamento sôbr,e. os· avan- em substituição a Flávio do Rio. sente os demais componen- teressado comprovar, qua-, ma,dos de Santa Catarina, deixaram Tubarão rumo a

.tes gauchos. consegue' não sem grandg Na segunda exibição, tes: Caci(iue Murubixaba lida,des de esportista excep� enfr�ntou a Seleção da Li-, esta: Capital, devendo jogar
GOL DE 1:NIO esforço fazer ,cair a cida- yol-tou o Fl,oriano a inco,r- Pé de Aribú Velho; Ca�iço I

cionais e essas não Se ad- ga Tubaronense de Despor- 'hoje com o Avaí e 5a feira
Aos 14 minutos o "cen- dela de Dilson, diminuindo reI' nos mesmos erros do D'Aço (ou de J;luva); Tur- quirem' assim de um mo- tos, vindo a ser derrotada' com o Figueirense.

ter" Enio de posse da pe- a .cÍiferença. Dois minutos dia anterior, revelando-se co Gervão ;-Toninho do Em- : mento para outro.

lota avançou pelo setor es- após Martins é derrubado inopel:ante nos ataque,s. pório; Pedro (matador de
I

Entretanto, alguns cano

querdo e de imediato fu- tal como o foi E'rico, mas Mas logrou vencer por dois porcos); Capitão· Galdino e didatos existem e que bre

sHou rasteiro, t�do Dilson o árbitro deixou a falta pas- tentos a zéro. Não pensem I o grande mergulhador "Sa-' vemente se tornarão roem'·
executado um péssimo saI- sar em bràncas nuvens'. E os leitores que o conjunto doI" (Vitinho), lavrou-se bros efetivos dos MURUBI-

. i I
com uma grande defesa de gauch.o. teve uma atuaç�0l'uma ata de acôrdo e fun-I XABAS_�." . "

Stork de um pelotaço de, rehablhtadora. Ao contra-
J
dou-se a "EQUIPE MURU-

I
A voce.s Murublxabas,

Oscar é encerrada a peleja' do deixou muito a d'esejal', BIXABA", ficando a Pre- os 'nossos votos de sucesso
.

I 1

,com a justa vitória do Fi- apenas �e sobressaindo dois
I
sidência de Honra entre� ,

em seus esportes.

gueirense pelo \
escore de I elementos que foram'· o, ar� l-gue ao. ilustre visitante:, .

.

I \
Reage o Figueirense 'e 3 x �.

-

_

queiro Stork e o médio CeI. Peixe' Pedra, ,a quem

I
.

/ ,
,

ao� 16Y2 minutos cons�gue OS MELHORES colored João. Carlos, êste a I são entregues ti>dos os po-: ngresse /no' Cole-
igualar a contagem, me- No quad1'0 eatarinense figura àominante -da por-I deres sociais.

I· d Ar b.tdiante um ataq.ué de gran- todos se esforçaram para o fia. A zaga,' porém, esteve I Por êstes dias teremos glO e r I ros .

-

des proporções em que se êxito do conjunto, destãcan- mais segura do que contra entre nós as Flámulas da I Torne-se você tambem

houvéram Bráulio, Oscar e do-se, porém, o arqueiro o Figueirense. No ataque I Equipe, que �erão distri- i um ,conhecedor p:rofunJdo
'Erasmo, cabendo a êste lu- Dilson, o médio Osni (o ninguém convenceu. buidas entre ·os componen- das, Leis .de Futebol, inscre-
dibria,r a vi�ilancia de melhor em ,campo), SOl!l- A sorte do Floriano foi tes -da mesma. 'venda-se no Colegío de Ar

'Stork'com um pelotaç6 sen� 'bra e Erasmo. Nos venci- encontrar: o ,Avaí· numa de A finalidade.,. social �. bitxo$ ,d'a. FCF, Il,lforÍna
'saciona!. dos, salientamos Denicol, suas p,iores tardes; .com

os

j'.'
"PRATICAR O �SP�RTE I,çõe�

diariamente na Secre-

SOMBRA DESEMPATA I Cl'espo, João Carlos" 'De da l'etag'ual'da ponc,o segu- P,ELO ESPQRTE .. . tarla da F.C,F.

Após as partidlts de sá-

�ENDA
Fluminense

. ti,ans 2
trmta,

A
,.

3menca x

3 x Corin- sim colocados os concor-

rentes, ao título amadoris,:,
Palmeiras 2 ta, por. pontos perdidos:

Campeonato Ama
dorista --

,---�---

to, razão porque não conse

guiu ',deter a traJetória dO'

balão de couro. E'stava ini-

Ve�nêeu O América as eliminatóriaS;
sôbrepujando ·duas vêzes o Martinelli

,ciada a contagem.
, ERASMO EMP.i\_TA

Nas provas �liminatórias' ense, o qual ficou, cre'den
de out-riggers a oito remos, I ciado para representar o .

\

disputadas. em Bluroenau, remo barriga-verde na Pro

sábado e doming.o, entre va, Clássica "Moisés Lu

América, loêal e Martinelli, pron", a realizar�se no dia

desta Capital, em ambas 2 de junho próximo, em

triunfou ó clube blumenau- São Paulo.

,.,.,..-:..-:..--,.,.._..".-�_,............._.........�..,.,.....�....._,;_�..-..._.,.._�
Desde a'e$colba dos tEcidos padrflO corte e a:ca�

-

bamenbO pt;rfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecialistas responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim' é possivel Qbter ultta
.6upa. per�eita e que veste bem.

Pelo Crediário'do l\{agazine'-Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

,

.; \
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/'

3 . vêzes por semana ...

rumo o São Paulo,Rio e Pôrte Alegre!
...pelo.Gaúcho, .

Super-Conv'_ir do Real t·
.

,

..

"

Em sua

próxima viagem, prefira
.
o GAUCHO -

um vÔO _

em Super-Convaír
da Real I

A REAL lhe oferece, agora, mais vantagens do que nunca,
em suas viagens a São Paulo, Rio e Pôrto Alegre! Veja a6:
- CONFÔRTO EXTRA • você viaja nos modernfssímosje lu-

xuosos Super-Convair 340 é 440, com cabine pressurizada,
ar condicionado, grandes poltronas reclinâveís .•• ,

C um

serviço de hotel de luxo!'
,

- NOVO HORÁRIO • mais conveniente para você I Propor
clona mais tempo para neg6cios e passeios. Você ganha
um dia de trabalho em São Paulo, Rio ou Pôrto Alegre.
Para São Paulo e Rio: às 3a8, 6as e domingos.
Para Pôrto Alegre: às 2as, Sas e sâbadoa., .

- NO RIO • o Gaúcho pousa no Santos Dumont, para lUa
maior comodidade! .

/

--

,
Rua Felipe, Scl:unidt, 34 - Tel. 2377 I�

Por Trás da Cortina de Ferro o QUE PENSAM,.

Por Benjamin West, do em outras partes do mundo, é a mais alta autoridade-na- A_ SQlu;Çã'o do problema sôbre as demais. Ê a que
, IPS e sua' aspiração final con- interpretação do marxismo da Alemanha - afirmou -=- l se refere â criação de. um

. VIENA, Maio - Nikita Únua sendo a imposição do e do Ieninismo, mas que depende do Chanceler Ade-
I

órgão especial, cuja missão
Khrushehev. .chefe do Par- comunismo internacional existe "uma interpretação nauer, da República Fede- I

conslstirta em manter a

tido Comunista Soviético, sôbre tôdas- as nações do coletiva das duas ideolo- ral, e do primeiro ministro ordem na- Europa e garan

sugeriu uma vez na semana mundo, política que Khru- g ia s, e que todo-aquele que .Grotewoh, da República De-II tir,-dêste modo, a seguran
passada que os Estados shchev descreve com novas não a segue é pseudo-comu- mocrática.' As declarações ça do Velho Mundo. Esta

Unidos e a União Soviética palavras; a saber: "Uma au- nista". de Khrushchev . nos fazem I
d

'

'A I proposta parece encerar o
devem chegai' a um acôr o tor idade cada vez maior O' líder soviético recu- ver como toda a careza, _,

.

, ,
. ,

, ' . conceito básico da entre-
para reduzir a um mínimo para o marxismo e Iinínis- sou-se a mencionar casos que não sera permitido que -,

,

I
-

d t
.

I VIsta, ,e somente nos per-
possível as tensões existen- mo". específicos de países ou os a emaes a par e orien-

"
<

AI i mite chegar a uma conclu-
tes principalmente na Eu- Básicamente, a "solução indivíduos pseudo-comunis- tal se unam a uma ema-.

.

, -

,

. i são: os líderes atuais do
�ropa. sugerida p.or Krushchev não tas e negou-se,

_ ta�bém, a nha não-comunista, e que ,
'

'

_

,
-

.

"I' d
i Kremlin mostram-se tao

A proposta foi feita 110 é de sua criação. Seu an- apresentar exemplos ou de- Moscou nao esta me ma o' .

. ,
i interessados, como esteve,

transcurso de- uma entre- tecessor no cargo de pri- finições a respêito. Por ou- a considerar siquer a pos-.
r mund' .

' ,

_

; Stalin em que o mun o se-
vista pessoal realizada en- meiro-secretário do parti- tI'O lado, não mencionou, sibilidade de uma alteração ,

di "d'd d tI
' ",

J "
I ja !VI I o em uas par es

tre Khrushchev e o notáve do comunista soviético, 0- também, o fato de que os na situação at��1 dos ,pal-, , ". '

.

jornalista Jloi'te-americano sef Stalin, também era par- países da -Europa Oriental, ses da Europa Oriental. A contrárias, ,por considerar
Turner Catlcdge, um dos tidário da ideia de dividir que continuam sendo saté- êste : respêito Khrushchev' que êste seria o melhor pro

diretores do "The New York o mundo '

em duas esferas lites de Moscou, reconhece- manifestou categóricamen-j cedírnento para desbaratar

Times", que se encontra de hegemoniapolítica. Uma ram recentemente o "pa- te : . UNo que se refere à
I
as alianças defensivas 'e

viajando por diversos pai- divisão desta natureza re- pel dirigente e a maior ex-. Europa Orie�tal somos in-
I anular a' resistência do

ses do mundo em visita aos sultaria em prejuízo das periência da �nião Sov�é� flexí�eis"..
"

I inun�o livre á c�r�'�nte_ �x-
escritórios dos principais pequenas nações, q?e não tica e do partido comums- Uma nova proposta, con-, pansrva do comunista in-

correspondentes estrangei- teriam outra alternativa si- ta soviético". tudo, parece destacar-se I ternacional., .'

1'05 de' seu jornal'. ! não aceder aos planos das �ste reconhecimento {oi

A entrevista se destaca
I
duas grandes potências, Os expresso em tôdas as oca

entre tôdas as anteriores Estados Unidos, todavia, siões, como resultado, da

c�lebradas com o alto lí- nunca expressaram, ofici- campanha de Moscou em

der soviético, dev)do a sua almente, sua opinião sôbre restabelecer
.

