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RIO, 25 (V,A.) - "Mui- gurada a produção, em 1960, des Benz, 12 mil; �F�N.M.! Wolksvagen, 10 mil e Ve- mais de 90% de materia,ll pliação de ínúmeras firmas

to em breve o Brasil supe- produção anual até 1960, de de 109.200 veículos, poden- 7.200; no totalde 74.�Õ(} um mag-DKW, 5 mil, no total nacional, destacando-se o fOrnecedoras de componen-
_ i-ará, no campo da indús- 60 mil caminhões, jipes e do mesmo êssp; total se ele- - dades por ano;' camionetas de 15 mil unidades anuais; motor, os eixos, as rodas e ' tes para as fábricas de veí-
tria automobilistica; a fase camionetas. sera, não há dú var a 130 mil unidades. Os I .jip.s Willys Overland, 15 o quadrtr+de chassis. den-: culos inclusive Metal Leve
de montagem, colocando-se vida, excedida à essa epo-' projetos já aprovados ou mil e Vemag'DKW, 7 mil, tre os componenües a i'3� .s.A., Fábrica Nacional de

.

entre os grandes ,produto-' .ca, quando contaremos ain- 'em·fase final de estudos vi- .

N E G'A D A rio total·de,20 mH por ano. rem .produsídos no país. In-,. va.gões S.A., Sociedade Téc
Ires mundiais", 'declarou à da com substancial produ- sam - 'atingir as seguintes ' I,.. Frisou que todos os veí- formou ainda que já foram nica de Fundições Gerals,
imprensa, o ministro da Via- ção de automoveis". metás no � quatriên.io 57-60': -' '. culos serão fabricados com aprovados projetos de am- etc.

.

'
.

cão, comandante Lúcio Mei-' Observou o ministro que caminhões Ford 30 mil; G�- RIO, 25' (V.A.) -'" Em --- -

, '

':v�,;��,ntD: MAIS ANTI�� ::!R��ati;:;:=�:'��T::'�AMOtO'�..251�i:;.�me��:��â��ir.��!fi o Re�ressn Jo M' NereAu Ram'osI República por crime de res- II U. I

i ponsabilidade�' , ,
'

I Na, qualidade de relator RLO, 25 (V.A.) - "Só po- dente dos Estados Unidos, I' [e;: pretendo dormir, pelo
o deputado Godo'y Ilha OPI- 'derei fazer declarações de onde se submeteu' 'a um exa- menos, 24 horas depois des

I nou pelo não recebimento natureza politica depois de me clinieo completo na ci_'1 ta longa viagem. Parti do
I d!l' den_!ln�ia. por duas :r,a- se'r informado do que se dade dê Boston. '

! Brasdl no dia 27' de abril;
! zoes; na., indicava qualquer, passp.u na minha ausencia" De 'passagem para os Es- i não UVe nenhum contatoj fato criminoso .pratícado pe tados Unidos, o ministro 'da I com autorídades americanas
[Io chefe do Governol e não - disse o ministro da Jus- Justiça. como' representante, pois a minha v.iagem foi dei estava formalizadá, isto é, tíça, sr. Nereu Ramos, que do nosso país, assistiu á pos carater estrltamente parti-II acompanhada de documen- chegou ao Rio ontem, via. S'ej do novo .presidente da I cular".

'

taç_ão. jando pela ��AtUG, proce- Nicarágua,'
-

.:

RECEP,ÇÃO, .

I '�.,
.

u;-", • Aguardava a chegada do '

"

ministro da, Justiça grande
numero de pessoas, entre as

quais o ministro da Rela
ções Exteriores. Macedo So
ares; o ministro da Educa
ção. sr. Clovis Salgado ; o

ministro da Marinha, almí
rante Alves Camara;' e tam
bem o representante do mi
nistro da -Fazenda, sr, Ge
raldo Ribas. Bstlveram pre
sentes também os

.

senado
res .Vítorino Freire e Apo
lonío Sales,' o dep, Renato
Archer, o chefe da Casa Ci
vil da Presidencia da Repu
blíca, sr: Vitor Nunes Leal,
-1\ muitos outros.

tria A' lo.bilistica Nacional
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Termos enl que �stá vasad,o o ánte pro jeto de lei eJaborado pelo sr. GustaY�, (apanema
RIO, 25 (V.A.) - O caso '1.0 - A legislatura iní- 31 de janeiro de 1959 a 1.5 Estados ter-sé-á em vista o

'
aos que vão ter encerrado o

da coincidência dos rnarrda- ciar-se-á quadrienalmente de março de 1965. seguinte:' '-,";_ I seu período em 1959 exerce-
tos, mas coincidência sem na data de 15 de março; Parágrafo 2.0 - Na data 1.0_- As legislaturas es- Irão o. cargo até 15 de marçoprorrogação, está em vespe- 2.° -'-::- cada Estado, assim referida no parágrafo ante- taduais coíncidirão ',fia du- de 1965.

.

.

ras de .entr:U'�na pauta das como o Distrito Federal, ele rior cada Estado, assim co- ração e nos termos' com. a lê I Artigo 3:00 - As eleições"

discussões 'para 'deliberação gerá quatro senadores, re- mo o Distrito Federal elege- gislatura federal. " i de \ prefeito, vice-prefeito,dos partidos, O deputado novando-se a representação râ dois senadores, cujo man 2.0 - O periodo 'dos go- vereadores e juizes. para ou
Gustavo Capanema, que fô- pela metade de quatro em dato se estenderá de 31 de vernadores e' vice-governa- I

de a lei os declare eletivos,
ra encarregado pelo PSD de quatro anos j- janeiro de 1959 a 15 de mar- dores coincidirá, na dura-' se farão simultaneamente
'€labol'ar a formula por êle

-

ço de 1965. ção e nos termos, como o· com as eleições federais. Os
defendida, já está com seu 3:0 __: O presidente e o Parágrafo 3.0 "'- No pri- dos deputados estaduais, eleitos exercerão o cargo portrabalho concluído e vai en- vice-presidente da Repúbli- meiro domingo de outubro 3.0 - As eleições para de período ceíncidente na du- - "Não cheguei a, ser in,tregá-lo aos lideres dos. d'e- ca serão eleitos por quatro ,de 1962 far-se-á a eleição putados estaduais e bem as- ração -e nos termos com o ternado no hospital porquemais partidos para o neces-, anos, coincidindo o período em' cada Estado e no Distri-I sim para gove1'lllldores oe ! das legislaturas.' os medicos jul�aram desne- 'IUGVSL'AVIA, 25 ;(U.P.)sário estudo, presidencial, 'nos seus' ter- to Federal, de dois senado- vice-governadores 'far-se-ão I Parágrafo úilÍco - Os cessario. Submeti-me a uma Transcorre hoje o aniversá

, O projeto de emenda cons- mos com a legislatura; ores, qu.e eX'srcerão o manda- simultaneamente com as elei'" prefeitos, vice-prefeitos, ve- sede d�' exames em c.Iinicas. rio natalílcio 'do marechaltituCional elaborado pelo de- 4.0 - As eleiç'ões para de- to de 31 de jan�iro de 1963 ções federais_ 1 readores e juizes de paz. que americanas e o 'resultado é Tito, presidente da Republiputado Gustavo Capanema, putados ê sel).ador�s, assim a 15 �e março' de 1969.
;

_

P,arágrafo 1.? - O,!! depu-, 'venham à s€r_eleitos depois' ,que e.stp-!l,gozando> da mais ca Popular >Fed�rativa d(lqUê já conta. aliás 'com as como Jlara presidenté e vice.. Paragrafo 4.0 - O presl- r tados estaduaIS �eItos no. da promulgaçao,desta emen- perfeIta -saude'! - comen- IJuguslávia.
-' , -

simpatias dos lideres de ou- presid'ente da República far- dent� e. o vice:president� da; ! primeiro ,domingo '�e outu-I'
{,la

C.O:hstitq�ional exercerão, tou depois ,�e ter sido home-, Chefe dos'''partisans'' que,t1'as \organ;zações partida- \se-ãh ,gimultaneàmen.te em Republlca eleItos no pl'lmel bro de 1958 exercerao O man O cargo ate 15 de março de nageado pelas bandas de
na ult�ma guerra, lutaramrÜls com as qüais tem pales todo ,o /pais no primeiro d9"- ro domingó de outUtl1ro ,de (la.to de 31 de jan�iro de .. 1965. . 'musica do Corpo d� Bom- t d 'ni nazi th'ado, está concebido nos se- mingo de' outubro do ano àn �960l tomarão posse a 31 �e ·1959 a,15 de marçó �de 1965., I, Ar�igo �.o - Esta em_enda b�iros e pela da ,Guarda Ci- �nr::h�l T<?:I c�Ín �e��o�<{uintes termo's:

'

terior ao,.do têrmo dos seus Janeuo ,de ,196! 'e exercerao ' Paragrafo 2.°. � Os go- e�ll1,stltuc�onal entrara �l!l VolI que o aguardavam.
,

a I '.
.

a,
ler' ."Artigo 1,° - Na organi- mandatos.

.

o ,cargo ,ate 15 -de março de vernadores e vlce-gove, rna- VIgOl' na ,data da sua PUJ5h-1 NOVO ,CHEFE DE ,POUCIA tCadaf �os
I exer,âlto� �� tSzação do Poder Legislativo garágrafo 1.0 -- Os depu- 1965.

'

dores eleitos para suceder; ca�ão/' '.' _ "Fiquei muito satisfei-, as, 01 ac ama o preSl en �,
e elo Poder Executivo da tados eleitos no primeiro Artigo 2;0, - Na organi- --,----,

'"
- .' - ".

o

-- , to com a escolha. feita. peló t�ndo' assumido ,-uma POSl-
União serão observados, es- domingo de outubro de .. zação do Poder Leg}slativo ( O M P·L O N.A ( O L O M B'I A' ,min.istro. M,aced�'��'aies Pjt- 'çao qu.e aS,sombrou 9 :m;ungo:.

tes preceito�: ' 1958 exercerão o mandato de e d Pod,er Executivo dos i :
'

. 1'a chefe de PoliCIa. Ao ser ,r.�mpend� com i:l RUSSla o
.
o .

,
,

'

,
, "<I

'-
"

•

L.
'

_, ."
'

,. :' �<,
"

< cón�ultt\do a .es�itõ:,· 'con'" vJé:tica:;: _'
.1"

,

'1
:

- '.-.ITE;guqGAp�� �5 jç (U - .,.Na:O'� soe _lnf�ffnou und��-. ,cq1,'\d� . 'i,medliMam�[fe.
-

p. �� �or,�&taz'r.a�ao, � pas�agem,I

�'
. 1') -",'A,�' ê;titO

.

.r.ld.. ad�,.an.,
U�. t'9m, e,:I}te "'S,e ..

�, �pn�t}, tum-

,g,.enera,ll{rue:1
,'é� um v'ellio ,dO" a,DlversaNo

!lo _m.,ª,recl�,alnao,
, '�:" ,(� :cl'�r���Il:ay�Y! ,p���t .9�J,l��(tl�,��.ó<ía.:nç1Í�tJ:' a� gi'a�, 'amig<i ;írieit't.f:'l� ',' ,'1',', :T& êfe,stetada em. toda' a_;,,' ,..�"

- -' iC��ll'lplô 'e'ont��·a J l ,li'" M�- ,Uíld'a, Houv� vltnnas a1amen POSSE ',lU�úslá'Via co�, gratlde de-
, hta:r de. qoy.e_rno" -o:: q; a:l. es .... tar.' . :! _ "Não tQmarei posse ho- monstração popularos.

, tana dlngld,o pelo cOlo-ne,1 ' -,-. --'-';---' . _ ... _ _

.

,

'____

'

,

Armando Ve-lasquez, atual-i """''''''�.·J-.J-''Y'''''-'''''·'''.''''''''''''_''''''�-'-'W.·�·'''.·.''''_''''.·''''.''·.'!.'''''.'''''_·.·.· _ .

, ., ���::'ne:iié���or de Hon- í �'
,

n��lrr ro" t�'�T-�'l-�' ff·�· ,'I� ���l�·p.�'��'
,'. �

que imprlm'lU, ao discur89;�d,er apenas' pela força d.o. � SeguIldo a inf�r��ç.ão. ofi : �,' ti,�' lo:
\,

.

,.. ' ! » ,:! " ::Até quando a UQN poderá

I' nraço.
Folg::tmos com a evo- clal, um grupo de mIlitares, :.. I' U' .

'

I I, L" �manter o deputado Laeerda lução". .
, chefiados pelo c9rónel Velas !...�.

'.' [ J 1.
'

..
n'esse circnlo legalista é a Deputado-Segismundo An quez, estavam desgostosos , �pergunta que assalta os li- drade, sublider da UDN: - pelo proposito da Junta de; YORKOSUKA, 25 (U.P.) - Dois navios �e ,pesc� cQm' �inta ..deres ,democraticoá do par- "O de·putado Carlos Lacer- convocar ele,iç.ões de uma :a- •

I d d
. ..

lamento". ,da traduziu f,ielmente o pen- Ass'etmbléia Constituinte, e '\ e nove trlpu antes par�irà� hoje, es e o porto Japonês, rumo �° deputado Batista Ra- samento da UDN. A pacifi- tencionavam - dar seu golpe" às' águas' do Pa,cHico Sul, -para protestilr contrá as experiên- :.
mos, lideI' do PTB: "O de- cação, para' nós, não deve hoje a n_oite. , J < '

.

•

puta do Carlos Lacerda mani I ser encarada com!) um meio As autoridades se intei-.. ci�s Britâniéas com a BOInba de Hidrogenio. Os dois baréos, ::
festou, agora, um desejo que através dó qua.I possamos ratam, 'porém, do complô' e � .:
desconhecemo's inteiramen- I chegar aos car.gos. ',its barga- �eódiram prender o coronel �, que. arvoram bandeiras brancas, foram enviádos pela Associá- �tete: o de chegar ao poder nhas. Acr,editamos na· paci- Ve,lasquez, que, ao ve,r-s·e I ',' .

'.
nos braços do povo. o que é, 'f�c�ção �m torno do� prin- cercado pela policia, defen- > -' ção dos Pe�cadol'es da ilha de Shoikokus," em "Cooperação com ::realmente, uma evoluçã.o êlplOS e o nosso partido es-, deu-se atirando contra. o I. Conselho Japonês contra as bombas atômicas �digna de registro, ele que i tá disposto a encontrar o grupo uma'granada de mão. ..

O ..

sempre pretendia obter o po c�minho para essa pacifica- Vel:;tsquez .es'capou, �e�un � e d/e'hidrogenios.
-" � .

I çao se o gDverno se propu- do s'e anunCIOU e 'se 'dlS'8e
,�, �

�

DA HOSpnALIDADI ser a acelerar e defender que procurou asilo na em-
., �O CLlMAX principios".. baixada do México. I.: ,_-.�_._._-... '_.....__:._....._w............___,_-..."'"� ..,.,._...,...,._, ...........-. �-'''V;'_''-''.l'',,�-�_''''''........... -.�-------'-----'- .. '_'_'---,-_

EXAME MEDICO
Em Festas a

I

luguslavia

_"
<

.

•

TUO, 25 (V.A.) � Val'Íos
pronun.ciamentos foram fei
tos hoj'e sôbre o discurso
pronunciado ontem na Câ.
mara pelo lider da UDN,
Carlos Lacerda. Eis alguns
dess.es pronunc;famentos: de
putao:o Cid Ca�...valho, subli,
,çler do PSD :-,;--1'1'1'0 discurso
·d� Carlos L�G_éraa nada tem
a' se aceLtar' 'foi apeflas

: uma oração i;� 'qual o lidE:r
·da UDN revelou os rumos

, de uma nova p<ísição' parti
daria pa,ra a 'agremiação que
Jicl.era; houve, simplesmen
te, uma' marca positiva nó
pronunciamento do deputa
do - o, tom de legalidade

CÓDIGO CIVIL

der a esm31gadora realidade
que re12res'enta_ a reação do
valoroso. povo ituporanguen
se dianté de certos desman
dos que atualmente lá vem

se verificando- no trato da

coisa pública!

em ,Ituporanga não houve
próPriamente dissidênf!ia da

.

VON; 'houve, sim, o caso de
do,;,;: candidatos dessa agre
miação política, os sr,;. Leo
poldo Henrique DOerner e
,Artur: Schurt que, ludibria
dos na sua boa fé, deixaram
de concorrer

.
pela legenda

udenista, a 'legítima e ver

da�e�r� e a qu'e..tem 'o seu di·
retorIO reestruturado e apro
yado pelo Regional, Para se
lllscreverem, um por solici
tação in�istent'e'e o outrQ deEIÍquanto.a UDN f; o PSD, medo e��pontâneo, n'uma su.

'Sem out�os recursos que os posta TJDN: a da faixa e da
particu!ares e o incontestá': prop'lganda com fotografias
vel prestígio pessoal dos seus d.o sr. Bornhausen fNão hou
chefes lpcais, ')\l)ocar'1I11.se, ve qualquer dissidência jã,
roespectivamente, em, pri- tIue iludidos aqueles candlda_
meiro e 'segundo l:Jgares; a tps, -na sua ,simplicidade de
Ooligação do deputado Vol- hcmens do interior haviam
ney,' com todo. o apó:o e PI'- sido registrados por' uma Co
derio da máqUina governa. ligação' (PSP-Pl;>C), mas a
mental, inclusive os l"êCUrsos propaganda eleitoral hábil
econômicos de conhecida Po- I!lente pJ'eparada pelo gover
tência finanCeira em nos�o no, os àpregoa'vam candida
Estad,oi não passo:J; de um tos lldenistas, envolvendo-os
magro térceiro lug,ar e nem assim nas malhas da esperte
mesmo atingiu Os votos cor" za eleitoreira".

'

.

respondentes aos dQis quoci-
'

Para que não pairem,mais
entes eleitorais com que el('- dúvidas acerCa do estranhJ
,geu os seus tlois rep�·escn-. lComportam'ento dos ,homens
tantes na futura Camara que dirigem a coisa pública
Municipal.

.' _

" -

em Ituporanga, será preciso
Mas, a fIm Oe que nao se , insistir em que Os métodos

lanCe ��s co?f�são a{) seio i político-eleitorais por êles
da OplllllllO puJ:>hca, :mmpre postos' em prática foram Os

'esclar�cer que, de aC?l'do com Io registro das can'.hd-aturas,

tido Social Democrático, pe
la União Democrática Nacio'
nal comandada Pelo sr. Nel
son Rosa Brasil e pe:o Parti
do Trabalhista Bra;;i!eiro, al
cançou memorável vitória.
elegendo cinco dos sete re

presentantes que atuaJ.r;....en
te deverão compor ,'l Câmara
Municípal, derrotando assim
fra;gorosamente aqH('les que
se diziam apoiadoS pelos srs.
J,orge Lacerda e Irineu Bor
nhausen!

Repelindo
.

valentemente
Os

.

oo�denáveis expedientes
levados a- cabo pelos repre
sentantes da ,cita(\a "coligél:
ç[::/' governamenta'l, no plei
to de 12 'de Maio último, a

Oposição, for!.n�da pelo Par-
....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J

Osvaldo Melo

.

LUMINOSOS,- Assunto que tam
bém não pode e 'não deve ser esquecido nes

ta-coluna.
.

.i Temos para anunciar, mais, dois en-

comendados. Um para a elegante casa Ja
-

ne Modas e outro para o Rancho da Ilha.
A Casa Cardoso á rua Felipe Schmi

dtarestaurou seu bonítoreclame a gás neon
que' já se encontra brilhando,

Outros, continuam apagados na mes

ma rua, fazendo "fita", pendurados na pa
.rede, Por ali, também/um, que desde que
foi colocado, até hoje nem piscou: _. o da

Casa Meyer.
-

'-

O do Chiquinho, completo blecaute.·
Lux Hotel, idem.'

' .

Mas não há de ser nada. Esperemos.
ASSISTÊNCIA AOS LA'ZARQS -

Aos que se interessam-pela realizaçâodo
A d�ia de hoje registra singnifíeatíva data o grande anunciado e grande "Bingo", que seríaIe-

o aniversário natalíeío da número de amiguinhas da d f d d
.

b f'va O a e eito ia 21 o eerrente em �ne I-
exma. sra. d, Maria de natalieiante aproveitarão o

cio da Sociedede-deôssissência aos Láza-
Lourdes Luz Medeiros Beek, ensejo para testemunhal" o -

esposa do' sr. Herman regosíjo, homenageando-a ros e Defesa Contra � LePrâ� - pedem-nos,
Beck, do alto comericío 10- com carinhosas manifesta- comuniquemas por esta.eolúna, que o mes-

cal. çõês de apreço. mo foí transíeridopara 5 de junho vindou-
A distinta dama será al- .os de O ESTADO, 'as-, 1"-0, data definit�va para o festival de carida-'

vo de muitas homenagens socíando-sa às homenagens de em benefício 'da.quela importante insti
por .parte do seu vasto. cir enviam-lhe 'votos ode pere-.

culo de amisades. nes felicidades, extensivos tuiçâo,
"O ESTADO, cumprimen à sua digna família.

-

_" FLORIANO'POLIS - ITAPlRAN-

ta- a respeitosamente. FARÃO 'ANOS AMANlIÃ

FAZEM ANOS HOJE': ,- srta. .Lígía Bastos.

Disseste tristemente que de mim duvidas

Com o que, tristemente, por demais senti.

Não te pergunto já, nem quero que decidas

Se tu avaliar poderes quão sofri

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

(INE SÃO JOSE'
A's - 10hs; .

MATINADA

Jornais, Shorts, Desenhos,
Comédia 3 PATETAS.

Censura até 5 anos .

A's - 11f2hJ'!.
GAROTAS, E SAMBA

Censura até 5 anos.

A's 3 3/4 - 7 --:-9hs.

A ROSA TATV�DA
Vista'Visien

Censur�' até 14-anos.

Ao ver-te assim, chorar lagrimas tão sentidas

E que tristes soluços - mais tristes que euouví.
Compongiram-me tanto para despedidas ...

. Quasi chorei tambem, amante, não parti.

Enxuga tuas' lagrimas,' vamos, escutai
Que motivos não há pará ressentimentos,
A não ser que 'te sintas algo resoluta.

:Mas vem, chega-te a mim, dize-me os teus queixumes.
Aqui, assim" pertinho, corno em juramentos
Tantas vezes, fizemos, sem pensar em ciumes.

12-5-55
'

RaRdulpho Cunha

A N-I'V E R S A R lOS. ção de Jesus.

Sra. HerÍDan -Beck Pelo transcurso de tão

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

A F.úRIA DOS JUSTOS

Censurá até 10 anos.

91f2hs.
PITUCA

GAROTAS E SAMBA

Censura até 5 anos.

1;1'11&)
A's - 2hs.

I

1) - ALVO HUMANO

2) - JUSTIÇA. SAN

GRENTA

3) - A MULH.ER PAN·

TERA � '90 e 100 Eps.
Censura até 10 anos.

A's - 71f2hs.
A FÚRIA DOS JUSTOS

Censura, até 14 anes.
,

"

�' . I

"!.l1IFT;_�JhsíIIJ I
IA's 2 :_ 4 - 7 - 9hst

, GAROTAS E SAMBA
I Censura até 5 anos.

- /.

Os meios udenistas e palacianos estão por con-
-v

ta com a célebre estrada, do Rio do Raatro! E' qus ela

está mesmo de rastro.
Inaugurada antes de realizada - et pnur eausê

- com ela acontsceu, alguns, dias depois, o mesmo

que depois de alguns dias aconteceu com a solução
definitiva do racionamento da energia em Joinville:

pifou!
E a ,estrada do Rio do Rastro fo.i cantada em pro,
sa e verso coma "o teíto imortal de uma estadista" e

como a mais arro]ada obra do século!

Estrada do Rio do Rastro! Ennergia para Join

ville! Eis aí as duas "consagradoras" realizações do

govêrno Irineu Bornhausen! Mais de 100 milhões ati

rados Pela janela! Sem contar a perda de tempo,
Pelo fiasco dolorído 'lá m Joínvílle, o sr. Irineu

ganhou linda medalha de ouro, que, dizem, pretende
transferir ao Seu sucessor.