.as condições
-

extensão, pois -durou quase êste assunto, mas a hístó- da Europa Oriental como

duas horas, Resultou, tam- ria conta eloquentemente, � eram antes da revolução

bém, interess�nte em vista �omo Washington "sempre ,I
húngara de Outubro do ano

-da tran queza com que' se, rechaçou tais propostas. passado,

ex,pressouKhrushchev; con- Em sua última entrevis- De acôrdo com a tése

tudo, através dei texto pu- ta, Khrushchev falou sôbre 'principal da atuál propa

'blicado da entrevista, veri- vários têmas que já nos são ganda soviética, Khrush

fíca-se que os objeti\l.?s 6 familial�_es, A respêito da chev trat?u de justificar a

propaganda de Khrushchev coexistência pacífica, afir- intervenção russa na Hun

s�ndo OS mesmos, seja. de- mou que haverâ- sempre gria e in�istiu que os hún

baixo da teoria do es'taU- 'problemas ideológicos en-' garos têm "sua própria in

nismo seja 'debaixo dO-'dis- tre ,os Êstados, Unidos e ,a dependê�cia, seu' próprio

fal'ce ,. d2 suposta coexis- União So,,:,iética. Mas, logo govêrno independente e

"têneia pacífica. . a seguir, declarou que "is- 'agem conforme suas pró-
A "negociação" que pro- to não ,deveria constituir prias iniciativas". No en

põe Khruschev entre as obstáculo algum para que tanto, o líder soviético não

duas potências, na v,erd,ade, tel'\hamos relações como apresentou nenhuma p�'o

não é mais do que: outra bóns vizinhos". Désta' feita, posta nova para resolver o

versão de uma já'-conhecida o têma-de "coexistência em pro�hleriJ.aAa Alemànha, que
tática soviética. O objetivo competição': não foi abor- é, na re�lidade, o fator fun
desta tática é lograr a dis- cl!do. damental em qualquer es-

o<;oltlc.ão da, G)rganizaçap do
...

,; ._

rrratacfo do Atlântico Norte

Com relação às questões
'>'- -" - ,....... ,

ideàl.ógioà&,,' Khrushcev ma-

llifestolt q�i8 Ô Ki',efulin �ão

. Edital:de Convocação
,���"�"-
1��""'7> ,

_. Faço saber aos que o presente virem ou dele tive
rem conhecimento que, no dia 30 de junho de 1957, será
realizados nêste Sindicato as eleições para sua Diretoria;
Membros do' Conselho Fiscal e Representantes da enti
dade no Conselho da Federação a que está filiado
respectivos suplentes, ficando aberto o prazo, de 15 dia

que correrá a partir; da primeira publicação deste, pa
o registro das chapas na, Secretaria, de acôrde com o di

posto no art. 6.0 da Portaria Ministerial n . o 11, de 11 ile
fevereiro de 1954 ..

E D .í T, � J:. N.o.l. , . As" chapas deverão ser registradas 'em separad
O Sindicato dos Operârlos e Carpinteiros Nava_l's de

sendo uma para os candidatos à Diretoria da entidad

S�nta Catarina, cO�,v.oca �s seus asso�i��?s para se r�u� Conselho F'íscal e respectivos suplentes e outra para
r irem em Assembléia Gera] Extraordinâria, em. su� se? I Representantes no Conselho da -Federação, na forma d
provisória a rua, Pedro Soares,. N. 15 em AFlorIano?oI�s, , disposto no art. 10.0 da citada Portaria, ' ,

Estado de San�a ?atarina, no �Ia) 2,6 _dO mes de m�lO, �s j Os requerimentos para o registro das chapas dev
9 horas em prImeIra �onvocaçao, e,. nao havendo numer o i Ião ser apresentados na Secretaria, em três vias" ass
legal para o 'seu funclOn,amento, flCan:t convocados para

I nados por todos os candidatos, pessoalmente, não sen

à;� 10 horas d? mesmo dIa e -local, e� s�gunda co�voca- permitida para tal fim a outorga de procuração, dev
çao, para d�hberarem sob�e .o segumte. I do conter todos os requisito.s previstos na legislaç-

6, R D � M, � O :p � A
�

-, ! vigente e nos estatutos da entidade e instruidos com
1.0 - LeItura, dIscussao e aprovaçao da Proposta:

prova exi-gida no § 1.0 do Art. 1. da Portaria n.o 11
Orçament�ria ;1�bOl'ada pela Diretoria refe- i

11-2-954.. _ >

'

rente ao exe-rCICIO de; " Alvaro Maximo de Ol-iveira
2,0 - Djscussão e aprovação do Parecer do Co�se- Presidente'

lho Fiscal deste Sindicato sôbre _JlS citados
I

documentos�

Flortanópolis, 20 de Maio de 19§.7
.,. Alvaro Maximo de Oliveira,

-PresidCllte
NO'I'A:- O pre;ente Edital de 'Convocação foi afi- j

xado na séde provisória, e distribuido por I
��!::h:�:/enhores associados no .lOCal,
dós OperáHos' e ·Câí·pinteit·õs 'Naváis de I'Sauta 'Catarina

Síndic�to dos Operar-ios e

Carptnteíres - Nav�is dei
,

. Santa , Catarina

A vibração e rapidez da época moderna exige
que se pel'CH o mínimo de tempo em todas as fases da::
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi·
ta perda de tempo na escolha, compra c confecçAn
do vestuário masculino.fôrço sincero que "se faça

para \al1viál' a te11são intel'- :
SINDICÂ.TO,

Í1acio:rlQ,l. I
'Estas famosas roupas, são de venda

do Magazine Hoepek.e das alianças defensivas
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROF�SSIONAL lli2E'Mêêot@o'r@@MÊ#JBi#lr,,·,FII·i#lmi#Joê;pêêEP.'êTêr=A37,ê� III :& D I C O I . DR. WALMOR ZOMER m "

IDR. CONSTANTINO DR. 1. 1.0BATO GARCIA
DIMATOS FILHO ,}luJomado pela Faculdade Ns-

, ,

IMIliDICO CIRURGIÃO Doenças do aparelho rellplrAtórlo donal d�d�d�!nBra!� UnI'ver-
.i'

Doenças de Oenhoras � Partos TUBERCULOSE Ex-Interno por concurso da Ma-� Operz.ções - Vias Urinárias RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA ternidade-EscolaCurso de
.

aperfeieoameníz,: e DOS. PULMOES :Servi'ço do Prof. Octávio 11.0-longa prática nos Hospitail ,de Ctrurgia do 'forax .

dri,ues Lima).Buenos' Aires. Formado pela· Faculdade Naclt'- li:x-Interno do Sllrviço de Clrar.CONSULTóRIO: Rua Felipe nal de Medlciua, TisloloKl .. ta e
da do Hospital I. A. P. E. T. C.

Schmidt, nr. 13 (sobrado). FONE 'fisHlCLrUrgião do 1(ospital .Ne·
do Rio de Jl'meiro3&12. .

rêu Ramos �Iédlco do liospitál de Cn'ldadeHORÁHiO: da. 15 is 18 ho· Curso do espécializal:io . pela
,. da Mllternldade Dr. Car_

rae, S. N. T. Ex·lnterno e EX-lIl1sls· ,

Corrêa
Residência: Aveulda Rio Br.an- tente de Cirurgia do Prt./f. Ulro .)OENÇAS DE SENHO.�AS _

eu, n. 42. GuimaTÃes (Rio). PARTOS _ OfERA(OESAtende chamado. Cons.: Felipe Schmrdt, 118 -

PARTO SEM 'DOR peloTelefone: - 1296. Fone 3801 .

,

--------- Atendo em hora marcada. método psíco-profflâtíec •

.Re8.: - Rlll.
'

Elit"Vill Junkr, Cona: Rua Joãf) Pinto n,
'0 - Foue: na.

16, das 61,00 às 18,06 horas.
Atande com horas marca

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua: Genara) Bittencoon n

lOl.
Telefone: l.698.

5,5 HP
11 HP('IRUR-GIA TREUMATOLOGIA 0- ESTADO J

t)rtope4i.l Redaçio e I}flclnal. à roa. COD' mil 35 HP
Cf."ultórh): João Pinto, 18. "'elro Hafra. n. 160 Tel. 1022

5-0 HP"all Ui 1'>8 17 dràrtamente. C P tal 13.M.enos a08 Sábados -D' xi O.
RUBENS A RAMOS

m HP "Res: Bocaíuva 136. G::e:�: DOllUNGOS J'. V. m -84
DR. HENRIQUE PRtSCO 1

Fllne.::_ 2.714. AQUINO . GRUPOS GERADORRS _ "P E N T' A�'PARAISO R NEWT N Reprelentant... :

'lnl:DICO
D

D'AVILA
O

Lt::prelenUCõel A. S. Lara
1 Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos -_ Com

Operações '" Doeuçae de Se." CIRURGIA GERAL Rc'a Senador Pantas. 40 - .0 ..

motores DIESEL "PENTA", partida elétrica _._ radiator _alaoras - �línlca de Adultos.
Doençd.s de Senhoral - Procto- andar.

'.

1 d di
Curso

.

de Especialização no
, logia - Eletricidade Médiea Tel.: 22-6924 - Rio de Janelrll filtros _ tanque de oleo e demais pertences: acop a os lre-Hospit,":l 4011 Servidores do 111-
Conc-rltõeío i Rua Vitol Mej- Rua 16 de Novembro %28 ".

d d I
tado. reles n. 28 - TeleIone' 3307. ndar' sala 612 - São Paulo. damente com flaage elastica á Alterna or e vo tagem(Serviço do Prof. .ariano. de Consultas: Das '.16 lt"'l'al em A8Blnatural anual •• Cr$ ·100,00.,

d bAnJ::�:?tas - Pela manhA no diante. Venda avulsla ...... Cr$ 1,00 trifásicos 220 Volts - com excita or - 4 ca os paraResid'ênda: Fone, 3.4%2 _

i1ÁP1!;�ed�a�af��3�di;8. em dían- �ua: Blu�� n. 71, ��ú:;f;inU:i��ia�:s!�nt�:!\o_ ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos �stãGte no eonsultõrío á Rua Nunes
�:'1" blicados, não !lerilo devctvídos.

d õb I
. I

t ra entrar em funciona-Machado .17· Esquina de Tira-,. A direção não se responsabilizA assenta os SO· re ongannas pron os padentes. Tel. 2766. DR. HÉMLIÉOn BI'ECRoRETTA pelos conceitos emitidos' nos ar-
.

. _

.

mento.aesidência - Rua Prelidente
_

Coutinho 44. Tel.: 1120. tigos assinados.,
ADOS PAR'A O ESTADO DEOrto,edia e Traumatologia INFOh........._;OIlS 1Jft18 REVENDEDORES AUTORIZ, ,

CLlNICA. Ex-interno por II anos do Pavio O ·Ieit('r encontrará, Dist. co- '.