Pelo fia§co do Rio do Rastro, espera prêmio

maíorr-quer uma cadeira DÇ Senado!!! .

--xXx--.

Vozes insuspeitas, na Assembréta, _

'afirmáram
que li. subida da serra, pelo Riõ do Rastro, já se de

monstra ímpossíval, inexequível!
Desde! o primeiro dia da aventura caríssima, �s

te jornal sustentou isso.
Sustentou.r'eiterada e porfiadamente, acalorada

e agressivamente. Oomo no caso de Joinville.
.

-Mas". Os govêrnos udemstas só acreditam na
J

oposição quando as burradas, já estão feita� e os mon

tões de ouro perdidos! Depois que Inês é morta!

-'-xXX--

O sr, Bornhausen, diziam,' era. só administrador.

Deu nisso! Em letras, ninguém o nega, só é forte p.as

bancárias. Logo, é mandá-lo ao Senado, o quanto an-

- sr. Heitor Bittencourt Dias, aplieada"aluaa- do "Ço
da Silveira, funcionário do légio Coração de .Jesus, e

Banco do Brasil, em Minas diléta fLihad� nossó �pre-za
Gerais. do conterrâneo sr. Nilo Jac

GA _. Rodoviária. A que nos diz respeito
.

,.

-no reparto dos 600 milhões }telo Ministério
da: Viação: Florianópolis _ .Itapiranga,

Tudo isso parecerá ainda um pouco
confuso ao leitor.

A mim também.
A notícia; porém, estia certa. E' as

sim mesmo e sendo assim, estamos de p�r�-
.bêns,

�"Agora, vale ter pa neia e esperar.
Roma não .se fez- um só dia.

.

A ES,trada do Trigor também.

A's ...,- 2hs.

1�
.

JUSTIÇA '. SAN-

,GRENTA
..--,

2) - A MULHER PAN-

TERA - 90 e,10o Eps.
Censura até 10.. anos.

A's 51f2 - 8,15 hs.

GAROTAS E SAMBA

Censura até 5 anos.

._._..-_.•._-.-.- _-� --

C A-S A

'VENDE-SE

Urna sita à rua Jeronimo

C(\)elho, nO 20: Tratar na I
mesma.

26-28-29

tes!

,Crecto, em cruz!
_

----------------------------------------

_;: sr. Manoel Ramos de ques Dias, alt? funcíonãrlo
Souza. da Escola Industrtal.
- menina Maria Viega
- sra, Maria' Tereza Ber

reta Machado, esposa do sr.

Oto Plorentíno Machado.

_;_ menino Roberto 'Vieira,
filho do sr, Sólon Vieira

Secretário do Tribunal Elei

toral Regíonal..

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUf.R CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
Caixa Postal 246

flORIANÓp·!')LI� - SANTA CATARIM

CONTADO�

Oferec:e seus serviços. P!l:_
ra firma come,rciâÍ ou in-

.

dustrial na zona norte dês-'

te Estado ou país. Propos
tas para "Contador" na Re-

dação dêste jornal. , I
, I

pinta-
e'xter-

'

Casa de madeira
. ,

da a 91eo interna-:--e

Sintoma de vida no PTB: O Dr. Acácio Garlbaldí

San 't'hiagó e o Delegado Syrth,,> Nícollélí estão ,em

'Rodeio. O Députado Olice baldas regressará segunda .

de síderópous, seu r·eduto. Em Urussanga, com trânsí

to por L,wguna, o Deputado João Oolodel ausculta Os

. meios operários. Lá em Brusque, inaugurando o Pôsto

de Abastecimento do SAPS, estão O Dep, Braz Alves

e o Professor Dr. Telmo 'Vieira Ribeiro, 'Jllntamente

com o jovem administrador Dr. ,Rinaldo Celso FeId-

mana, ',. ,�\;l·�'l·��;lati'....
Ó; •...f..!-.,.�,�._,,�a:-Jí.

- .sr. Mário Perez.. cO-' - sr..Eduardo Teixeira,
merciante.

.

I Linotípista da Imprensa
- sr. Dorival da Silva Oficial do Estado.

Lino.
- sr-,Nilton Vaz.

- sta. Maria

Ferrari lIa, Silva; filha do

namente, com 3 quartos,. ,2

saias, e cosinha. QuintaL'
Luz instalada. A'gua pró-'
pria. Proxiina áFabrica de

I

Papelão,
.

nos Barreiros. ,I
Tratar á Av. Hercílio Luz, l_

I
�....···-IIIf----···..-.....·--.-_--,.---·

liH,I'

Providência de a1to alcance. O Deputado 'Miran

da Ramos assinou, juntamente com o Dep. Estival·et

Pir.es (PSD), um ·�elegra.ma, apresentado na Assem

bléia Legislativa. contem. êle uma sug·estão nq_ senti

do de ser concedida, pe�o Govêrn0' do Estado, uma

bonificação de 100 crulleiros por saca de semente de

trigo fornecida aos triticultores catarinenses,

Atuou na �efesa dos triticultores, O Deputado
João ColodeL def�ndeu, :q.a tribuna, a sugestão Miran-

,

da Ramos - Estivalet Pires,' para que fossem adota

das imeciiatas p�vidências favoráveis aos agriculto
res. A UDN -agiu denotada e glla,lhardamente contra
os triticultores. Não há de ser nada. Outras eleições'
virão por aí e Os agricultores :estão sendo múito sa-

, criticados.

- srta. Zita Maritz· I
sr. H. Pereira da Silva.

- sr, Júlio .J:Qsé:�leria- - sr. Amancio J. Pereira

no. Fi,lho.
'- sr..Antonio' Rodelgues. '-'. sr, Emanuel Gevaerd,
Aniversariou-se ontem a telegrafista da We:stern.' Por estar pratieando de- mos, com o nas'cimento de

g,lalante menina . Anabe1a - s,ra. Elvira da Silva. sordens no Café São Cristo urna. galante ,menina que na

Ventllra, diléta filha .do sr. --,. sta. Dulce Ligocki. :vão, desta capital, foi pre- pia batismal recebeu o no-

Pedro Ventura I(l sua exma. - stà. Orabia Carmen de 'sp o menor Osvaldo José de;- me de Maria de Fatima.

esposa d. Placides VeÍltu- Andrad.e. Souza. O mesmo acha-se a, -:» «-'
ra. ;_ sr. Isaías Conceição disposição do Delegado Re- Santa Maria Vieira, é o

gional -de Policia, senhor nome de urna robusta meni
A gra·ciosa Aliabela e Livramento. Tragi!io Mélo. na, filha do senhor João

seus dignos genitores. as
.

- menino Nilton Nunes -» «- Francisco Vieira e dê sua
felicitações de O ESTADO. - I!!�t) Protogenes Mar Procedente de Biguaçú, Exmá. Esposa Dona Maria

SRTA. YARA anILA ques Guirnat:ães. foram ..recQ-lhidos a 'Delega- Julia Vieira.'

Vê transcorrer ama;nhã - mepina Jandira �a- da ,Regional de Policia, os -»)«-
- ·individuos JoãD- Joaquim Cesar Borbo.. fI'lha do se

mais uma primav:-era na sua checo. . ...,
-

, ", , S@ares, com 57 anos d'e ida· nhor Afonso Borba
�

e Leon-
iéxistêncÍia a �i..,ente e - sgt. Paulo Andrade, do de, BrauHno Soa�es e Orlan tn,a de Jesus Borba, ocorri-
graciosa sta. YARA O'DILA Exército Nacional, servindo do- Soare�, re'spectivamente do nesta capital.
NOCETTI, dileta fiLha do no 14.0' B.C. onde goza de I pai 'e Filh6s",p�r s.uspéita de

.

-)) «-

sr. Sid:ney Nocetti, do alto real conceito por suas el,e- roubo numa fabnca· de Be- / E' com prazer que traze-

comércio local e de sua vadas qualidades.
hida. mos á esta coluna; o nasci-

-»«- mento do menino 'Artur
, e�a. ,esIl._osà'd'. Aiaide.No- MARI�E SCHMII>,T Foi apresenta,do na Dele, Teodoro da Luz Netto, fi-
cettL· Completa. amanhã o seu gacia Regional de P.pHcia. lho do dr. Laelio Lu·z' e de

�

A aniversári-an..te, - de há . primeiro� aniver.sário' a me=- pelo Sarg� Ivaldino Ca· Exma. Esposa Leda Maria

muito· v'em se �distingui�do nina Marize, filha do ,sr, laz.ans, o Senhor EmHás;io dà Costa Luz; ocorrido na

por suas 'elev�das qualida� À<toacyr' ScbmÚU; .', funcio- Thiago da Silva, de côr bran !Maternidad� dr. Carlos Cor,;

des d·e coração, e é aplica-, nário dá Imprensa Oficial ca casadq; com 25 anos de- :í·êa. �

dá alun·a',.· do Colégio :-Co�a- 'do Éstado.
'

. -: idade, o qual 'apresentou-se I -»)«-
co� diversos ferimentos �m B a t i z a dos
um dos braços, em virtude Rita de.. Cassia, filha do

da agressão sof·rida pOI' par sr. Hugo Amorim Coelho e

te de João Aceno Alves Fi, Luiza Nair Coelho. Glaude

lho, casad,o com 24 anos' 'le, te, filha do sr.rJoão José da

idade funci�nário Fed.efal Silva e Argentina Silva.
e de seu pai João. Acerno' -» «-
Alv'ês. 'I' O' bit. 9, '

-.::..) «- . Fal'ec'eú nesta capital-o
Nascimentos

!
sr. Joã� Arcenio de blivei-

Est� em festa o lar do ra, casa.do com a spa.' -Ma
nosso �migo Alceu Ramos e ri� Luiza de Oliveira.,0 ex

Nill'lá 'da Luz Cordeiro Rá-' tinto deixa 7 filhos.
,_- --._,,""'.

VENDEDOR -PRACISTA
-- ---.--'

-�.

.

Firma' de representações desta praça estabelecida
há longos anos, n:ecess�ta, .de um .vendedor:p.racista pitra
inicio IÍmediato., Lnutil >, aprtú;-eÍltar-se quem não .possuir
haBi-litações. Cartas pata

-

a iedàção deste Jornal, ofere
cendo amplas referências e informações a seu respeito.
Possibilidades de auferir mensalmente Cr$ 10.000,00, ou

majs, dependendo exclusivamente· da capaci,dade de tra

b_alho e conhecimento do candidato.

Um deputado eficientíssimo. O De.putado Olice

Caldas tratou, na Assembléia, da instàlação de casas

pOtpula:res p�ra os trabalhadores, aqui 'no Estado. Ex

. nHc.ou :::t forma' de conseguir tão útil providência.
! " I

•
,

,
REPRESENTANTE PARA, TODO. O ESTAOO

Precisa-<se, bem relacionaid'o;. para ' venda de .sopas pre

par�d:as, condimentos pulveriza40s,- aveia e outros p.ro-
. dutos do gênero:- Tia-se parte em c/propria e pal'te-'em
comissão. Cartas para 'PRODUTOS ALIMENTICIOS
"!TAL" LTDA. Rua dos Italianos, 163 - C. Postal 7358

- SÃO PAULO'-

CllfECÇiO:OUCIL .'
A confecção Ducal acaba d'e lançar. no mercado

consutnidor, Nífrios mod.elos' ,d·� paletós esporte, ·cujas
�Illhas de alta elegância .� beleza' de ·padrão estão ob
tendo um sucesso �bsoluto.

Ao lado dêsses "Páletós de fino b�m gôsto chegaram
p.:1ra a Modelar,. ternos da mesma renOInâd'a fabricaçã9.

Está assim Q 1° andar do estabelecfmento a-prim9'
rando cada Vez mais o seu sortimento de ar:tigos pára
_cavalheiros, encontrando-se ali, tudo ,'0 _que exige o con

fôrto e a elegância masculina:

Um vel'ea<lo� coel'ente e digno. O VereadoI; Júlio
Pawino da Silva é o- Hder da Bancada do PTB na Câ

mal'-a de Flodanópolis. Trátou, na" tribuna, da Petro_

br�s, exa)tanclo-1he a significação. Requereu a. expe

dição d� um telegrama ao Ooronel JanarY.Nunes, Pre

S:i�nte da Petrobrás, ,felicitando-o pela patriótica
campanha em defêsa do monopólio estatal e do na

cionalismo econômico.

A safra de promessas inferi0r à ·c·olheita das
pl'O'vidên�ias, O Deputado João Co10del recebeu o se :'!!'

guinte telegrama do Dr. Haroldo Ferreira, Prefeito de
Canoinhas: "Rogo fineza avisar Deputado Miranda
Ramos não temos recebido o que ,prometeu o Sr, Go
vernador. Necessitamos com u�gência, Peço llo1mbral'
Aroldo-'Bess sôbre a 4.a prestaçãlo ainda não. :�ecebi-
da". Sr. Prefeito de Canoinhas, aqui vai a resposta:
O PTB está mobilizando aqui suas baterias em defesa

.

do estupendo !"-Iunicípio.

Aviso a.os associados nos Institutos. Em 1. de
maio d� .19�4: estavam na Presidência' da República

.

e no M�n�sterlO do Trabalho, respectivamente, o imor
tal Ge�uho. Vargas: �uja memória começa. a s'er explo
rada, as vesperas de eleições, até por 'antigos adver
sários, e o Dr,. João (�oulart. Eles assinaram o decre
to 35·ftfl, ,Para' que nilnhum benefÍcio fOsse concedido
aos associados dos IAP em valor inferiar a� do .salá
rio mínimo da localidade. Aqui seriam de 2.400,00
cruzeiros, O sr. Café revogou_o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lIarão ·Lucres Compelsadores OS TlMASDE6RAV:���TÉ A �RS:AD�.� 17� ED�I O

- OsotopOS Radioativo�
.

" -

,

I países gostariam de conse- gem sera compensador, tal
Numa entrevIsta especra -,', I , .

. , ,

"U gui-la a 10 ou seja precisa- como o ceslO-137, que pOd,econcedida ao semanario '.
,

d t 27" I mente a 70 centavos de cru- 'ser guardado uran e
S, News and Warld Report ,

_ 'i: A d
.

zeiro, tomando-se a moeda anos. Nao acredita ele to a-
que se edita em Washíng- ,

. brasileira ao câmbio de 70' via, que o 'problema do ar-
ton,o sr. Wíllard Frank Lib

em relação ao doIar. rrrazenamento possa entra-
by, cientista da Comisaão de

dQuanto ao armazenamento var o desenvolvimento a
'Energia Atômica dos E�

dos resíduos atômicos, o sr,'j energia, nuclear-elétrica,tados ÚIlidQs, afirmou que
,

'

, Libby é de opinião que aã- atualmente em fase de com-
dentro de ClUCO anos o em- " f •• •

,

A
'

" .; gum dia o custo da estoca- pleta praticablltdade,
prego dos isôtopos radI0a-, _

�tivos na agricultura e na I

indústria não I!;penas econo- ,
'

mizará trabalho, mas sobre

tudo fornecerá um lucro ele

vado, relativamente ao ca

pital empregado"

Í {.
, ,

,
.......

.,� ,,��,

RIO, 24 (V A) - Vítimas Seus companheiros, ficaram
'dum desastre de automóvel. :gravemente. feridos. O "Ala
ontem, em Manáus, faleceu goas" se encontra na capí
o piloto do navio "Alagoas", tal amazonense, descarregan
da Frota Nacional de Petro- i do petróleo procsdente da
leíros, Luiz Torres,�enquanto : Venezue�a, para

/

a refinaria
que. os quatro trIpulantes,· de Manaus.

,
:

De ordem 'do irmão Provedor e aprovação da Auto"
ridade Metropolitana" este ano' a festivídede de sua ee-:
!este padroeira será da seguinte forma:

Domingo 26 do corrente às' 8 horas, .míssa festiva

João. Baixo Filho, filhos, genro, noras e 'netos, com
ljungidos, com o falecimento de sua extremosa espôsa,
mãe sogra ê avó, ALAIDE PEREI,RA BAIXO, falecida a
21 dê} .corrente mês, agradecem a todas as pessôas que
enviaram flores; pêsames e acompanharam a extinta .ã
suá última morada.

'

Convidam aos parentes e pessêas amigas, para a
Santa Missa de 7? dia· a ser rezada: a 27 dêste mês, às 7
horas, na Capela, de São Sebastíão, agradecendo, ante
cípadaments � todos 08 que comparecerem, a êsse áto
de piedade cristã.

24-25.-26 .

,. N A, V I O DE' E XP E R rÊ N ( I A ",

Atualmente . os 'E�tad,os
Unidos estão fazendo uma

economia ,d'e� aproximada
mente, 50tJ milhões de dola

res anuais, graças ao uso

mais siste�átiCO' das isó

topos nos processos normais
da indústria.

Quanto ao custo da ener

. gia elétrica produzida por

gerador de propulsão atô

mica, o sr. Libby esclareceu

que se pode prever a obten

ção da energia a 10 "mills"

(milésimos de dolar) por

quilowatt-hora" sem que, pa
,ra'tanto seja nec,essário ad

mitir' um progresso tecnoló-,

gico surpreendente. Atual

mente a Comissão de En'er-

SOt!DW �ll�, 'll.loq-nU.M,OUnb
,lod "sUpu,,' V 'R ll;)!JWla 'P.!jI
,nma opup!nbpn 1}tlla IlOp!U[l

s�p,n:jls:iI sop 1l,;)!WQW . 'li!!

A ...dustrra VII:' roupas feitas e ..Iha das prmcí
pais .nes paizes sdíantades da Europa e Estados
Unidos.

-

-A roupa Imperial Extra� é� Plmd1.Jto ti!! prhicípal
Industnia do eeneru, em noss(J pa'iz�

.

1 ".'
•

�.

com sermão.
Às 19 horas deSSe mesmo dia, novena, com Ladainha JERUSALEM, 24' tU P) - 'tinada. a

de' Nossa Senhora, ,benção do S, S. Sacramento e Coroa- Um funcionário do mínísté- do.Egito.
rio do' exterior Moshe' Lehm,cão de Nossa Senhora do Parto.

'

-

declarou que Israel enviará-

Solicito com mais vivo empenho a presença de tó..
,

o seu falado. "na,vio de expe
dos os Irmãos, Irmães, e flés para assistirem a<estes atos. riência" ao canal de Suez,

. ". quando julgar o momentoConslstorio da Irmandade de Nossa "Senhora do
. apropriado. Acrescentou queParto, 20 de Maio de 1957' Israel já não se sente obrí-

,_. O 10 Secretário; gado a retardar a·prova, des
Ernani Aureliano da Silya

"

-
-

....
' - Mucus Dl'lsMAADIADA A EXPLOSAO ATOMICA . Atjque. de aSQa e bronqUite ar·

-
. "

,
, rulnam lua saúde e I!nft'tcluecem oLAS .vEGAS, • Nevada, 24

'I'
.

.

P

, eoração, M.ndaco dOnUn!l ràpid.-(·U. p.) - Pela oitava vez, a como das outras vêzes, a

de-j
ment� .a.. crises, relilularlzando,) a. -

d
'.

-

tômí • -

f' t .... d "rt de I'HDii'açAo e- garantindo um 10'110comissao e energ�a. a o�:- eisao 01 oma a em '1 u tranquilo desde 'o primeiro dia.
ca ;dos EE. U1_!. adiOU,', a. prr, dos rortes v,entes. q�e .amel!-- Compre M.ndaco ainda, h()je. �C)s••moira explosaaú da nova-se- ! çavam '}e,\(l:ll' o po radIo atI-, carantla é a sua mai<'l' OM �lfI',
rie <;Ie prOvas nuclear�s, Tal vo parà �nas p()Voada,s. ..' ,

.

verificar a reação:

Velocidade
Reduzida,ESTA

-

EM ESTADO,. GRAVE
.

LONDRES, 24 (U' P); r!1nte uma reunião do p�r
_ O ex-primeiro ministro tído conservador no Seu dIS
brftânico sir Anthony Eden, tríto eleitoral. Allan' 'revelou
talvez não esteja. passando I ter falado pouco a;ntes, pelo'
tã bem como muita gente I

telefone transcontinental pa
imagina. Essa declaração foi I

ta Boston, onde sír Anthony
feita pelo sr. Robert AlIan, I Eden se a�ha em tratamen
secretário pàrlamentar do

I
to, comumcando-se longa

atual ;chefe de govêrno, du- mente com êle.
,

.

AVENTURAS DO.-:ZE-MUTR'ETA
4PL 1-/ /91

.' SANTIAGO DO CHILE, 24
iU P) - O comandante da,
fraga;ta.. �kilena "BAQUEA
D-ANO" comunicou pelo rá
dio que tefá de- manter ve

locidade redusída; ao rebo
car a balsa "�hit nui" para
a ilha de Juan Fernandéz.
A Jangada de Bambu ficou
tüo avariada pelo temporaL

.

que séria perigoso conduzi
la -a. mais de 4 milhas horá
rias. Mas os tripulantes, que
há sete mêses partiram do
'Taiti para alcançar !LCosta
çhHena, estão passando be�

. -
,
,

',�O "1JJ'�D. vai
,

estudar'
RIO, 24 (Y A) -: Hoje pel,a ,

manhã se reunira o direto
rio nacional do PSD para
examinar 4)S têrmos da nota
oficial da- UDN e lhe dar res
,posta no qqe toca ao p�o�ra
ma mínimo da _ opOSlçao e

'aos propósitos de paz do
mats numeroso partIdo go
vernista,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Dr.-Bduardo Pedro i Vargas, onde méde vinte e I sendo, desde agora, o de-

Carneiro da Cunha_I seis metros;, fundos ao Suí-I poimento pessoal de quem
Luz, Juiz d,e Direito da I com a' estrada,. deno�inada I porventura vier a con:testar
Comarca de São José, "do Mato da, Coruja" 'onde a presente, ação, sob pena
-.

- ,I .' .. "
"

" '_ -

Estado de Santa Catay�ambe� méde vinte' 'seis: de confesso., Valor da cau-
,

. ,I· " ..

-rína, na forma da Lei, metros; extremando ao Nor- sa: Gr$ 2.100,00 para efei- reito. E para que chegue ao

etc.
'

I te' e ao Sul com terras dos tos fiscais. Nêstes Termos. conhecimento dos ínteres-
. FAZ saber a todos quan-I suplicantes, onde �éd'e du- P. Deferimento. São Jósê, 3 sados e ninguem póssa ale

tos o pr�ente Edital de ci� : zen tos e dez metros �e ca- de maio de 1957. (·Ass.) Ana gar ignorancia, mandou ex

tação de interessados ausen
I
da lado; III) Os suplican- tolio Pinheiro Guimarães

I
pedir o presente iEdital,

'. -tes, incertos e desconhecí-:' tes não têm o dominio do advogado. Documentos ane- Que -serâ fixado na Séde
.1 dos "virem, ou dêle conheci- imóvel acima descrito, por xos: 1 procuração - 1 ero-

I
dêste juizo, no lugar de cos

� lpentõ tiverem que por par- lhes faltar o Justo título; quis ROL ED TESTEMU- I
tume, e, por cópia, public�

;te de JOÃO PRINCENTE assim, com fundamento no NHAS: 1) - Manoel 'I'imó-
t
da uma vez no Orgão Ofl

Kb�ICH e s/mulher, lhe art. 550 do Cód. Civil e Lei teo de Souza, brasileiro, ca
t
cíal do' Estado e três vezes

.

foi dirigida, a petição do N. 2.'137, de 7 de março de sado, oleiro, residente e,
I em Jornal da Comarca mais'

I
teõr seguinte: PETIÇÃO:- 1955, 'e em conformidade São José. 2} �, Firritino I

proxima. .
Dado e passadoI

ExmQ.,'st. dr. Juiz de Direi- com os Arts. 454 ê seguín- Francisco de Andrade, bra-
I
nesta cidade de São José,

; too -da Comarca de São José' tes do C.P. Civil, desejam sileiro, ,casado, carpinteiro,: aos, dezoito (18) dias' do
João Pl'inceg,te Koerich e si os suplicantes adquirir o residente nesta cidade.. 3) mês de maio do ano de"mil

I .mulhêr, 'brasileiros, êle co- dominio sôbre o referido '- Virgilio Pedro Espin- � novecentos e cincoenta e sé-

_

I mereíante e ela doméstica, imóvel, razão por' que vêm dola, brasileiro, casado, fun te. Eu, Arnoldo Souza, Es-

.�..•.•••••.�•••••••••••��•••�.����•••��i�••�'.tesid�te.,n�t� cidad� por requ�rer se di�e V. ExciL cionârio p6blico, residente crivão i fiz datilografa�

•
_

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

.