A R I N Ade lhão Fernandino Simonsen da Iuna, informações que n>lcllllita, SAN TA' C, A T
/6LHOS - OUV.IDOS - 'NARIZ Santa Casa de São Paulo. diàriamente e de imediato,: MACHA'DO & CI·a. S/A Comércio e Agencias.1Il GARGANTA (Serviço do Prof. Domingos De. ORNAIS Telefo:1e

DO fine) - Estagiario do Centro ,le AQ lastado ,,, 1.02111

Rua Saldanha Marl'nho' 2 _ Enderê�o tel�: "P R I M U S,·DR. GUERREIRO UA O t d' T tI'
Gazeta .- _... 2.668

,:r C?' r ope la e rauma o ogIa e do Diário da Tt>.:rde .•••••.. 1.6711 , .

•

62 F'LORIANO'PO'LISFONSECA Pronto Socorro do Hospital das Imprensa Oficial •.... '... ,

1.688,
. Cx. Postal; 37 - Fone, 33

_
, ,��:!eH��pft�r��QFI�:ia�rpO�!: Clinicas d(i São Paulo. �p�!!":l��� · ?������·:UÚ

I aêêêêêêêêêêêr#lêê.r#lêr#Jr#lêêEPOllsue a CLINICA os APARE- (Serviço do Prof. Godoy Moreira) (Portaria) .4.086 ,__ __

,

" .

•t-:i��&:�RN::::.t:: ::���:�:r��;��:�:�;"t;':� �i:�;::;�:::;�;;;::�;:: M1N::riM}�=f:RA
. ...

I-II 011'U:OSPITAL
15 Osteomielite _ Traumatismo _ �a�erm�aü_e Doutor CU· REGIONAL .À TARDE - das 2 14S -

los Correa .......•. _. . I,U1 _

.0 CONSULTóRIO - Rua dOI I1'raturas. CHA:MADOS UIl- "ACúRDO" COM O ESTADO . DE "

tLH:tr� nO. 2 Consultas: Pela' manhã no Hos GENTES. .• SAN'.!,! CATARINA •RIi,.j;D�NCIA - Felipe SC'J pital de Caridade, das 15' às 17 CorRo de Bom.belro� .. ;. '.31.
midt nO. ll3 Tel. U66: 30 horas no Consultório. Servfço Luz (Raelama-..... A V I S O
- Consultório: Rua Victor Met' .',' çõe.s) :.. .. 2.404 A Delegacia FIGrestal Reiional.-DR. JúLIODOIN· Po!icla (Sala Comlssblo . . 2.038 " ,'.

.

.relIes n. 26. Pollcia (Gab. L'e.legado) .. 2.694 DO sentiao de cDibir, ao màxlmo pos�VM�DIRAICO Residência: Av. Mauro Rall\o CQ,MPANHIAS DE Ilve1, as q'ueimadas e derrubadas de mato, IÍfim de impe-
_�

.. _:_ 166. - Tele. :,2069. / ''l'U,ANSPORTES •

f
. A •

I'
.

__.--------__- _"'SPECIALISTA EM OLHO!!! TAC ....••... ,., •...••• ,. uoo, dir ..os desastrosôs e eltos economlcos e eco oglcos �ue

p.�_�
,DUVIDOS. NARIZ J!l.G'ARGANTA �ruz«:iro -do Sul ........ 2.500' 4carretam tàis práticas, torna público e chama a ate:;;;ão '-
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e'0,.1
'fRATAMENTO E OPERACOES PanaIr ..............•... 111151

d d
.

tá' d t I d
.

.

�e

S
Infra-Vermelho - Nebulb:aclo - Varig ........••.... ,... 2:126. e to os os proprle, rIOs. e erras e aVE ore; em '. �

-

UUra�Som· - A floresta significa: óide Aéreo M02 ral para a exigência do cumprimento do Código Flores-

,(T.:atamento de :lnnalte le.
'fonte industrial; solo fer- Rebi : , � a�1 ·tal'(Decr. 23.7.93 de 2a-1-1934) em todo o Estado.

l-/,Ia
'�1Anrlo-ret1n\)::�i!l2. Recei. d. til; terreno valorizado; pro- ��T��aval .. uv

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
_

-><,y -'�,iOenlo. - Model1l6 flqulpamento t'eça-o de manancI'al's defê- LH. 2021
I

•

d'K ftllftAttnY! 7i:ftAA ftlJI.la i 01 l (úl
.

,.

Nenhum nroprietário de terras ou avraaor po era
1IV104I,,1;' 'lU" """

•• 0to:R1DO '-:d )' • cc

sa contra a erosão'

garan_�ag:estiC
...••..........• 2.2.76 lY

• /

'"
no O ,

-' etropol ·
..•. ;.. 3.14.7 t.roceder que'.idlada ou 'derrubada de mato sem solicltar, r nos II IITlFJO � eda�0{6'ri: 18d'i:or�I�' 1! hora. e tia.de abastecimento do ��- La ��rta .,

- ..

:',
. &;321

om antecedencia, a ner.essária licença da autoridade '�' �MI<L J' �:Consultório: - Rua Vitor ••1- tenal lenhoso necessarlO CacIque '.449
.

d'
-'

Cód' FI
.

,

,
relea 22 - Fo'ne 2,6'111. ao conforto, à economia e' à

C.en'tral
,............... 2.694 florestal compe!ente, coníorme lsp.oe � liO or.e.s:-

." D'�llR�'
\

'

t
Res. - Rua São-�orle 10 -

b
. A

ia do Homem
Estrela _..... 1.171 tal em seus a"rtlgos 22 e 23, respectIVJl>mente, estando; 0,5 /."'"Fon. l' 21. .

'30 reVl'venc • Ideal -

...•......•••• ��5t nfratores sujeitos a penalidades. .( � ".'f.,
=
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REFLORESTAMENTO '

:', • � � 'iíIl
>o � � r�ranja . i er a e. Esta Repartição"pela rêde'de viveiros florestais, �em' :/ � . �

':i I
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA Olhos:'que Seduzem �qoJ.1,eração, que �anté.m na �stado, dispõe de �udaá -� "

:, �J
NÃO PERCA '.i'EMPO.

.

.

.

'

." .lementes de espéCIes ',flo�sta_d e ,de .ornamentaçao, paJ;:�. �'ilial ,"A Soberana" DIstrito do Estreito _ Cento
PARA A PRóXIMA TEMPORADA AviUULA,. FA-

ri�
"

Ê :'orn�cimento aos agric,:ltol'es. e� 19éeral'dinteresstaaost 'ndoÇA SEU PEDIDO POR""CHEQUE, VALE ou ORDEM DE ..

eflorestamepto de suas terras, a m e pres ar o a !iiiII(- ::n::s; �
, PAGAMENTO. � � Jrientação técnica necessária, .Lembra, ainda., a possibi- ...,....,

.

PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00. :SÃO r�
� idade da obtenção. de empréstImos para .reflorestamento .. ,. ,

FRANGAS E OVOS. OLHOS �) (Ã�i'
no Banc.o d'Q Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. DR. O :lr O .

F R I E D M A INRAÇA - NE\\. HANSPHIRE e RH0:9S "VER- BEM-TRATADOS � Os interessados em assuntos florestais, para a /.

NIS

mC00,.'ti.
)btenção de maiores esclarecimentos e, requererem auoto- E N S I N AVACINADAS (ONTRA A NEW CASTLE

--= __ ;: rização de licença para queimada e derrubadas de mato,
RU4 24 DE �lJ�.IO 111 ,.ou _G;�. CARVALHO

devem dirigil'-se às Agências Florestais Municipais ou Matemáticas . e Fisica'� �diretarnente a está Repartição, situada à rua S'alltos
� Dlimollt nO. 6 em Florianópolis. R. Cristovão N u�les Pires 21.

Telefon�: 2.47U - Caixa Postal, 395, Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

Endereço telegráfico: Agr.isilva - Fl'Orianópolis.
�, C.

DR. JO�Ê MEDEIROS

VIEIRA
- 4DV'.JGADO -

Jaixa Posts.l 160 - !taja -

l:lanta Catarfna,
'

DR. gWALDO 8CHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Vic

tor Meirelles
-

n, 26.
Horário das eonsultas -

das 16 :às 17 horas (eX(!eto
aOI" sábados).

.

.Reaídência : Rua Mello e

Alvim, 20 - 'I'el. 3865.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

E8pecialista em moiésti1u d.
Senhoras e vias urinária••
Cura radical 'das inf'ilcçõea

agudas e cron.icas, do aperelho
genito-ur lnárlo em amb!,).' OI
leXOI.

.
'

Doenças do apnelh
..o Dirutl't'o

l do siat sma nervoso. ,

Horário: 10% ás 12 1:1 2lA1 á. 15.
Consultõríoj R. !J.'iradentel, 12
- l° Andar ;_ Fone:-8246.

-.

Residbcia: R. Lacerda Oou
t,inho, 13 (Chác''l'a do lIapanha)
- Fone: 3248,

---------

IIR. CLARNO G.

qALLETTI
� ADVOGADO -'

Rua \I;itor Meireles, '·60.
, FONE:: 2.466

Florianc.polil -DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO.

CLAREIA E HIGIENIZ.4

"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarlna

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á vela,

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

Campanha de Educação
Florestal

A imbúia em estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, ,tem 200 a 400

anos, Por êsse motivo, o

problema florestal relacío-.
nado à imbúía, em nosso

Estado, só poderá ser re

sai vido pela reserva patrí
moníal de ímbuiais e corte

gasolina concrolado. com garantia de80 HP Diesel
80 HP" (direita e

103 HP "

132 HP "

" esquerda) regsneraçã., natural. Torna
se indispensavel preservar..a
que àin da resta

-

de imbúía
e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

" " "

" " H

nativo dessa espécie nas zo-

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

o ESTADO
O mais antigo diário de

Santa <':atarina.

•
"A Soberana" Praça 15. dê novembro

rua i<'elipe Schmidt
,

. esquina

EDITAlSamentes para plantio
.

Tôdo o agricultor ou pequeno ho�rticultor deve saber como' é feito a

escolha da semente para plantar. A semente tem, - ,.·tes de tudo, que s�r
completa, perfeita, sem· defeitos, - limpa pura com os melhores condiçÕes
de germinação, cOlno também de valor germinativo bastante alto. Sem estas

@xigência a semente'não dãi-á ao lavrador a recompensa dos seus esforços',nos
per,iodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo
cuid'ado na aquisição de semente para plantio.

G. A. 'Carvalho - Ven_;,de sempre as melhores sementes.
VAREJO - ,:M.ERCADO PORTA 'DO MEIO , '

-Viagem -,com segurança
. e rapidez

sO ROS CONFG�l'AVEIS MICRO-ONIBUS· .()
-� IIPIDf�SDL:BIISILBIIO»

m.

. :IPlorianópoUI - �t!o!!.� - JoinyUle :--, Ç��ba
-

�·l\'g·eA-n::C--ri\a"�1��Iê!to;i::'qUti:;d�:':".�n '

• Rua Tenente:lSll'Yeira. I
. '.

. . -- .