,

' ,_

.

.

",.1. �ell .proeurador que esta determinar dia e hora par� nesta cidade. 'Data supra. "conferi e subãêrevi. (Ass.)

·IJr 0'1.-O 'V'"1·'8'I·�·ra· q..... , CI·'a·IL.�all��b�:;� !':·���tan���:.: ::u:��::rã�' ��:��::açã:; ��:�ã!na�lio::O�:';:I�!:::cl�u�·dr�u�:r::��r:;
-

. g . 'f". .'1' na,
sob N.o 628, vem dizer a testemunhas abaixo arrola- 'DESPACHO - A. Desig to..

.

-'
- :-, . > ..'

,- -

-.
-

.'

• _,' ,

•.
'

:, V:_. Excia. que desejam pro- das, cuja intimação reque- ne-se dia e hera para a jus-' Eduardo Pedro Carneiro da
v '.�.�. '=-.�; . .; ..

, n;t.over, perante' .êste Juiz.o, rem; e, feita a justifica- tificação, cientes a.s- pa,rte's, Cunhá. Luz
""'� '"" ... intimadas as testemunhás.

»<

.

'. •

•
-

RUA SANTOS ,SARAIVA, 258 uma. ação de usocapião, pe- ção ,"ab-initio" é julgada <: Juiz de Direito
Ciente o' Orgão do M.P. 2-

I, CASA ESPECIA-LIZl'li>A C. P. N. 20 - TEt.; 6.263 P'EÇAS EM ..GERAL-EJ\RA:
.

lo que, muito respeitosa- esta' -se prossiga na fórma 5-57. (Ass.) Eduardo Pedro
1 EM MOTORES.

.

END. TELEGR.: "VIEIRA'" ,INTÉRNACIONAL - FORD, � mente, vêm expor e reque- da Lei, sendo citados os côn C'arneiro da Cunha Luz Juiz

.1 FREIOS' E MOLAS _ESTREITO - FLOR}ANÓPOLISCHEVnOLET 'D,()'DG�,·I rer o ;eguinte;- I) Possu- frontantes, se houver, e d D' It SENTENÇASANTA CATARINA �
I �- rrei o.

,-, Oferece seus serviços pa---_y
'. em os suplicantes, á Rua 'Suas mulheres,« S� casados VIStO, etc. Julgo por senten

f'
.

I
.

I I
"

,

'd' , I \ ra Irma comercia ou m-

,

"- ',' . .GetulJo Vargas, nestà-cída- forem, o dr. Promotor P6� ça, para que pro uz-a os·
'.

.

�

I' - ,< ,I de, um terreno com a ãrea blico, -bem como o llomí- seus devidos e legais efei- \ dustnial na. zona norte dês-

",
:Pó de 5A6Ô m2 (cinco mil qua- nio da União para, afinal, tos, a justificação de fls. I tte Estado"cou padis".propo�-

I
,- ,

.
; as para onta ,01' na Be-

_.DISIRIBUIDOR'ES il\OS AFAMADor "PISTO"':ES MA�"HLE" "�qI�:�::�o:),.sem.ss:::d:e�:�� percorridos os trâmites ,le- �;:���::�n�::-e:::!�::� ,�: _dação dêste jornal
.

'. 11 J

i
1J ...,..,_, gaís, ser julgada procedeu- ,,_ .O.....O..-,O..-.O.....O-4lil

I '-
,'. ,

. '

. "té e seis metros de frente te ação, a fim-de-que os su- imóvel e: o Dr. Promotor

I DI'S'�'nES" -

hAR'A' 'Q:U A'lO'UI!R' T'I'P'O' DE' �': :M'O'T-O""RE�'S/: ," '::1' f��,�::�to:o: �ez,,:�::: �!��:n��:ui:s::�aa!q����d: ::!I!C:� :r�:t:d!!:� :::s: '. cas:d� ��:��, E pinta-
;'1:

. - ..ti ..
' >

(Jr$ -
'

.

A
�

,[ .

'.
.

. �!
.

.;, .' • ,domini", mansa e pacifica-' e neces'sária transcrição no ,rão pub�icados uma vez rio
i
da a óleo interna' e -exter-

I �'! , � -, :

I'
men�e, sem interrupção Registro de Imóveis d!esta "Diário Ofidal da Justiça"" namente, com 3 quartos, 2

• ti ;), .
v. nem oposição de quem quer Comarca,· protestam' por to- e três vezes ,em um dos jor .saias, e cosinha. Quintal.

,I "DESCONTOS 'ESPECIA�S
�

'PARA' REVE�DEDORES'
.

que seja" há ,maJa de.1Ô dos os meios; de provas em -nais da CapiM1 do Estado Luz instalada. A'gu:a pró�
.. ; .,

. ,I anos. IJ:) O terreno aCIma Direito permissiveis, I;larti�· e, por precatória ó pr. De-! pria. Proxima â Fabrica de

I· '

.

;11
tem as seguintes confron" eularmente a testeinunhal e legado dó Dominio da Uni-

I

Papelão, nos Barreiros.
• f .'

I

I, ,

'

: tàções e diIl\enções:, frente ,docuIll'ental, vistorias, peri- ãc, dirigida a Precatória ao Tratar á Av. Hel'cílio Luz,
.. '

. '.,', I a Léste com a Rua Getulio ciais, arbitramentos, reque�, Juizo d� Direito da 1.a Va- � 69.1.••••.•••••••••••••••••�••••••••••••� � f! �"'�!.!I. .

I
---""")"'-------_.,--- ---" '\--"__'

--,- ----

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

','

- """',.;-

�COR� 'ELES' TAfo1Bf'j\1, TER�!O A ',MINHA
OPORTUNIOÁDE:

" : '\ ",",-

,

.
- ._' -

O PLANO ee ,rtRH\S-TA C'
-

;':�.'

/ -

Florianópolis, . Domingó, 26 de Maio de ,1957 .

"0 Estado" o mais antigo Diário de Santa

....
,_

ra da Comarca de F'lorianó-
,

polis. Custas a finaI. P.R.I.
- São José, 13-5-957. (As.)

. ,.
Eduardo Pedro Carneiro da.

CUWta 'Luz - Juiz de Di-

CONTADOR
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�lorianópolis, Domingo, 26 Ide Maio de 1957"O Estado" o mais antigo Diário .de Santa Catarina

S..A
' t.a O REF�IGERADOR! fRIGIDAIRE

.

2.a PREiTACõESJUAVES WA�
•

,
-

,

I

,QUALQUER'ORCAMENTO A "PARTIR ·Df
.

/ .

'
.

--:"_-:.", .

81(e·t�9IaA4Ia
EDIfICIO IPASE

'

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

- .

1-"Madek;��C'=j�==-MI�e-$-co�1h-a--p---el____';a:"'_-e-tiq�-u-et-a._____:"_i� I"

i I ,.�.,
· .

\

I Rua 24 de maio, 1.128 -, Estreito
'

I
• •
o •
o .'

Z' FONE-2073 I,
• •
• •

I Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI. :
I NIlO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS :
I I

.� : : "-
· . �

I .

.

Estoque Permanente de: - '. :
I

I Assoalhos - Fôrro Paulista _ Abas ._ Semalhas - I
I Filetes �JRéguas _. Madeiras para móveis _. Madeiras :
•

•
,

I" Brutas e aplainadas, :

I
r.

,

Cal de Pedra I
I

.\.
·

" :
•

•

: Telhas Francesas-e Tijolos t,
• '��_ ......�_". I

• ".�
,.""''''<. Zi

i Depositária das .principais Cerâmicas.
- ,

.

II
\

: .

I ""'":��-" �_ � <, i
: '. Vendas: - Atacado e Varejo :
!._'

.

'. I ...... 'I
!2!!!_•••.•••••••••••••�•••••_••••••••••••••••••••••�••••o•••••

E9c��!�_��rEta!L.1 Departameoto, de _SllH;J:bl�a:
SJfIIREOA-ÇAO, A DISPOSI- Plantões de Farmácia

.

.

çÃO DE QUEM PROVAR

SER SEU LEGITIMO DO- Mês de' M a i o

NO, UMA ALIANÇA, COM 25 sábado (tarde) Farmácia Moderna R. João Pinto
AS INICIAIS SEGUINTES: 26 domingo Farmácia Moderna R. João Pinto

_
C. �. L. E DATADA DE 15 O serviço noturno será efetuado pelas Farmãclas

DE 7 DE 1956.
St. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,

I'
.

�V&êP::íO�;I43
e

T,aj�:';t, E 8 't r e I to., ',_�
-;n

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

,AL 1, 12 e 26 (I?) Far, do Canto, Rua Pedro Demoro, 1�2�
-

_

.

•

O servIço noturno sera efetuado pelas farmâeias
. Leia f! Assine do Cauto e Indiana.
ANUNCIE A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
DIVULGUE autorização dêste Depaetamento..

O ESTADO D. s. P.� abril de 1957
.

.. _

,Luiz Osvaldo d'Acampõra

. �:� 4 MODÊlOS
*. 4 'P R EC O S

. ,

* 3 GARAN,TlAS

E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
DOMICILIAR
'GRATUITA

/

MODELO STANDARD, 7,4 p�s •

MODELO MASTER 7,9 pés "1
- ..

..

-
....

!

/

. - .

lenSllS
E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMos AOS COMPRA-

I

DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA-

nANJINIIA "MAX WILIIELM" DE JARAGUÃ' DO SUL.

,

MOD.t!,LO MASTER 9,7 pés

- �
- .

MOD�:LO' DE �LtJXO 9,5 pés'

PERGÚNTE A flUEM TEM UMA
E 'ADQUIRA�A'SUA

[. '

, , ó

J

r

/'

SU3 n'ova rOUDa. anatômica
•

"

'pa'ra o homem moderno!

dmp&riaC
�<'

.�.
• é confeccionada em quatro talhes

e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos sã.
de alta qualidade. e pré-encolhidos.

•
.

Você �e·· sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais €onfórtá'fel
e muito mais elegante.

.

./

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - Clt'
prontinha .para você vestir. Não há l,?ngà� Clpcra�
nem demoradas provas.' •. . .

"

-
\-

•

< • ..:.,.,;.__:fI
Garaotido por

> ! .

:' :'ECID05 E .RTEFAT05 FISCHER S/A r

Rua Prctes, 374 .: São Paulo "

' f

35 anos espe�ializada' 1'10 ramo do ve�llJório.

-,

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Sante Catarl�

•
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9 "O Estado" o mais antigo Díárío de Santa Catarina
------------------�-

Florianópolis, Domingo, 26 de Maio de 1957

Pois esta tarde, teremos Será uma peleja em que O Pau-la Ramos é, o 'cam- t
cançou boa class,íficação" Hamburgo, o Figueirense' atuação anterior Iras.

Figueirense "versus" Pau- nada deverá faUar. Ô "Clâs-
.

peão da 'Capital � no cer- embora em algumas' pelej�s I de{nlünstrou que é, de fato, I Portanto,
<

um

.

cot�jo que, Haverá preliminar, jo

la Ramos, um, amistoso há si�o dai Discfplina", corrfo, tame esta'dual alcançou o �mpr�ssionasse favoravel: I um �rande time e hoje, ninguém deverá perder.
I

gando Tamandaré e Venda

muito emperado pelas "tor: I há anos denominamos, está terceiro .posto, enquanto mente, Entretanto, com sua
I
frente aos tricolores da I O jogo está, marcado pa- vaI, pelo Campeonato de

cidas" dos dois gloriosQs ,aí para
_
empolgar os aman- � que o alvi-negro -no certa-

I
vitóriá da semana passada i Praia de Fóra procurará ra ter inicio ,às 15,30 ho- !Amadores.

clubes.. tes do esporte-rei. j me especial de 56 não al- frente, ao Floriano, de Novo reeditar sua magnifica, '------'---

REMO'_,

(on�eça � as regrasi' _ ingressandóno'
C-olégio de Árbitros -'

{) primeiro éertame [oin- nados poderá
\ reso.lvê-Io

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clubee de Cíneme, desta
Capital recomendcnn
«ROSA TATU·AJ)A)

Um Filme Que 'Deve Ser Ví�to F;ço sa�e; �osDq�e To·!re�en�·ovi!em ou dele tive-

ratuada". Se empolgaram rem conhecimento que, no dia 30 de [unho de 1957, serão.
realizados nêste Sindicato as eleições para sua <Diretoria,
Membros do Co'nselho Fiscal e Representantes da enti
dade no Conselho da Federação a que está filiado e

lismo, a escola que, após que a Paramount se dispu- apaixonados perdidos.no ra- respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de iS dias,
guerra, mais adeptos perfi- sera a produzir, portanto. merrão tia vida diferente da que correrá-a. partir. da primeira publicação deste, para
lou. A distríbujção mundial Feito o filme. Qu�ro prê viúva, personificada por An o registro das chapas na Secretaria, de acôrdo com o dís
de filmes italianos (aqueles

I
mios na Academia.' Anna. na Magnaní e, Burt Lancas- posto no art. 6.0 da Portaria Ministerial n.o 11, de 11 de

que edificaram a escola se-
I

Magnani oreferindo ver uma ter, no bocal chofer de ca-
fevereiro de 1954d· _ .

t d d.
. ..

"

I '. '.'. '

. _

.

.

As chapas ' �verao ser regls ra -as em .separa o,guida por Rosseliní e Lat- partida de futebol com o I mmhao com a rosa tatuada, sendo uma 'para os candidatos' à Diretoria ela entidade,
tuada), nêsse tempo, subiu

I
filho paralítíco deixava de, criando fetiche �a=. Conselho FhícaÍ e respectivos suplentes e outra para os.

no conceito dos, cinéfilos. O I assistir a cerdmonia da en-I ção sugestionada da" costu- Representantes no Consel.ho ,�a Fede�a-ção, na forma do
"trust" americano de cine�! trega do cobiçado Oscar. reira viúva. -disposto no art. 10.0 da citada Portaria, .

ma não quís ficar para trás.! ,Vinh�m agora as criticas E' um filme que diverte ,Os requerlmentoe para o reg.istro das.�ha�as dev�-
. .. - I',., . 1 ão ser apresentados ila Secretar-ia, em tres vias, allsl-O cinema italiano nao. po- do público, a voz do povo, antes de mais nada. Impres-

d t d
:

did t I' te a-o sendo.' -.;. .

, . ,.
na os por o os � -can 1 a os, pessoa men ' n

.d.ena suplantar a sua pIO- a decantada voz de Deus. -

i srona o patetismo de algu- permitida para tal fim a outorga de procuração, deven-
�ução nem a sua dlstribui- "Rosa Tatuada" fôra além' mas cênas que poderiam ser -lo conter todos os requisitos 'previstos na legislação

O R A ,ç Ã O ção tão discutida e famosa.
I

das expectativas. Re!;llmen-I considera�das proibidas, mas vigente e nos estatutos da entidade e instruidos com a
Pai Celeste, muitas vêzes nós fracassamos. na fé. Procuraram novas fórmu- te os tipos característicos- merece ser visto principal- prova exigiria no. § 1.0 do Art. 11 da Portaria n.o 11, deDeixamos-nos dominar pelo mêdo. Mas tu és sempre fiel 1 2 954 .>

las. Surgiram os 3D, os Sco- es,colhidos pelo diretor Da- mente por aqueles que já se
..l - -

..

aos teus filhos. Ensina-nos a confiar inteiramente em ti.. , "

, .

Perdoa as nossas fraquezas e fortalece a nossa fé neste pes, os Cíneramas, e outros mel Nann surtiam efeitos. enquadraram no nêo-realis-

dia. Em nome de t.eu Filho, e por seu amor. Amém. I artifícios qUe o cinema tão' A primeira linha de atores
I
mo imposto.pelo cinema eu-

'

'. PENSAMENTO PARA O DIA bem sabe arranjar. Mas, I estava de acôrdo com o rea- ropeu.
. Oxalá nossa fé esteja sempre em Deus, nosso fiel: nêsse entreato, surgiu a 11ismo que desejavam impri-ISenhor. ,

..

I idéia de agir no mercado mir, realismo italiano com
Ruth Rudolph Stephens, dona de casa (Arllmnsas)

com as mesmas armas do I artistas italianos como An- .......•••..v• ._.._...-_._,. .......-,..._.._._..-.."_.

SEGUNDA-FEIRA- 27 DE' MAIO
..

A
.

S RINS.

' .' ,

D (Salmo adversário, ou seja, com o na Magnanie Marísa Pavan UXILIE EUS.De eternidade a etermdade tu es eus�
. \
'.

90:2). Lei II Cor. 1:1-7. próprio remismo. Seria o e àmbientação de acôrdo

CERTO explorador perdeU-Se nas montanhas. Não contra-veneno, usando ornes 'com o "script" adaptado,
)odia ·encontrar o caminho para voltar. Andando à tôa, mo veneno... Tennessee por Hall Kanter, contad,o
ficou cansado e' perdeu a coragem. Não sabia o q:ue 'fa- Williams, escritor e drama tim-tim por -tim-tim pelos
zero Sentou-se para descap.çar. c turgo americano foi visado, olhos gordos de Tennessee

Olhando em tôrno, viu, ao sopé de uma colina,
Cima linda flôr silvestre. Era encantadora! Embevecid?, pois na época fazia parelha Williams,' que passara aI-

í�le esqueceu até que estava cansado e com fonte. com John dos Passos e ou- guns dias na Sicilia em can

Pensando na- flôr-;-êle pensou também em Deus, o tros com a mentalidade "ver tácto com os costumes dos
Oriado!', Então ocorreu-1he ouh�o pensamento·: "Deus dade:' nos seus escritos, e ilhéus italianos. HalI'WaUis
que faz crescer esta p,lanta num lugar como êste, n�o em-todos os escritos do ce- acertava em cheio. O público
me abandonará, por certo. Se eu orar com fé, Ele me

guiará pelo caminho certo".
Ali mesmo se ajoelhou e com fervor, orou

Renovado em suas fôrcas levantou-s,e e começou' a ca- palhava sucessos àos quatro seus interpretes representa- RIO, 24 (V A) _ O presi-. •

t 'Ih I
.

ta' B d- d B t L t' dente da República assinou:ninhar. A poucos IJaSSOS, encontrou o 1'1 o que o evou ven os gera os nll, roa - o-s por' UI' ancas er e
decreto criando, para ime-

ao s·eu destino.
r way. '.. Nada melhor para Ben Coopero diata instalação, O Ar3enal

Deus é o centro de nossa vida. Se ·0 :reverenciar-
o combate que desejavam Õ público das

� 'grandes de Ouerra .de'São Paulo. Es-
mop, confiarmos n'Ele, orarmos' e ,rros -enl.regarmos af Ele, clarec,e ainda' o ato lll'esidentravar, já qu:e as fórmulas !�etropoles aplaudiu "Rosa' ciqi', que -tomou O> n.o 41.545,- Ele nos' dirigirá nos caminhos da ,ÍlI'stiça e do sucesso, _

} Scopes e sfstemas' dei côr __..............._,..... ::-._,._.__...'f:._.........
- que as atribuições, fündo-

pela, vida em fora.' -

A
. mento e organização do no.

O R A <: Ã O _esbozoav:am�se. O p:roprio 5AR N vo órgão 'serão definid:>s o�

Nosso Pai Celeste" damos-te graças pprque tu �s o autor do argumento foi in· , portunamente.
centrl) de nossas vidas. Ajuda-nos a confi:ar em ti em dicado para transplantar Não permita que eczemas. erupções, I

.

micoses, manchas vermelhas. frlei-tôdas as circunstâncias da vida. �nsina-nos a andar nos
sua obra. á_.Iinguagem cil].e- ras, acqe l)U'''psorlasls'' estrllIDIem LEIA

..

h E d S h J A' sua pele. Peça Nixoderm ao '!leu far- A'SSI.NEteus carnm os., m nOll_le o en or esus. mem.
ma,'tográfica. Anna Magna. macêutico hoje mesmo, Veja como'

S MENTO PARA O DIA Nlxoderm acaba com a coceira em 1PEN A
. minutos e ràpidamente torna sua. O E S' T A D O

- -,

que vivemos em Deus somos seuS! cooperadores. �'i era o fetiche !io cinema
. pele macia. clara e aveludada, A! O mais antigo �iárioNos

. nossa gllranfla'ú �.lIua mr.1or'S tBomosuke Sekine, .professor (Japão) italiano, o maiOr sucesso de 'U'otf'"ão an a (jatarinh.'

• /

Domingo, 26 de Maio de 1957··0 Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina •
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/

3 vêzes por semana ...
.

rumo a Sõo: Paulo,.Rio. e Pôõo Alegre!
... ,.peloGaúcho,

- I

Supe�Cônvair da Reall'

Em sua

.
próxima viagem" prefira

o GAUCHO •

um 'vôo
em Super-Convair

da Real I
.

A REAL lhe oferece, agora,
.

mais \;'anta,gens do que nunca,
em suas viagens a São Paulo, Rio e Pôrto Alegre! Veja IÓ:

- CONF6RTO EXTRA • você viaja .

nos moderníssimos e lu-
xuosos Super-Convair 340 e 440, com cabine pressurizada,
ar condicionado, grandes poltronas .reclinâveis .••. c um

serviço 'de hotel de luxo!
..:. NQVO HORÁRIO. mais conveniente para você I Propor...

ciona mais tempo para negócios e passeios. Você ganha
um dia de trabalho em - São Paulo, Rio ou PÔ!i0 Alegre.'
Para São Paulo e' �io.: à� 3as-, 6as e domingos.
Pará Pôrto Alegre-: às 281, 581 e sãbados�" :

,

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

Rua Felipe Scbmidt, 34 Te!. 2377

';

«NO Lenaeuto»

Com ii Biblia 'na Mâo
Os Sindicato dos Operariose

�arpinteiJ'os Navais �d�
� �a·8ta ·Cata,rinaDOMINGO, 26 DE MAIO

.

Saberás, poís.. que o Senher teu DI»lS' é Deus, o

Deus fiel, que guarda o concêrto e a misericórdia até
mil gerações aos ql\e o amam e guardam os seus manda-'
mentes. (Deut. 7:8). Ler Deuteronômio 7:6-11.

, .

;
.

ERA' UMA manhã de inverno. Sentada diante da ja
ne'la de minha cozinha, o-lhava fixamente a' pesada cer

ração que cobria os campos lá fora. Estava me sentin-
do abatida, acabrunhada. naquele dia.

\

De repente, apareceu por entre a nuvem da c-erra

ção, como um relâmpago, um ponto vermelho - era um

{!ardeal.. Pousou no' galho, de uma árvore :e começou a
I cantar. A cerração foi-se dissipando' ,e raios de sol co�
meçaram a aparecer aqui e acolá. O passarinho can

tava a plenos pulmões agora. Eu dei graças a Deus

nor aquêle , pássaro e seu canto inspirador.
.

Somos abençoados de Deus quando cOp'servamos' a
fé de que a luz do Senhor jamais se apaga. Ainda que
.iossas vidas sejam enuviadas pela- triteza e a infelici

Jade, o amor de- Deus nos alcançará e nos susterá. A

perseverança na fé, me ..'mo quando a vida é incerta e

dura, nos ajudará a sobi =juja.r êstes momentos; triun
fantemente.

"Rosa Tatuada" foi rea

lizada através de um plano
prê concebido de fazer rea-

bilheterias da da época; se

ria um dos condimentos pa

ra o antídoto da receita

com Ben Cooper r

e Marisa

Pavan fazendo um-casal de

Alvaro Maxi,mo de Oliveira
Presidente

Alberto Cunha

.t'ara ct.mbater ràpidamente dQres
nas costas. dt>res reumáticas. levan
tadas noturnas. nervosismo. pés In
chados. tonteiras. dores de cabeça,
resfriados e perl,ia de eI\ergla causa

dos por disturbios dos rins e da be
xiga. adquira CYSTE� na sua far
mácia. ainda hoje. CYSTEX tem au
xiliado'milhões de pessoas há maJs
de 30 anos. NOSS9 J:1lrantia é ••\la
maior proteç'io.