í

lAv'A'N'D'O COM SAB.ÃO

Virgem Esp'eci'alidade
da (ia� WETlft INDUSTRIAL - Jõinville - (marca registrada)

�""""""'"

economlza�5e - ,tempo e ilinheiro ----"""""""'---

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

-

Taxas de Viação e de Melhoramentos
1.0 Semestre de 1957

, De urdem do sr. Diretor do ,Departamento da Fa
zenrla, torno púhlico que, durante o corrente mês se

procecIérá neste 'Departamento, a cobrança das t�xas
acima.mencionadas, correspondentes ao 1.0 sem�stre do
corre:ate ano. -.

Findo '0 prazo 'acima, as aludida's taxas serão cobra- '

das ac.rescid·as da multa de 20%.
.

--- .

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

.

/ M, C. Cardoso
Pelo Oficial Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MODELO STANDARD 7,4 pés

-�

Florianópolis, Terça-feira, 21 de Maio de i957 9

____ ----
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\

,

* 4 MODÊLeS '

(

*4P,RECOS
,

�* 3 GARA.NIIAS,'"

"
,

, :-

E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA'
DOMICILIAR "�r,'

GRATUITA,·,
,
,

MODjj,'_'O MASt_ER 9,7 pés

lVroDl'� LO DE LUXO 9,5 pés

PERGUNIE A QUEM TEM 'UMA
/' E ADOUIRA A SUA:·

.,

ED1'FICIO IPASE

... ,.". "..,." .,..� - .. .,..

-Ó; \
,

•.

,
't

.�
,

. I * ,MIRCA REGISTRADA
.J

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

Pre�DrSUra da;�.
(Csnt, da 4a pag.)

1
corrompida' pelo orvalho". I Mas a rique:lJ; do material

ela. Encontram ern Emily I Algumas vezes refe�e-se I des,coberto na' gaveta de sua

"um novo reàlismo, vasado a Deus como a uma pessoa escrivaninha -após sua .mor-
. , I

--
-

em versos puros e
-

aforis- intima e em outras, seus ver te foi uma surpresa para
- ,� .

� .

máticos". sos refletem claramente a �odos. Alguns poemas ha-

Os' versos de Emil'Y são agonia de sua busca pela" "Úim -sido copiados em pa-

preciosos, .algumas vezes convicção: "O Jesus!' No pel de carta e costurados

enigmáticos e alguns exce.s ar, não sei qual é a sua por

sivamente -trabalhados. Mas ta,� vou batendo a 'esmo",
'o conjunto de. sua óbra poé- Nas ,palav�as de Conrad

tica apresenta uma grande Aiken, "seu genjJ' era tão�
originalidade de imagens. exceütrico como brilhante.

.
.

Qseolha� pela �tiqueta'
��f

- .'

<
•

juntos, como numa encader

nação. Outros f'orám encon

trados tal qual estão expos

tôs na
_ Biblioteca' Folger.

Publicado por amigos bem

Uma serpente é "um chico:" Seus desprezo' pelas formas inten�i9naàos, ,o primeiro
te desenrolando-se ao sol". ou regulamentos .era incor- volume desuas poesias apa

Referiu-se ao vento "cujos rigivel. Gramática, ritmo, receu pouco antes do fim

dedos I penteiam o'/éti", e métrica - tudo era ignora- do século passado. Seg�i
deSCl'eyend,o' suas .em,oçõ,es do se 'interferisse com o' flu rarn-se outras seleções.-Em
diante de um determiriado xo de -seu uensamerito. J.945 publicou-se "BoIts of

acontecimento, escreveu:. Sua irmã e seus"'amigos Melody", uma coletanea de '-

"Estou enebriada pelo :,t'r e sabiam que fazia poesia., rn'ais de' 600 poemas. Só dez

anos mais' tarde publicou
se uma .edição definitiva de

sua obra, resultado de meti

culosa pesquisa.
,Quando os leitores pude

ram, fhfálmente, apreciar
sua obra completa, viram
que se tratavà-:-:d� uma poe- I
tisa consci-ente de seu, genio
e decidida a aplicá-lo Tal

.como escreveu Louse B�
'gan, erttíco Iíterârío da r,e-.
vista "The New "Iorquer,
"ela não escrevia por intui.

ção; seus poemas mostram

o' aprendizado, o período'
áureo, e o deçljnío gradual
de seu genio criador",
Sua vida pode ser-bem re·

rsumida nas palavras do poe

ta, conteniporaneo AUan Ta.

te: "Toda compaixão destí

nada a EmilY Dickinson por

sua "yída solitârla-ê mal di.

I

- ��r'.AS�-{fã��

Você Sabia Que,,.

,
.

�

O, tese-
NHO e:/JDOSAV/Õ

es MOOER-·
�NOS E' I11UI
TO II1AIS TIé?A-'
B4LHOSO oae
os ANTIGOS. c �
PR(;P;gRO DOS PUl- �
1v0S /)0 8-/7 DI! .. ' �........._____
M�NOS- D:; .20 ANOS .

.

�
AT�d'g, LEI/C)U 150 MIL HOR-4G .'

DE c;:nUOO é êXPER/�C/,tl. éAITR& TOD06 os
ENGENHEIROS. O{1 PU/NOS 00 8-52 tf'100el;WD
Pl?êCI$AÁ?A/11 oe '5MILHã�� oe tlORAS, OIJ se-
J/'tf1, 20 VeZES 111:41.5'.'

-, . _

i; .

- ,

�t BD#BA.9, GI!ANADA!J
r; MINA!] 6NCCWíRA

OA!] PELAS CRIANÇAfJ llt4

/iA'LIA. EIJ1 toes MATA
Rt:1A{/, .t4aQ. afilAS

..

. �:su� -nova ronDa ânatômica
. .'

.

� para o. homem, moderno.!
-

'

·.Jmp6vfaa
;,

.-r-,+ .'; ..

�

.',- �
_ "t

- ._ � confeccionada 'em quatro talhes
.. ,. ,

"e em,32 tamanhos, Seus tecidos e aviamentos são
de alta qualidade e pré-encolhidos,

..:.. Você se sentirá bem', pois o
�

corte IMPERIAL
EXTRA.� 100% anatômico, muitomais confortánl
,e muito mais "elegante.

• Sua n�v� roupa, - IMPERIAL EXTRA - Clt'
prontinha para, você vestir. Não há longas espera.
nem .demoradas provas.

,
Rua Protes, 374 -�São-PaI.!10

35 anos especializada", ne ramo do
...
y_esfuório

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
�"""'---';_""CAj((QS HOEPCKE SIA

-

__"",,..ii_,,,,,,,,,,,_�_

"'1:,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 Florianópolis, Terça-feira, 21 de Maio de 1957

"stellarator", será 'construí-·

do na Universidade de Prín-

ceton, em Nova Jersey, uma
das muitas instituições que

cooperam no Programa
Sherwood" daquela Comís-

são - em
.

um esfôrço na

cional para reproduzir e

controlar a reação de fu-

são responsável pela ener

gia do sol.

CASA ESPECIALIZADA
EM MOTORES,

FREIOS E MOLAS

A decisão de se cons

truir o "stellarator" foi

anunciada e� uma entre
vista concedida à imprensa
por Lewis L. Strauss, pre
sídente da Comissão de

Energia Atômica, a 1 de

abril último. A energia in

dustrial obtida da fusão'
controlada "já não está
mais na fase das conjectu
ras", afirmou o sr. Strauss

acrescentando que às pes

quizas vêm demonstrando

"encorajader progresso",
Salientou, entretanto, a na-

tureza de longo alcance do
Projeto SherWood.

No processo da fusão. ou

processo termo-nuclear, áto
mos de elementos'jeves são.

transformados sobb intenso.

calor em átomos mais pesa

dos.

O precesso ds fusão tem

lugar numa enorme escala

no interior do sol, onde áto

mos de hidrogênio são iun-

.didos para formar hélio. O' '.

segrêdo da' reação da fu- IDstilD�OJe Belezà
-

«ILI14»
são é a gravítâção que mano' ,

tém as partiCulas do gas
O I:nstituto de Beleza "ILANA" avis� à sua. d.istinta

.

t
.

t t -d 50 I
freguesia que o mudou para a Rua F.el.Ipe Schmidt, 46

Jun as a empera Ul'as . e , , .

'

: _

. com o telefone 2469, Junto a Floricultura, com novas e
milhões de graus Fahre- modernas instalações. Agora dirigida pelas madames
nheit. O sol é, assim, uma I bolina e Inâ Marques que aguarda sua' visita.
gigantesca bomba· de hí-

.

I' -.-
.

�_._'-- '�--'--'�'- - ....---- _._ tes es questão de energia.
drogênio sob contrôle

..Ca-!·,
.

O que define uma roupa bem f�ta é um comple- Há uma possibilidade de
da segundo. que passa, a xo grande de fatores •. A escolha .dos tecidos, o pa-

que a energia resultante da
fusão

.

é responsável 'pela � drão, o corte e a 'confecção, são alguns dos príncipaís

I· b
• fusão possa ser cenvertída

perda de 4.000.000 de tone- que interv

..

em nU�8 roupa em feita Imperial Extra:
. A "venda destas excelentes roupas e feita pelo diretamente em energia

ladas da massa do sol quan- i Crediário- com facilidades, nesta -cidade, exclusiva. elétrica simplificando. e re-
do os átomos de hidrogênio, mente pelo Magazine Hoepcke.

-

d
.

d
'.

d. _. uzrn o gran emente o cus-

......:.:...:..�._ �...:.�.. I :�odO�:'::�:r d:eP:::::;
, ..._

-I
conteria- menos radiação.

. 'gamma 'e pasaria menos

J �O· alfliílo 'V·le·lra�·- .�
..

CI-a-' Ltda·'·POiS req�e.rida menos blin-

g ',' i dagem protetora, A possibi-
.. ·.0_, -- •

_

.

=>

:
!idade de uma explosão ou

-�1;'(�,� �� : descontrôle provavelmente

RUA SANTOS SARAIVA, 250
""ir.}-·.... .

: seria. extremamente' peque-

c -. P. N. 20 _ TEL.; 6.263 PEÇAS EM GERA.L PARA:I
,na e não haveria o. proble

!'ND. �TELEGR.: "VIEIRA" INTÉRNACIONAL - F.ORD Ima de comodispêr doa-res-
ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVnOLET - DO»GE tos, . .

SANTA CATARINA I,'
\

.

•
. Ha uma enorme quanti-

41) dade de problemas a serem
.1 .

-

f! I :'::o.��.I:::rc�:�:s :�eh:me:
. \

DISTRIBUIDORES, DOS AFAMADOS ."PISTÕES MAHLE"I; ��::. f��;:o�:'a::r:�:r�:�
�. '. .1 ainda está no limiar de tu-

, : ' do além do qual �esião mui-

TIPO DE
fi:

M'OTORE'S I tos anos de complexas pes-
�. quisas. "Aquele que pensar

i que a fusão. não pode ser

REVENDEDORES .i ::str:�au��e :U::Ch::s��o.�
,

. será facil de obter é um
.. ,

: idiota", disse Lewis Strauss

��- ••..
,.'