>cç:o���Q)��
�

� ..
-

tf�[JDW"
SORTIMENTO COMPLETO

náculo literário da ..terra de aplaudiu a interpretção e a

a Deus. Ti.o Sam. "Rose' Tattoo" e·s- cenarização vivida pelos

CRIADO- O ARSE·
NAL \ D� GUER'RA
DE S. PAULO

TÔDAS AS. BITOLAS DESDE. 12" Ar� 6�

"

'SEMPRE AOS MElHORES PRECOS
-

,

._ , ..

LEPPER
'.

LTDA.
RUA DOS ANDRADAS 139 JblNVILLE

,BUSCHlE &

"

-

.
.

,I:

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADÔR$.:pâéFISSIONAL
.. .

_r
_.) _; '.:"';"'��' • '.'

� _� �

- \ _._,� • '1�", ti'- ::: .;\ '-,
II '. D I,,�º' O· ,,1' ',�. /

- DR. WALMOR ZÚMER

DR. CONSTANTINO '�,:,::, . .I)� I.· 'L.OBATO GARCIA
DIMATOS ,:. ' :�. FlLJio

...� / '.; Diplomado Dela .Faculdade N3-

r.UWICO CIRURGIAO _ Óci;nçll.�:.to aj;ilr'eího�íe;p'f4tÓrí� cloual de' .Medrclna d. Untver-

hOt'uças de :>eohoras -'. Párt". ;. TU IU.. !tOOl..OSE .

- .&aade do Brasil

- Operhções - Vlaa .Urldl'ia. t{ADWp'1iAl."{A E ItADWSl:.O{t,o\ Ex·lnterno por concurso da Ma·

Curso de aperfeiçoament;.... , e .' '. DOS, P,ULMOES .

. ,ternldade·Escola

!"nga prática n08 Hospitail de ., Ci)'urgia 40 'lorax
-

I •

(Serviço do Pro'f.· Ol·távlo Ro.

Buenos Aires. . Formado pela Faculda.le .N�"h.. __Iricues Lima)'

CONSULTóRIO: Rua Ji1elipe nal de. Medlciua, Tfaioluii"tlt e
!!:x·interno do SllrviçQ de Cirar·

Schmidt, nr. )S-(sohrado). :rQNIil fisi-Úclrurgiáo do lIuipi.lal .'IIe.· ri, do HospUal I. A. P. E. T.,C.
3ú12.

.

.
rêu ,Ramol

. do,Rio de J:meiro

HORAlhO: da. 15 ii 18 Ilo· Curso de' e8lÍeciialil'a�fao v .. [a Mê41co élo Hospital dI' Cal'ldade

ral - . S. N. T. Ex.hiternoi e t;X'-I....II..
• da "a.t.e�nidade DJ". Carloa

.

Residê,rlrla: Avenld}k Rio Br.alÍ� teni. !)e Cirurgia .cid Pr..!..Ueo
'�. ;Corrêa

1'11, n.•2. Guimarãe. (Rio).. JOENÇAS DE SENHO'tAS -

Atende chalGada Cons.: Fe'lipe Behmldt. 38 _

PARTO!'! - OfERA(..O�
'felefone: - 1296. <one 8801 ,

PARTO SEM 'DOR pelo
----------- Atendo em hora maread.:;. método psico-profilâtíeo.

f!'él: .: RuI.. �litfi!"e. J UDl< c, Cons: ltua João Pinto n.
" -- i'OD.: 1IlI1J.
--------,-.- '16. das 61,00 às 18,06 horas.

DR. EWALDO SCHAEFER Atallde com horas marca-
Clioiea Médica de Adultos das - Telefone 3035.

.

e Crianças �eeidência:.
Consultório -....Rua Vic- Rua: Gen'lraJ Bitteneourt n

tor Meirelles n. 26. LO�;elefone: !.691. -

.

Horário das Consultas -
.---- .. -.

de .

das.Lõ às 18 horas (exceto UR. CLARNO G.
�
....

,....,--"

aol' sãbados). -

.
GALLETTI

Residência: .Rua Mell� e
'

� ADVOGADO -

Alvim, 20 - l'el. 3865. .

Rua \I:itor Mei�elt.. tiu. �

- FONE:! 2.46S t

DR. AN'l'ONW' MONIZ Florilln(\plilil -. 5,5 HP
.

DE ARAGAO
,'IRUKGlA TREUMATOLOGIA O ESTADO

11 HP
Urtopedi.. .

m
,�).l:::: HPReda-·o • I)flcina•. à ru�' COR -

,. ".h·,U., -

Cr.':lultóno>: João Pinto, 18. 'li"' .

.

Dan 16 às 17 diàrtauiente.
....elro Mafra, n. [60 .Te!.'- J02�; .

f(O'" H'P- Cx. POlui la.. . J f "-,,u.·
.

Menos a08 'Sábado.
..

"Res: Bocaíuva lU.'
Diretor i RU13ENS .A. RAMOS

.

�.
..

84 -'}1P
Da. HENRlQUÉ PRISCO

.

"'!lne: - 2.714. Gerente: DOMINGOS F. 'DI .: .

I
•

PARAIBO ' DR. NEWTON ReP�é��;�et ... : '_ ".' .sÓ;

GRUPOS GERADOR�S - "P E N T A"
MjDICO D'A"ILA

Reprelenh'çõea A'. S. Úr.. .

Q
..... � tinos t' di t e I' t C

Operalile• .;:; Doen�.! de Se- Y Ltda. �.:.. -',
'

'. ,U�.lsquer 1pOS para en rega rme la a -. omp e �s -- oro

aIIora. _. CUnlea de Adulto.. CIRURGIA &ERAl. Rt.:a Senador flant.'-, (J) ...;,. .' '-",
t

�", 'DIESEL "PENTA" t·d Iét·
. d' t

CuraQ
. de Eapeciaii�a:ção no Doenças de S�nhoral _. Procto· andar. /

" '-.� .

* IpC) pr�' I ,par I a.e rica - ra la or -

l'f.ollpl��1 doa Servidores do E.- logia-- Eletricidade Médk-a' Tel.: 22-6924 -- Rio d•.Jan ..i.,. . i.�lt·-:-' ..

'

t dl·..l· t 1 d d'
tado.

.
- �... ConC'lltó,rio: Rua Vitur Me;. Rua lIi de Novembr.o Z.2liT.fj·oi. i1 ros - anque e o eo e uemats per ences: acop a os lre-

(Serviço do Prof. Kariano d.· relols n. 28 - 'reletone' 3307. ndar lIala 1112 - São .. Paulo :..l' t' fI I t·'
"

Alt d d lt
.

Andrade).
Consultas: Das 16 h ...u. era Aialnatural anual " .. IJr" �&.u«4po. ":uamen e com ange e as 1ca a . �rna or

.
e vo agem -.

Consultp.1I - Pela manhA no fiiaRnte:d Vend�. avoul••a :
..•. , ·C

..

·

..".' "-,I.oe:.. �'.'. �'P,if'á.siéo.s 220 Volts'
. .com e.xcitador - 4 c.abos para

ilollpitd de Cuidade. eSI ên�ia: Fone, 3.422
. _

.'" '_

À tarde das 15,&:1 h •• em dian- Rua: Ellumenau n. 71. Anl,lnclo mediante contráto.· .

m "1';" -
�

d
.

I d' "1 d
. -

te no consultório á Rua Nunell --......_
• Os originsis, mesmo nãó }lo,; . 19açao' e qua ro comp eto e' contro e; to os conJunt'-ls estac)

d 17 E
.

.

d T'ra • �':'\. b.lieados, não 'serio devolvi'íl .. a , ".

.

f'!���:. oTelo 27:l.uma
e I .• -.DR. HÉLIO BERR�TTA

A direção.nã� se .r�spon�ahiliza 'assenta.�os sobre longarm&s p'rontos para entrar em unClOna.-

:lellldência - Rua Preli4ente M É D I C O p.elos con�eltos emitidos n08 ar:', . '.

t
.

.

Coutinho. .,. Tel.: 1120. .

.. tlgos assmados.· ,.
.

men o.
Ortopedia e Traum4tologla ,INFOh· OE8 Ul'Kuí • R'EVE'NDEDORES AUTORIZADOS PAR'A' O ESTADO DE

CLINICA Ex-interno por 2 anos do Pavi- �eit('r :����trll1'á "é.b .CO •• '

..
.

'-

_i,.-. -nos' .:._ OU4V·.IDO·S _ -"TAR.IZ
Ihão FernandIno Simonsén da' luna, inf4>rmações qil�::n";éeaÍl>Ít!>' SAN J'f A C A T 'A R lNA'

n� "Santa Casa de São Paulo. . diàl'iamente • dr imedi'_to.:
'.

'·.lGAgQGANTA. "' (Serviço do Prof. Domingos De· ORNAIS " �T.I.fci�.. MACHADO & eia. SIA Comercio e Agencias
fine) - Estagiario do Centro .le O L'l.t.do : ':.;, �;ot'l 1

DR. GUERREIRO UA
Ortopedia e Traumatologia � ilo A. G�zeta ;,.••_ ,;. �.5�6.: Saldar;ha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P .. R-I M H,S'

II'ÓNSECA t· p' S
.

DiáriO
......
:18 ",,, -.. ll.6 ,:g

.

.

Che'fe do ServlçQ 'de 'OTOllI-
ron.o' ocorro do Hospital das Imprensa OL •. .l�·

'.

�' ..

",'·!I.8�_'I· eX, Postal, 37 - Fone 3362 -'-- FLORIANÓPOLIS, _
.

::-lO do Hospital tie Florianópolis. Clinicas do;, São Pauló. .

HOSPlTA__
. Carid,ad..:,· ',' ....

_

POlaue a OLINICA óª APARE· (Serviço do Prof. Godoy Moreira)
(Provedor) : ," uu' 2Jr=Jr=Jr=Jr=Jr=lr=Jr:;::Jr=Jj=Jr=Jr=;J�fEJr=Jr=:Jr=lr=Jr;::Jr=JE

LHOS MAIS MODERNOS PARA - Médico d.� H,ospi.tal de C�ri ife.�ê�ar�':!m��·:::::::::�;: ::�:�� ,;'1\i1l'ÚSTÉRio'DA AG:RICULTURa
.'"

.

'i'RATAMENTO das DOENÇAS dude de Flonanopohs. dlhtar :.:-: �lIiJ,"': l1li •
ii.. ESPEàIAI,IDADE. . Drdormidades cong&nitas e ad, São Sebastião (Casa 'de '.

'. ': SERVIÇO FLORESTAL

I� II
Consultàs ....:: ,pia manhã 11(1 • ,. .J

.

.

l-IOSPITAL quiridas - Paralisia Infantil - SaJÍd.e) .... , ......... :'>..1••l1'li..
.. DELEGACIA FLORESTAL

À TARDE - dali 2 aiS 5 - OsteQmielite - '-tri\lin�atism.!f, T Mal�erllCi�ra,r�e: ))optor CS�.:..'�'a'::l:",k� �. ',,:-� , RJ.�GIONAL .

:
.

.

.ao CONSULTóRIO � Rua dOI Fraturas. .-:- .",.-.; �...,(' (;)J>A��iJ��'''' �
..

': '-:,: ;o'r:; .'ttiCÕRDO" COM O ESTADO A'�

, .

:...
rT_HE""'lnO.l!

Se'l
..

C�nsultas: �ela1Hanhãn�,Ho:� é.:Gl;NTES.'·,;';; \'�', -f�' __" n.,
/-»

R.':!D�NCIA - Felipe pItal de Candad.e" !!lIs;}lL�s:li
..
iI C.l!.t�lf)te..BIl��ir.O� .. :1

..
�ag.<-" .I. '--�r SAN _ A. CATARINA �

midt nO. 113 Tel. �166i 30 horas no Consul�:rio .... , ;tt "", �.l'tr.ç��t;�"'�".(Raclam.. jW:'."
" .�

�

, A V IS· O .'
. -

./
•

Consultório: R�1i Victor MéH fçÕ,es)· .. ;;.�,.j';.�, 1.�.40&"'··· "'-ADI' 'FI t I R' I "A oõ:!óberan.a" PI'aça 15 de novembro
r�lles n. 26. .' ',po!it!!a :(Sàla�Q�I1'�iB8ário . <

.