.

;-
_.

,
'.

.

.

.

.

'.
-
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_

'

• , ��Sl;;a
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' •. , ._ .

,
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PARA
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* mais
forte

* mais

Hextvel

.,mois
estético

"que

"apertar" gas aquecido ele
trificado num feixe estreí-

outro,

tipos. de

FÓRMICA
tistas já conseguiram vá

rios processos que utili

zam o magnetismo para

to, Uma vez que o gas não.

pode cruzar as linhas
_

de

fôrça magnética, deslocá-seHIGIÊNICA'
para paredes. balcões, môvets e inúmera,
cutr as aplicações que exijam limpeza

.

ECONÔMICA em espirais dentro. de tais
colocação facil em quatquef .superãcte.
grande economia de tempo e mio de obra

.

20 CÔRES
"garrafas" e deixando frias
as paredes dos recipientes,

O "stellarator" a ser

construido é tal, recipiente,

ItI:Jlril'imos e fheahzanw.
DI COIOCDÇÕes pelo rJOHO

ue rara beleza e brilho permanente, do.
upos lIIadr(.>pêrola. linho. Usos e mârmore.

Tilffiilnho In � 3U6 em 1.HI m�

Espessura uniu ENTREGA IMEDIATA

BUSCHLE & LEPPER LTDA.
CAIXA 154 - RUA DOS ANDRADAS 139 - JOINVILLE

uma enorme "prisão magné
tica" para conter e centro

dar os gases durante o pro
cesso deTusão

"

tremenda-

PostaUsta
mente -

quente. Será uma

edição. melh-orada de modê-
los an teriores, os "stellara-

• tors" A e. B, "Columbus" e
9;

100,00'f "Perhapsatron." O modêlo
C, do "steBarato.r" será

muito maior que seus 'an-

(dos Correios e Telegrafes)
Venchnentps- iniciais: - Cr$

Prepare-se para êste importante con

curso, com perto. de 1.000 vagas em tôdo
o. País. Adequira os pontos organizados por
escritores idôneos, da��dito.ra LN.C. A

Coleção completa das 5 matérias (Port,
Matem. Geog., Francês e Leg. Postal) "

Com porte aéreo, mais ,',

. '. Editor� LN.C.A., - .Av. Rio Branco,'
183 - 8/1708 - 'I'el. 52..9865

tecessores e será um tubo.
cflíndrico õco cercado. por
fios magnéticos.

300,00
100,00. Os benefícios que seriam

obtidos com a fusão con

troladaiser-iam formidáveis,
A fusão total de somente

um quilo de deutério produ
ziria energia . de 100 mi

lhões de kilowatt-horas. O

deutério existe em abun

dância no. mundo todo, de

forma que tôdas as nações
se 'tornariam auto suficien-

QUALQUER

DESCONTOS ESPEGIAIS PARA

"O Estado" I) mais antigo Diário de Santa Catarina

(

�....:r ,-_.� -.-.

.--� ......... ,._

r
..

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

, ,.

PROGRAMA· DO MES

MAIO

Dia 25 (S) - Soirée juvenil (

Dia �1. (III) - Grande Bingo em benefício da
Sociedade de Amparo aos filhos
Lazro,

AGORA ELES' TAMBEj\1' TEBAO A MINHA
'.

-"
-

OPo.RTUNIOAOE:
-

'..
'

,

-:-, '.

O' PLANO Df f,fRIAS T.A C
\

"ARA O BRASIL e- Wf_RIQR "
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Artes e ArtistaslDelerlidado�. Cientif�-I
üs Prem'-1·05-. P'u·ll-t,z'·e' r.

,"

�.. _�.,:.�.,�.r"icam.enlel�nd,.I��S.:. de R�-
-

... "'.
'

'd E I" -�.E "Janeiro foi surpreendida �a los e economizando quantí-

C
.'

d E A 10 S rOOCIO" oCAn tarde do dia' 16 de abril dade cada vez maior de pre-

OnCe idos
.

ste no', -',. , "
.

v ,- ::� :mi:::p�:::�� o o;!� d�::d�iV�::� balis•• es-

··por Norrnan S�ITH, do IPS,' dos 'ao jornalismo como re- way.. O mais interessante '·rados·.·No"RIO dos estudántes da Faculda- trela de três pontas tia Mer-
para "O ESTADO" compensa por notáveis rea- no caso é que foi esta a prí de Nacional de Direito. Em- cedes-Benz, cujo caminhão
Nova Iorque, maio - As lizações, desde a melhor re- meira vez qUe se concedeu O Interessante EstudoRea- I'tecendo com os da urina, o pora as brincadeiras dos Diesel comandava o prês

pessoas não muito entendi- portagem internacional' até um prêmio pulitzer Põstu- lízado Pelo Professor C8lflos que pode ser explicado pela estudantes cariocas com os tito nacionalísta.; a massa
das em assuntos [ornallstí- a melhor fotografia [orna- .marnente, A obra é conside- Chagas no Laboratôrto do.! diferença dolo �iP'os de ali-· calouros já façam parte de estudantes percorreu di
cos"creêm que os reporte� Iística do ano, que foi .aliás 'rada, 'em sua maior parte, Instituto de Biofísica -:- Ni- mentação entre' ·'brasileiros da hadição humorística da

.

versas ruas centrais, sob
res são geralmente homens a do afundamento de trans- a autobiografia de Eugene veis Ligeiramente Menores e norte-americanos. Lõgíca- Capital, o desfile dos fu-' entusiasticos aplausos, en-

-('. ousados e de grande cons- atlântico italiano "Andréa O'Neill que nunca cons�entiú do que os Assinalados nos mente, se o índice encontra- turos advogados surpreen-
I

c�'Il,'ando sua passeata num
"

tânda, que pelo menos uma Doria".. fôsse ela publicadá ou re- Estados Unidos -'- A Radio- do no leit-e da América do de� pela" sua nota diferen-' vibrante comício de escla-
v,ez por semana revelam es- O cobiçado prêmio Puli- presentada enquanto vivo.' atividade Encontrada no Norte possui nível de. rádio- te, sua mensagem emocio-

i

reciment., popular sêbre a

eândalos e corrupção nas al- tzer foi outorgado pela prí- O'Neill recebeu outros prê- Leite Não Oferece em Abso- estrôncio ,superior ao da nante' de -fé e esperança'marcha acelerada.de nossa

tas esferas do país, ou dés- meirà vez em 1917, de acôr mios Pulitzer por obras dra-, luto P\idgo .

noss� produção, e, sabida-
nos destinos" do 'Brasil' ,e indústria automobíblística,

cobrem um crime misterio- do com o testamento de 'Jo- -máticas em 1820, 1922 e O índice de radio-estrôn- mente, os norte-americanos sua indústria automobtlls- Às dimensões "do -nosso
so que desconcertava a. pó- seph Pulitzer, que emigrou 1928. Q grande dramatur- cio encontrado no

. Rio de, se alimentam d� muitoma- tica. parque especilizado, -o nu-

lícia. . da Hungria para' os Esta- go, juntamente cem opoeta Janeiro acabá-de ser deter- iores quantidades de
.

Ieíte Desprezando o toque c�r-, mero de tecnicos
'

e_ operá-
Este conceito está muito dos Unidos em 1864 com a Robert

.

Frost e o escritor minado com exatidão por es do que os brasileiros, é na- navalesco dos anos anterío- rios que já recruta, a pro
longe da realidade, c?mo, to idade de 17 anos e chegou teatral e historiador' Robert tudos realizados pelo cien- tural que os efeito� no orga 'res,.a rapaziada organizou dução jâ alcançada _: o

.do jornalista sabe, mas per- a s'ér um dos jornalitas mais Sherwood, f�ram' os únicos tísta brasileiro sr, Carlos nismo sejam diferentes. Es-
um cortejo capaz de Ievar milésimo caminhão saido

siste na mente do público destacados dos Estados Uni' a receber quatro prêmios' Chagas, diretor do Instituto tes resultados, que .: j.n,�i- até o homem da rua a cer- das linhas de. montagem da
-em virude dos [ornais, que' dos, nem como diretor. o Pulitzer, até hoje. .de Biofísica da Uníversida- quem ã presença de 'rftio- teza -de .que o' nosso país Mercedes-Bens.; em

.

São
prestam uma atenção tôda proprietário de jornais. O prêmio para biografias de 'do Brasil,)lue apurou ser estrôncio em nossa alim�n- 'progride ràpidamente Ie- Bernardo do Campo, foi �_
especial aiõ lacontecimerito Pulitzer" legou tambem foi conferido ao jovem se- o mesmo ligeiramente m,enor tação, não podem de modo vanlándo um, parque' in- tado como .exemplo promís
sensacional e à ocorrência fundos â Universidade de nador norte-americano John. que os registrados nos Es- algum dar motivo à' emoção, dustrial que' brevemente SOl' _ a 'economia que o

fóra do comum, �nevitavel- 90lumbia' em Nova Iorque, E: Kennedy por seu livro tados Unidos e dez mil vê- ou preocupação, pois os va- 'trará as, primelras soluções motor Diesel representa pa
mente despertarem a aten- para. o estabelecimento de "Prof iles of Courage". Nês- Z'es menor que o n_ivel consi-, loi:es

•

encontrados são 10
para a nossa angustiante ra o país e, para o motoris

ção do público' quando fa-I uma Escola dé... JornaHsmo: te liv_ro KennedY descreve derado como limite de segu mil vezes men.ores do que crise çle transpor!es. Quise- ta, foram alguns dos pon-'
zem mesmo algo de sensa. que chegou a ser uma das episódios históricos nos r_ança para um ser humano. a,queles que' P?�em produ- rãm os moços da velha Es- tos debatidos poi' calouro's e

ção e ext�ao:rdinário. I
mais notáveis dq. govêrno. quais estadistas norte-ame- O estrôncio é um elemento zir a cauceHzação óssea. cola da Praça da Repúblicã, veteranos durante o meeting e

Isto vem ao caso quando A Universidade de Colum, ricanos, colocados ante o ,{ii metálico (número atômico ·Os. Efeitos das. ]<)xpos:ições' .berço de tantas glorias e que fechou êste trote dife-
. se sabe que ,dois dos Prê- b-ia, por seu la'4o, ,co�cede lema de tomar a mai� fácil 38) e o rádio-estrôncio é ll,

t
Atômicas -e oE!-na�os .Ob(i- movimentos cívicos,. abrir rente e p�triótico 'da Fa�

mios Pulitzer c.oncedidos. ês· dois prêmios de acôrdo com resolução política para sair sua forma radioativa, cau- 'dos
os olhos do povo para a culdade Nacional de 'Direi-

te ano c�nstituem um exem as recomendações d'e uma de uma situação dificil ou sada pelas radiaçÕes natu-j Profes&úr 'Carlos Chagas verdade auspiciosa que a to.
pIo do que afirmatnos, aci- jünta consultiva integrada agir de aéÔr?o "com os dita- rais; no caso das explosões i a.diantou-nos, ainda, que as Nação não pode mais igno-
ma•. O "The Chic.ago Daíly 'por 12 eminentes jornalistas mes da consciên'cia" fesco.; atômicl:{s.·· )' unidades' de rádio-estrôncio rar: estam.;s ca�inhando A mocidade brasileira'
New" rec'ebeu um dos prê- e' diretores de jornais e dois lhem a última hipótese mes A respeito dessas observa assinala?os no leite e'xa�i- para a. nossa completa. provou que está 'ao lado de
mios por "seu serviço meri professores da Universida� mo como: risco de arruinar ções cie�tifícas" a

reporta-l nádo �o,s. �stados - yni��� emancip�ção, �"passos·�lar-. !lua jove� indústria a'uto-
tório e desinteressado" em de. suas carrei!as políticas. gem OUVIR o Professor Car- foram"de: 2,9 ,e na urU)'a, de gos, ,produzIu'do um nútrle� :;mobilística:
virtude 'das revtllações rela Alem dos prêmios outor, '0 prêmio para poesia foi los C'hagas, que em seu la-Jl,4. Ligêirament� mais altos __

...

_.
.

...... _

tivD.S ao desfalque de uma gados ao jornalismo, con, concedido a Richai��a "Wil- boratório prestou-nos os se portanto, que 0'8 registrados R.e.COO."tsltu"'·ão doconsideravel importância em .cedem�se tambem lp'rêmios burg' pelo-livro "Tíl.ings of guintes esclarecimentos: no' Brasil e tambe� muito' V
dinheiro por parte de um no campo do dra�a, ,his�ó- This World", que recebeu O· - Levando em 'considera- além do nível considerad.o

, "'C,astelo Realfuncionário do govê,rno es� ria, biografia, poesia e mú- "Pl'emio Nacional do Livro:' ção a necessidade de se' dt7 _perigo�o para integ,ridade
tadual, enquante dois repor sica. O prêh1io de literatu- pela meSma obra n.o .começo terrv.ína.f com ':e�atidão os. fí,si-ca do homem.

teres do "The Portland Ore ra dramática foi -dado à do ano. Este é-o tel'ceiro U· nívei,s de
....ridio-estrôncio en. Suas observações; desta

gonian" ganharam o prêmio 9bra �póstuma de Eugene vro de poesias' deyiÍb'ur, corrtiãtios�h.Q ,RiQ A� Janej.; maneirn, coincidem com ás
-

'por uma série de artigus.pu D'Neill, "Long 'DaY's Jour- c,uja obra poética mereceu 1'0, aproveitei meu laborató-' assIna-Iadas pelo físico nor

blicados por êste jornal em. neY lnto Night", não cons- os elogios da 'crí.i}ca por rio para tanto, e com � cola- te-ameri.cano W. F. Lihhy
que se revelavam certos fa-' tituindo nenhuma surpresa suas qualidades iníâ.ginati- boração de Eduar,do Pena que respondendo recentemen

tos escandalosos e manob'ras a indicação, já que o livro vas e pela destreza n_o uso França chefe do Laborató-, te as declarações do Profes
turvas na cidade' de Po:r� havia ganho dois. importan- da linguagem. rio de Ísótopos do Instituto'l SOl' Albert,'Schweitzer"quan ra? A resposta parece favo,
tland. tes_prêm.i'Os e a peçá nêle O prêmio para história é de Biofísica, é do dr. Aris,ti-I to a possiveis per.igos que

rável à restauração, já queEstes dois prêmios foram baseada é um dos mais no- olitOl�gad� geralmente ades .de Melo, go mesmo labo-I repr�sentam para a huma-
. os arquitetos da capitãl po·os que chamaram mais aten táveis êxitos da, atual tem- obras sôbre história dos Es ratório, estoll desenvolvendo, nidade as espe'l'iencia� atô-

- - i' lon�sa vêm de promover,.ção entre os oito outorga- porada teatral da Broad- tados Uilidos; êste ano, con. um programa de "",pesquisas micas, opinou que ,os efei-
, "

I .

com a presença do presi-' ças de arte permitem a re_-tudo, o prêmio foi dado a s.ô.bre a ,dete.rminação do.rá.-I tos. de tais .explosões e.stã.o- _, dente da _l\cademia de Ci- conshução do monúmentoGeor'ge F. Kennan ';pelo li- dlO-estronclo em mate'l'lal'S mUlto -aquem dos lllvelS
.

I'
.

ências e de' Conservadores. histMico com tôd·a sua an-
vro "Russia, Leaves the piológicos. 'O trabalho, qlle I

considerados perniciosos à .
'

-

I
, . dos m6numentos históricos

I. tiga grandiosidade.'Wa�·". K'1nnan, ex.:embaixa será apresentado no prOXI- saúde.
, e artísticos, d'e escritores e I

.

.doi: anleXlcanó em, Moscou mo dia 14 à Academia Bra-

O Diretorio Municipal de Floxlanos do -·Partid'o Li: e uma réconhe'cida'autorida- sileira de Ciência, foi ,Íeva
bertador têm a honra de convidar todos os cor,religioná
lios, amigos e admiradores dQ Dr. CarmosIno Camargo
de Araujo, saudoso presidente do Diretório Regional e

humanitário médico, para a missa que, fará real�zaÍ' dia
22 quarta-feira, às 08 .. 00 horas, no altar do Sagrado Co

ra,ção de Jesus,
.

da Catedral Metropolitana.

fstudantes festejã.m. OS
_Caminhões Brasileiros
A população do ,Rio' de 1'0 cada vez maior de veícu-

Vivos deba.tes processam-, jornalistas,
debate da ques

se nestes di�s em Varsóvia tão. A maior':a favorável à
e' são amplamente refleti.. medida resolveu dirigir ao

dos pela imMensa polonesa. govêrno um pedido d; prô
Tema para á dil?cussão: d.e� vidênci'as financeiras que
ve--se ou não reconstruIr o efefivem a 'iniciativa ,não'
Castelo Real

.....

de Varsóvi'a, iricluida no Orçamento. Re-'
destruido durante a guer� 'corda-se qu,e por�as talha-

das em estilo, móveis da

época foram salvos, com

grandes :risco� peJos habi

tantes da capital. Estas �e-

- Os dados científicos

de Libby são l!llpressionan
tes na sua exatidão -' disse-

DR. CARMOSINO CAMARGO DE ARAUJO

MISSA

até o momento, a precipita,

Acôrdo. Culfural
POIODO-ladiaDO

de em assuntos russos, des- do f reunião da Associação
creve� no livro o pel'Íodo inl- Latino American-!f de' Ciên

dado quando os bolchevis- cia Fisiológica, em Punta

_tas se apoderaram do po- deI Leste, há puas' semanas,
dei" a 7 de novembro de .. pelo .dr. Pena F,rança. No

21-5-57 1917 e concluich' a 16 de trabalho foi déterminado o

__:.---------A--I-------'---'- março .�� 1918, data em que conteúdo, em rádio-estrôn-

Veade-SE OU u�a ..se. foI' r�tificado o tratadp de cio, d? leite em pó e da Ul;í�
Uma casa em término de construção sita à Rua Brest-Litovsk, pelo qual a: n_a d� quatrocentos indiví

Duarte Schntel;/ tratar à-Rua Hoepcke, nO 6, a qual� Russia retirou suas tropas' duos ..
quer hora do dia. do "front". Dez Mil Vêzes Menos· que. o

23-5-57 Õ prêmio para música foi Limite Perigoso"
------------�----�--�--------�------

M'
a'

MA d' F t'
,concedido a Norman Dello - No leite - prosseguiu

.

'

810,-' e" e·. es as.
-

Joio por sua obra '�Medita- o Próf. Carlos Chagas -

.;,
•

tions ,of Eclesiastes", inter- encontramos 2,7' uhida,des

Estamos· nos aproximando do final do mês de maio; pretação musical dos versí- de rádio-éstrôncio e na !ll.'i-
, o qua,l deixa rã época marcada em nossa Capital,. pelo culos do li��o bíblico. dos na u.ma unidadé.. Os dados
transcurso do 33'0 anivé-rsário do maior magazin do Es-,

tado.

nos a respeito os cientistas, .

brasileiros. -- Indicam que"

Eclesiastas.. A obra foi es- do leite são ligeiramente' in

São do' rádio-estrôncio não

oferece _perigo para a huma

nidade. - Dados cientifieos

presentes não podem. predi
zer e futuro e a extrapola.;,
ção' só pode ser feHa admi

tindo-se que as explosões'
expeTimentais não sofram

modificações no seu ritmo .

São fatos, aliás, bem conhe

cidos hoje dos rádio biolo'
gistas e, a não sei: que a

má fé ·negue a autensidade

dos dadõs de Libby não há

Vem de ser· firmado, em nema e música. N�ta sin-
Nova Delhi importante' I

2'ular do acôrdo: os d'ois go-.., .
.

atôrdo cultural entre a Po�
I
vernos con-cederão prêmios

lônia e;- Iudia. Seg.undo o
I
aos escritores' e traduto.res

téN.t� assinado' pelos pre- que popularizem entre séus

miers Cy:rankiewifz e Nehru compat�'iotas as conquistas
serão amplamente intensj- cientificas e artis-ticas, os

fica�as, com' pleno apoio linos e jornais dos, dois
dos respectivos govêrnos, países. E ai�da., P�lônia e

as visitas, com fins de es- Indilil examinarão a ques-t�o
túdos, de intele$!tuais e do estabelecimento de ins

técnicos, a troca de traba- titutos de -intercâmbio cul�

lhadores, ciemific'os, b re- tural e velarão para que os

gime de boisas de estudos, manuais'e edições. oficiais
a cooperação entre insti-· contenham informações ri

tuições ,científicas, -artísti- gorosamente exatas .sôbre
cas, Iiretáriás e jornalisti- cada um ct"os dois países. O

cas, .literárias e jornalisti- acôrdo é valido para um pe
mostras e es�etáculos de dodo de- 'cinco anos. ' �

art.es' pl4sticas,' teatro, ci-

Sim marcará época e calará bem rundo no cO�'a-
" .

'd d d' A\M d larino .José Limon p'a.:r," uma ame,ricanas, o mesmo acon- como refuta los.
, ção 'do poyo, pelas oportulll a es e ouro que 'o' e- ..

,

lar oferece durante o corrente 'mês. -'
-

daI1sa intitulada "There is a

. A }!lre�cupação da Direç�.O dos _Estabelê'cimentos A Time". José Limon e Dello
Modelar durante o mês de aniversário foi, unka e' ex- Joio, aliás, já cofabora;amclusiva�ente, o favorecer ao povo, que tanto tem pres

tigiado' com seu apôio o desenvolvimento daquêle ma-

gazin. . .

Assim e que, em conversa ,com os dirigentes de A

Modelar, observamos que êste mês, no dito magazin,
cO'nsiderou�se como o "mês do cOl'ação".,

Só podemós nos .congratular ,com um tão alto es

pirito, cõmo o dos dirigentes de A Modela..r,. por esta sig-
11 ificativa homenagem ao povo Catari-ilense, oferecendo,
em nof,SOS dias de altli dt> custo de vida, mercadorias
de real valor, por preços' que são um verdadeiro desafio
a carestia. de sua concessão, segu,ndo 'o

Portanto, aletiamos ao povo: o Jnverno se a'proxima .desejo expresso do flmdador
e quando chegar será inclemente. Se. ain'da não �ompra- dos:; prêmios,' aindll; ; é, P'l'e

'. ram sells agazalhos não eSperem mais. Aproveite]ll as
. ';mial� 'o niérito :p.o jórnalis-:.'

\hlrlb1.-geJ1s que âí:Jl'antê êstê mês:lhes oferecer pt- M'O'd'elar;
.

para :não ter que pagar mais caro' depois. mo.•

crita !t pedido do famosú bai feriores das médias n'orte-

várias vezes na apresenta
ção de dansllJ'l interpretati- A Di'retoria da Sociedade de Assistência aos Láza

ros e Defesa Contra a Lepra, em 1'anta Catarina, leva ao_
conhecimento de todos os interessados" que o grande
Bingo 'q'ue ia ser r'e.alizado no dia 21 do corrente -lllês,
nos salões do Clube 12 de Agosto, 'em benefício do Edu�
eandario Santa Catarina, foi transferido: palia o dia 5

d�)U1rho vlndowro, às 8 horas da noite, nÓ. mesmo locaL
Os cartões se encontram à venda com as senhoras

So.roptimístas e com as senhoras da diretQria da Socie
dade de Assistência aos Lázaros.

_ A DIRETORIA

. PARTICI·P'ACÃO
-

_, I·
.

yas dêste gêner·o.
Embora os administrado

res dos p,rêmios Pu.litzer

exerçam 'Sua autoridade de

v�z em quan'do para .efetuar,
modificações ·em sua distri

,

bui'ção, Q. .principal objetivo

e

BENTA M.· ROSA

OSCAR S�HNlIDT
e

'

IZALTINA SCHMIDT

-

HERCíLIO ROSA

•

participam aos parentes e participam 'MS" parente's
.

pessôas 'de suas relações 'o; I é passõas de suas relações..,

I,.
'Contrato de casamento de . o contrato -de casamento de

'sua filha Zélia com o sr.J seu filhp João José c0Il}. a
João José Schmidt:- I srta. Zélia Rosa.

ZÉLIA e Jo.ÃO :rOS:FJ
Confirmam

Florianópolis, 19-5-57

---_--�_.._--
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I LONDRES, 20' (U.P.) - Fontes autorizadas revelam 'que o primeiro ministro MacMillan está preparandosua resposta à ultima carta do chefe de govêrno So-
viético. Nesse documento, Bulganin propunha uma conferência com se u colega inglês, bemcomo o primeiro ministro francês e com o presidente Eisenhower. Ao

I' que dizem' agora os informantes, MacMillan responderá que está disposto a um tal encon tro, ou mesmo a conferenciar só com Bulgani n. Mas assinalará que o

temário- da conferência de verá ser preparado de ántemão, adiando-se os encontros se ficar evidenciado que nenhum entendimento será possível.
....�� a. .m ��=p �..� '� � 7� � ...

O

Bogota, 20 (U.P.) - .Os
cadetes. da escola milítaiç
policiais e civis símpatisan
tes do deposto presidente
Rejas Pinilla realizaram on

tem atos de terrorismo nes- ,

ta capital, que deixaram um
- Baldo de pelo menos dez f'e
ridos. No setor residencial

de Chapinero, ao norte dé

Bogota, grupos de cadetes

lançaram vivas a Rejas Pi
nilla obrigaram' outras pes-

'

soas a fazer 'o mesmo, ame

ançando as com seus 'sabre
e golpeando os teimosos,
Os ataques foram dirigidos

�K���I�m- ll�l� �l�N�ml I� <, l�Jltl �::;�:�::t�,;!f::nr:p:i
.

'

.'. _. que os mesmos desenpenha-Lendo no flnal da carta

I
de Estado, seja como Prefal- ' toda a população de Jomvil-. ,

. -
.

que V. Senhoria dirigiu, em 'to Municipal, seja como Ins- le e da região, e. não será V. I am nas manifestações e gr e
13 do corrente, ao sr. Reda- petor Federal do Ensino, seja Senhoria que podará mOdifi-l ves que provocaram a que-
tor da "A Notícia", publicada; como Interventor interino car ,esta convíeçâo, da de Rojas Pin illa.
no mesmo 'Jornal na presen-! de Santa Catarina, seja 'co- O exemplo de honestidade, )."=-
'te data, as alusões feitas aos mo daputado Fe?el:al. O f��o dedicaç�o e austeridade que Monte Carlo, 20 (U.P.) _:_

diretores deste jornal, senti- de ter ele eonvicçoas polití- o dr. Plácido Olímpio de Oli
mo-nos autorizados a dirigir- cas diferentes das nossas em vaíra deixou dentro da Em
lhe a presente, acêrca do nada altera êsses méritos, presul é -dilgno de ser imita
mesmo assunto. fruto de sua incansável de- do ,pelos novos diretores aos.

Tomámos conhecimento dicação à causas públicas. quais, aliás, também de�eja-
,.� �_

...
e o estamos divulgando para Como dire�or. da.Empr-esul, mos �ma feliz gestão.

�' , . conhscímento público, que dantru das lirn itações que .as CreIa-nos, .Senhor Deputa(Cont, da 1:& pá�.)
,

dia formação' e possa a esco- mestre conseguir uma me-
V. Senhoria reínvíndíca a si pessoas ,e as circunstâncias do Loyola, sempre ao inteiroda .Comíssâo Técnica da la eumprir com sua fináli- 1 lhoria nas condições de vida
próprio -exclusivamente, o mau grado lhe' impuseram, dispor para as boas e nobresCasa. ''1101 dade social de, pelo exemplo, i da população, pois ,q.ue cabe

DISCURSO DE CARLOS influir na elevacão e melho- à escola influenciar, sobre- grande mérito de haver' o e�er�e�f �r. Plácído OHm-

I
causas, pela verdade, pela

LACERDA ria de nível de vida-de uma tudo pelo exemplo, o meio a Banco do Brasil autorizado P1e e iveira o seu manda- honradez e também pela
um empréstimo à Bmpresul, to com dedicação e esfôrço e dignidade.O sr. Romeu Sebastião Ne- população. que deve servir:
para construção dO,

desvio do so�retudo cem ,extrema aus-l! JOinville, 15-5c57
ves pediu que fôsse inserido dições de aprendízagem e sa- JUSTIFICAÇÃO: Rio do Júlio, na importância _ten?ade e honestidade. Dis- Atenciosamentenos anais da Casa o díscur- "INDICAÇÃO" ,

I. - Já expressou os "con- de quarenta milhões de, cru- so e testemunha eloquente J. Gonçalves'80 de p�CàfitCaçãf :�cifri:l Considerando que constí- ��������a':,I��ica����'�j�ti� zeiros. _'O-w�NO S -S
....

0
... - - -

-A'--N----I
......-- .....-- '�, ",-

;-:-� - _.

g���ncL:c�rd�e� :�c�àe� �it���a�:sd�t��t�id2eps ;���� ficação suficiente e convín- au�g::ta���;� Jr��n�a�1í!� , V E R S ,A R 1 Omente na Câmara Federal.'
e manter o enSI'no e a e'du-

cente a quantos, de perto,
ENSINO CATARINENSE, conhecem a complexa en- pio de Oliveira, e à.inda Vos- Telegramas recebidos, cuja Efusivas feliCitações pela
O deputado pessedísta cação junto a tôda a popu- grenagefu de de um sistema sa carta de 13 de mato, ficou publícação continuamos, com passagem mais um anívsrsá-

Paulo Preiss discorreu da lação: ,

escolar-educativo', ainda, in. o assunto bem esclarecido, penhorados agradecimentos rio de "O Estado", tão feliz.
_tribuna sôbre vários aspec-

Considerando que o meio- felizmente, t-ão de�iciente en
não necessitando perisso aos recrutantes: mente entregue à lúcida di-

tos do ensino catar inense,
ambiente em, que se deva tre nós, no que concerne ao nossos comentários.

, I Do s�. Sen3dor Francisco reção do-' dedicado compa-
frizando a necessidade de processar o el1sino; e, de mo-. aparelhamento e instalação InfeiÍzmente, por motivos ,Gallottl� 'nheiro. Cordial Abraco Le-
que o govêrno instale pré-

do especial, a melhor forma- dos prédios em que vêm fun de ordem moral nos senti- I RIO - 13 - 'noir Vargas Ferreira.
"

dios residências para melhor ção da, infância é peça run- cionando os nossos estabele mos impedidos d� publicar a J Recebam amigos compa- .Do sr. Des. Medeiros Filho,
confôrto aos professores, em

damental no conjunto peda- cimentos do interior. integra de sua carta, mesmo liheiros .vaJoroso orgão tanto Provedor do Hospital de Ca-
todo o Estado de Santa Oa- gógíco; lI. - No momento da a- porque o conceito que faze- tem sabido defender interes', ridade
tarína. Co-nside,rando que o prédio preciação desta proposição, mos do Dr. Plácido Olímpio ses nossa terra voto, cons, FIO'rianópolis, 13 - Since-
Sôbre a referida matéria o escolar e todomaterial dídá, no plenário 'dêste Lsglslatí- de -Oliveira, e conosco a po- tante progresso. Francisco ras felicitações. Des. Medei-

representante'pessedista en- tico devem estar em boas vo, externarmos aInda, se pulação desta 'região é bem qallottr. ros'Filho, "

viou à Casa, para .pronuncia condições, afim deque pos- preciso, meLhor a nossa opi- diversa daquela que V. Se- Do sr. deputado _federal Do sr. Procurador Regional
mento posterior do plenário sam oferecer ambilente' agra nião, afim 'de que venha o nhoria com tanta infeUéida- ' Joaquim Ramos:

.
-

da República: '

a seguinte indicação: dável e de confôrto, p que au Govêrno de Santa Catarina de externou de pÚblico. RIO - 13 - Receba e Floria,nópolis, Ir- - Cum-
INDICAMOS ,

xilia, sobremoto, a ação edu- a compreender a inadiável ,E'- o Dr. Plácido Olímpico -tra�sm'ita $lemais compa- primento e feUGito pelo trans
ao Govêrno de Sta. Catarina cativa;

,

nec,essidade de- melhor apa- de Oliveira, a ,quem nesta nheIros afet.uoso� -

.
abraços curso mais um ,aniversário

A.) - Faça construir, 110 Considera.ndo que a escola relhar as suas escolas, úni- hora ren'dem:Os O' nosso res- Pela data alllversa"na nosso tradicional orgão ÍIpprensa,
menor espaço de'tempo pos- mista ,estadual de Riu Cedro Co veículo de formação de peito acompanhados de vo- O ESTADO -, Joaquim Ra- nossa ,terra sauds. cords.
!sivel, um prédio escolar na Alto, nó Distrito de Nova Ve- nosso pO'vo. 1(os de um _breve restaheleci- mos. Abelardo da Silva Gomes,
localidade de Rio Cedro Alto, neza, Município ,de Cri'ciu- Sala das Sessões, em 20 de mento um homem que em .Do sr. dephtado Lenoir Procurador RepÚblica.
no Distrito de Nova Veneza ma, conta, anualmente, com maio de 1957. sua vida pública muito tem Vargas Ferreira" lider da Do sr. Alexandre Lara,
Município de Criciuma, com matrÍc1:lla superior a seten- Paulo Preiss trabalhado pela nossa co-leti- bal1cada pcssedista na As- diretor da Agencia Alexlara,
condições mínimas de hi-j

ta (70). alunos; " Deputado pelo P.S_.D. vidade seja como Secretário se�bléia Legislativa: IÚlSSO representante na Ca-
,giene e dentro dos reqüisitos

.

ConSIderando que. o pre- 'Flor'ianópolis, 13 pital Federal

f����f;�co�esiá���i�m;�;�i� ���eliu�s���� ni�n������g� O Canal de' SU�oz em franca .atividade

'!--Ô-L�Ú--X--ií-O--TE-·Li·'
ve�:l���aJ���li����;��sa�i�

professor' I' OS requisito:s mínimos peda- ,

Anunc.iam de Londres que o Canal de Suez, depois sempre ascenção. A. Lara.
B.) - Forneça ao mesmo g�gicos, �e� o-ferece co��i- oferece a você a :�H.'- DO' nosso confrade Gel. Cid

estabelecimento o mobiliário çoes rudImentar@s de hIgIe- da crise tremenda pela qual passou;- conseguiu reviver seus Gonzaga. Florianópolis, 13 _

e material 'didático indisPén ne, de modo a dificultar, se- dias de grande moviméritação, PO;i, realmente, dia 20 dês- Ihor mêsa da �id.a�e., Ao Estado, na pessoa do
'sável e ,adequado, pal)l.: que n�o impedir um.melhor ren- te mês, 37, navios cruzaram aquele _canal de 'Norte ao Sul, F

.. - seu brílhante diretor, um

setenta ou mais crianças ve- 'dImento do elismo, bem co- � aça sllas reL'lC:oC�' abraçO' com votos de longa
nham a obter melhores con- mo impossibilita que possa o durante o dia e a noite. � -

� vida, do velho confrade Leia e Assine
------.

� LUX HÔrEr'.! __C_i_d_G_O_nz_a_g_a. O
__E_.S_T_A_D_O

ln . il--· II !D o O� I !8 I
Agora já esta,nd� ,em fabri
cação, os seuS inventores
credenciaram o nosso distin
to conterrâneo, sr. Alvaro
Beck para. a vend'a, em ele
gante ' apresentação, acom
pànhado ainda (le tabela de

juros e dei uma tabuada prá
tica.Uma bomba no recinto daUniversidade Ao sr. Alvaro Be�k agra-

A notícia veio de Madrid critor Dionisio Ridruejo, pin de. decemos a visita que nos

(Espan1;la) e faz parte do taram o muro da Universi-
'

Os estudantes madrilenos fêz e auguramos êxito na

noticiário dos jornais recen dade com fràses de. I;?rotes- con�inuam pe�indo a liber- colocação de '�Condia" -

a�
,tes Dia 20 do corrente, um ,

tos 'contra aquela pnsa:o que taçao do. escntor, temendo p!lrelho JIue ta:� I.ogo. conh�
numeroso grupo de estudan- julgam ilegal e injusta ,e fize- as autol'ldades que se

alaS-I
cIdo t()rnar-se-� }ndIspensa

tes de,pois de se manifesta- ram explodir .um petar'do no
I
tre a onda de protesto dos vel n�s, �,epartIçoes,' bancos

re'� contra a prisão do es-
' .recinto daquela Universida- estudantes. ,

e escntorIOs em geral. •

ProWéma O. Com�ate aos Contra�an�os

DESCOBERTOS OS AUTO- culados em q.uantia superior
RES DE AUDACIOSOS ROU-

I
a tresentos mil cruzeiros.

BOS NESTA CAPITAL I Manoel e seu irmão Orlan_
E BIGUAÇU

'

I do Gomes eram os princi-
Graças a constantes di li- ' pais autores. Caixas de !c�r

gências policiais dirigidas I vejas, de vermutes e outras ,',

pelo Coronel Trogilio Melo, bebidas iam sumindo de vez

foi possível c'onhecer o autor em quando dos depósitos da
�do audacioso roubo verifica- quela firma, até que chegou
do há pouco tempo na CASA, o' dia 'azarento para os mV':
NATAL, desta Cidade, à ruá liantes que foram apanha
Felipe 8'�hmidt, fato oc'orri- I dos com a "boca na botija",
do durante o' dia, às 13 horas As mercàdorias surrupiadas
de Uilla tarde movimentada. eram guardadas no "Morro
Trata-se de Nelson Fonse- da Bina", como assim é de

Ca ex-presi'diário, que havia nominado' o lugar. Algum.as
sido solto dia 30 dêste mês. A' dessas caixas roubadas fif
PoUcia poude saber do fato ram vendidas a, um comer

pOr .in.t,e�médio de, ?utro ex- 1 cia�te. Para f!lcilitar .a �o�
presIdIarIO, que rnformou duçao das bebIdas, Os mdIgl
iquela autoridade. I tados gatunos Se valiam de
OS R_OUBOS VERIFICADOS uma carrocinha, cavalo res

NA FÁBR,ICA 'DE BEBIDAS pectivo e arreios, que havi
,

"IRMÃOS MENDES" EM _ am ,conseguido tambem rou-

BIGUAÇu' bar e de propriede do den-

I A Delegacia Regional da tista Evaldo Brakenberg', com

I ,Capital acaba de por "em gabinete dentário localizado
pratos limpos", o caso dos em Biguaçu.

Santa C�tarina deu

II
roubos sucessivos de que ul- Não há dúvida, que o tra-

, timamente, a firma' Irmãos balh,o da nossa policia conse

I
ao pr.és,idente !uscelino I 'Mendes, com Fábrica de Be- guindo descobrir Os autores

'.a maIOr votaçao propor d t
ciona,I, no pleito' de 55. bidas em

Big,uaçú,' v,inha, I
desses roubos, emons r� -aI'

sendo vítima. '

.

atividade e constante yugi'-E isso vai valer. I_ 't
'

d���� Os rQubqs já estayar.q çal- lância ql!e Vem man �,n o,,

����

�CI4�r)�!�c�:l��i .·14'""""""""""tt.,,,�t�
.

,para o' govêrn,o catari-
i nense do que dar in te-

II gral a,poio à pacificaçãil
nacjonal.' Com ela, a U.

I D�N.· poderá ganhar al
I gum ,J��inistério e até
algum providencial Cle-
�!)fas! '

,

I Más, seja dito, isso só
,I inte�essa às' relações

; com o govern: federal.
. Aqui na órbita estadual
- não!
Com o acôrdo' federal,

o s�. Jorge Lacerda fe
chará uma frente e te
rá., pois, al'mas e forças
livres para dedicar-se à
que' lhe sobra: a local.

II Como no tempo do SI'.

Cleofas, tudo quanto o

govêrno estadual rece
ber do federal, será usa
do contra a o'pos,ição
barriga-verde, que nes

Ses acordos do camboim
tem sempre entrado
com as costas.

Os mais famosos volantes
do mundo fundaram hoje
aqui uma União internacio
nal de pilotos profissionais",
para proteger-se' contra os

azares da profissão.<Louis
Chiren, da França, Foi n07
meado presidente, com o ar

gentino Juan Manuel Fan
gio e o italiano Piero Taruf-.
fi, como vice presidente. �s
pas Não se trata de' sindica.
to - disse, um dos fundado-
res. A organização não terá
nada a ver com salarios "'_

mais altos. O objetivo é sim

plesmentg ter uma entída-c.,
de que represente os volan
tes no que se refere as con

dições de segurança nas pis
tas.

Londres, 20 (U.P.) - Di
retor de cinema Robert Ros ,

selini, falando hoje pe'lo te· /

lefone internaciOnal, desmen
tiu catego.ricamente os ru·

mores de que esteja apaixo·
nado por uma senhora casa·

da indiana e pretendia di
vorciar-se de ingrid Berg-,
mano Afirmou R�sselini que,
desde que se encontra na

India, tem conversado fre

quentemente com a sua es

posa, atu�mente em Paris.

Contudo, não falou com Inj__
gdd (Em Paris, Miss Ber

gman desmentiu informa

ções a Il'espeito de seu mari
d'o.

,

Há alguns mêses noticia-, Em dem_?nstl'ações A
feitas, tria, a, en?r.me ut�!idad� �

mos, aqui, a invenção de um no Rio, Sao Paul?, Porto A- (valor prattco d� Condia
_

engenhoso apal1dho para legre ,e nesta CapItal, em_ es- feram reConheCIdos e pr,o
"contar os dias", de inven- i critórios comerci�i�, esta�e-I clamad?s.

O _aparelhO, con

ção' dos .81'S. Joã1) Pedro! lecimentos bancanos e fIr- tudo, amda nao estava sen

Chiorzi e Clovis' Ghiorzi, I mas do comércio e' da indús . do fabricado para a venda.

Um
O Fisco Federat qUe vem ·mas o próprio juiz, como' cia das acusações formula-' golpe nas fina�ças dO.l?aís.

sendo constantemente lezado conta o Diário Carioca, com-I das _pelos responsaveis pela I
COm o confhto venfIcado

com .os contrabandos, cujas parece ao cais do Pôrto e

'I
retenção das mercadorias a-

. '-o ••

mercadorias ficam, detidM mantem o mandado, pren- preendidas. E viu cO'm seuS entre' cerota JustIça e o Mims

nas Alfandegas, está apre- dendú os funcionários zelo- '.olhos, perplexos e envergo- tro da Fazenda, o proble�!l
sentando tima fa,ce estrema- sos pelo cumpdmento da lei. I nhado �,que. se passava, to- s� agrav� e se torna de dIi.l
mente grave. Apreendidas as Dia 18 do ,wrrente, as ar-

I mando Ime�:üatamente pro- c�l SOluça0, �endo. o sr..MI

me1:'cadorias,. o
como aconte- bitrariedades foram de tal vidências que 3e faziam ur- mstro prevldenclado p.a�a

CeU agora nO Rio, começam mol'íta, que o própr-io minis- gE!ntes para sanaI: o grande q_ue seJa prolces�ado. � JUIZ

os mandados 'de segurança., tro da Fazenda, sr. José Ma-l mal que vem dIretamente

I que. con;eteu
uma sene de

O ,pessoa'l dO' {isco legalmen-, ria de Alkmi.m, f.oi flesBoal-' de.smoralizar o fisco e deter-, _arbItranedades.
te, proíbem, sua retirada,. mente verificar a proceclen- I mmar consequentemente um

.

(

::: .*
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