',2-.()3Í!_
.

í·
.
e. egacla. .

ores a
.

eilOna ,
IJ

.

Residência: Av. Mauro Ramo
PoliCia (Gab,.,Ve.egado) ..

I 1�1i94_, '!lOi.íientIdo de c01b1r, ao max1mo.pos·· l'ua i<'elipe Schmidt
, ,CQMPANHÚS'DE .

� ,;". d;":ve' as
.

d d b d
.

d" t f' d"
- 166. - Tele, 2069.

.

. : l' IlA:NSP()RTES
\ "".,

.
'., �,

_ q:ue1ma as e �rru a as .e ma o, a 1m e 1mpe-

�AC ..:." ,
Ú'Oõ-' ��'.9á de�stros<>ÉI efeitos econômicos e ecológico.:! qUt

·ruzelro do Sul :. 2.500 -

C" tret t' 't' t
'

bl- h t
-'

Panair ................•. I 658 :-..1., ,am aIS pra 1cas, orna pu 1CO e c ama a a e.:yao

A floresta. significa: Varig ;, ;. !:121i de. todõs os proprietários de terras e lav:J6dore.. em lÍe-
Lói�e Aéreo : !.402 tal, p'iua a exigência do cumprimento do Código Flores-

fonte industrial;- solo fe�. Relxl ,... 1.177. �. .'.

til;' terreno valorizado; pro. Scandinava. UM tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

teção de mananciais, defê· t�xT'j�� ••• :.............. !.O2l
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE liATO

sa contra- a erosão; garan.IMage.tic 2.Z76 Nenhum 9foprietário de terras ou lavraaor poderá

t· d b t' t d" a IMetropol
3.14� "rbceder que dlada ou derrubada de mato sem solicitar

la e a as eClmen o o ,m -

La Porta .,.... 3.32: ... • ,

terial \ lenhoso necessário pacique :.... '-449 om antccedencia, a ner.essária licença da autoridade

ao conforfo, à economia e à ,Central "
2,1194 flore,stal eomp,�tente,' conforme dispõe o Có'diiO Flores·

sobrevivência do Homem. I Estrela "

:: ,:

U71ltal
elO seus artigo� 22 e 23, respectivamente, estando Os

ldeal , ..
- ".11.111 '

,.

.

.

- nfr�tores sujeitos' á penalidad-es. '

G ... '.' L-b da�e' I . J

." REFLORESTAMENTO

ranja I er '-f -,"� S
-

Esta Repartição, pela rêdé de viveiros florestais, em

A AVICULTUH:A É FÁCIL E LUCRATIVA
. j

. O nOS que edu.zem �ooperação, qUI! mantém no Estado, dispõe de mQdas e

NAO PERCA 'J ljMPO. �.
. ;; : ,'o • • .' :emQntes de espét;ies florestl':d e de .ornamentação, para

PARA A PRóXIMA TEMPORADA A v lCULA, FA-
•

�'
. 'ornecmlento aos agricultores em geral, interessados no

ÇA SEU PEDIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE
,

.',
. eflorestam_E)nto de suas. terras, além. âe prestar toda i!!ll!!!!l�!!i.!!!f!!!i!l���!f!!!i!l�!f!!!i!l!f!!!i!l���!f!!!i!l�!f!!!i!l!f!!!i!l��!f!!!i!l!jjPAGAl\:ENTO. ,

_
.

_ � .' J.i·�ientação técnic_a necessái'i,a·•.Lembra; aind�� a possibi.
� ;g ��

PIN'rOS DE 1 DIA Cr$ 10,00, SAO. � \. _� l,'t-de da ohtençao, de emprestImos para reflorestamento
FRANOAS E �VOS. .

. r

.

., O�IiOS �/' (,::b._.
fI.O Banco dô Brasil, com juros de 7% e prazo/de 15 anos.

NIS
RAÇA - NElA HANSPHIRE e RlJ:JDS ..,.,. "VÉR-

:\���-TRATADOS.
� <?s:.interess�dos. em ass�nt9s: .�lorestais, para �

RUA 24 DR lUp. 10 111 ou G. A. CARVALHO _ '�,. .

. rlzaçao �e. h.cença� para �ue.lmad�� !<ler;ubada� ?e �ato,
_________� .__ _I.:; I I devem d1ngü'-se as'Agenclas Flol'esta1s MUillclpals ou

diretamente 8. esta R2partição, situada à rua Sa'lIt09
�

, T)umout nO. 6 em Floi-ianópolis.
)" I:' ��J

--�, I . CLAREIA e HIGIENIZ.4 Telef<lne': 2.47u - Cílixa Postal, 395.

., ... .,......,
•...

'D.........HI.L· ••d•• ""
.. , fO"LS�ua.uaCllae'''''''''' ' .

.

A "1I .

, Endereço '. tele�râfico:: g:rHil va
'.� _f'lUl:II.UU<,PROS,,,qloll ......alIA

;",;;'l� .' _. .... ,,__...,
�. c. -:

S _,I:.�"··�.'lltes pS'la lO'tio -Y�iag-e-m--.co-·m-seg-ara-nça-
UlN ;'

.

"
e lapidez J

Tôdo o agricultor ou 'pequeno horticultor deve saber como é feito a 80 NOS CONF<!P-1'AVEIS MICRO-ONIBUS'BO
escolha da semente para plantar. A semente tem, -:- .. tes de tudo, que' ser _.'. - - _-_. - ._��

completa,. perfeita, sem defeitos, - limpa' pura com os melhores condicões -'RIOIDO "SOL-BD-ISILIIIO»
de germinação, como também de valor germinativo bastante alto. Sem e�tas

. 1
.

(". . ,Dl
.

tlxigência a semente não dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos o>
lFlorlan6polil - Ita1af � Joinville - Curitiba

periodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo
,.;.

. -

.

•

-.,....� ......;.: ..-:;n -� - : "-g

A'
;" :

I" h�' IIlUI&'iJ)e'õã'oro·te.quina··da·...
cuidado na aquisição de semente para plantio. gene a.

D � .. .."

G. A. Carvalho - Ven,de sempre as melhores sementes.
.

"

-.' Rua TenentelSU"eire: E'
VAREJO MERCADO - PORTA DO MEIO

..
.

DR.
.

JO�i: MEDEIROS
V!EÍRA ;.

- t.DV.JGADO ',
'::aixa Postal 150 � ltAjll

�a"ta ,CatariJlá.

DR. LAURO DAURA
CUN!CA GERAL

L!:pecialista em moiéstia.
'Senhoras e vias ulioirias..
Cura radical d'u infecç6••

"gudas e cronícas, do aperellao
geuito,ul'ir.�rio em ambo. o.

. seX08.

Doença" do aparelho Dl,lItivo
! do stst sma nervosô. ._ ..

Horário: .10lh ás 12 " a� áIl li.
Consultõeío t R. Tiradente., 12

_ l° Andar - E'on!!: 3248.
..

Resldê-rciat R. Lacerda Oeu
tinho, 13 (Chic!lra do lilapimha)
- Fone: 3248,

.

---OH. J'OUO DOIN
VDIRA
MéDICO '.

eSPECIALISTA EM OLHOS
,()UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
'1"KATÁMENTO E OPERAQOES
tofra.Vermélho - Nebnllzaçlo-

Ultl'l.-80m
.

-

('r� .. laml!nto de .IDII.lt. lea

óperaçlo)
.

Anl'lo·retln.,icGpla _ Ilécelu de
Oeuloa·- Módel'n6 "qulpaménto
'e Oto·Rinolarinrolorla ('bico

.,0 Eetado) .

Horirio daa 9 àa 11 laorà. e

dai 16 às 18 hora..
'

Consult6rio: -' Rua.Vitor ••l·
r.ehis 22 - Fone 26711.
Res .._. Rua São Jorre 10 -

Fr.ne 24 21.

.�
..

.,
"

."0 ESTADOh O MA1S ANTIGO mARro DE S. CATARJ:;;::N';--;"--

êf.!E'r#lr§lr#1r#Jr#Jr§lÉ#t§JF-Jêélr:depr§?rêtêJêe!w I

I
-; mi-- _' . lU

, .

'

.

I

J

COMPRA·SE

Pianos usados. Tratar pe-
,

.
.

lo telefone 2536.

Campanha de Educação
Florestal

A imbuía em estado na

tivo, explorada em Santa
Ca tarína, tem 200 a 400

anos. Por êsse motivo,' o

problema florestal relncio-

Motor ideal pará barcos de recreio e para outros barcos simila

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

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

gasolina
.

rr nado à ímbúia, em nosso

Estado, só pódérá ser re-'
8C HP Diesel ..

" (direita e esquerda).

8tJ HP "

103. HP H

,13,2 HP II'

" " solvido pela 'reserva patri-"

" "
moníal de Imbuiais e corte

"

conrrolado com garantia de
"

regsneraçã., natural: Torna
se indispensavel preservar 3

que ainda resta de imbúía

e .impedir que a colonização
agr�coJa ar.raÚ com o mato:

nativo de�sa espécie nas Z('

nas de seu "habitat".SÔhre
assuntos florestais, consu:

te \. "Acôrdo Florestal",

-----------

esquina

Florianópolis.

}i'ilial "A Soberana" DistrItu 00 Estreib ...,_ r...nto

DR. Q lT O F R I E DMA N N
E N'S I N A

Matemáticas e Flsica
R. Cristovã� N Ü" es Pires 21.
Esqu. Rua.Hoepl�e._e R. Cons. Mafra

EDITAL
.,-

Taxas de Viação e de Melh(}ramentos
1.0 Semestre de 1957

De or!lem do sr. Diretor do Departamento \ da' Fa
zenda, torno público que,'durante o corrente mês se

procederá neste 'Departamiento, a cobrança -das t�xas
acima IÍlenci�nadas, correspondentes ao 1.0 semestre do
COl"l�O:(ilte. ano.

.

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

Departamento' da Fazenda, 2 de maio de i957.
I .

.

M, C. Cardoso
I_'elo Oficial Administratívo

L A"V A N D O

Virgem, ESfJecialidade
da (ia. W'ElZEl IND1JSTRJAL � Joinville - (marca registrada)

/,' '.' ,conomlza ..se
.-

tempo e
. dinheiro'

__
o

�_._ • __ • ._.,_. •• ___l:.! "0 �__ .� .• __ '_' ••

__ ._

c O M

,
.

-'7 --- _ --.-----
o ._

---------.---- ....----I
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Ftoríanépolís, Domingo, 26 de' Maio de 1957

lU .'.,Oo'

u· que o mel de ,egoeies PIde
enão. <

Segundo
.

,rec�nles- -:tcQcortlãos'- -8
decísoes �udminislitili1t4S

BANCO - Não pode ser bunal Superior do Trabalho; «dão. da l.a Turma. do.Supre
responsabilizado, quando se no P'l'O"f'so rl'-605-56, (3- l,mo'Tribuna;1 Federal, no.Re
limite .a atender solicitação 70-30 - 214-57).

'

, e,ul"sOl'..-:,Exfr�rdliná:rio ... ,_

de um dos contratantes, CONTRATO '-- Quando l260 ..087 {4-14l50-57).
Acórdão 'do Supremo Tribu- em varias vias, achand'tr-se . PROCURADORES _.,... A

'nal Federal, no Recurso Ex- em poder da. mesma, pes,soa"ll'epreseJltação' de terceiros

tl'aordinário 25.9.57 (2-70- 110 mesmo local, produsindo é, perfeitamente aceita, mas

):..70 - 312-57)., um só efeito juridico,.'Rf;ler -repartiçées ,físcais, desde

CHEQUE - No pagamen- nas sôbre uma das vias·in-. .que se apresentem conveni

to de cheque falsifie;ado, se cide o sêlo proporcíenal ... entemente.habílttados, como
houve culpa recíproca, tan- .Acôrdão 46.049, do 1.0' Cens, estabelece a lei. Com�ulta

/" to do banco quanto do cor- de Contribuintes, no Reeur- respondida pela .Dívísão do,
i'entista, ambos são respon- so 41.618, do Rio Grande do Jmpõsto, de· .Renda, no Pro,
sáveis. Acórdão do 4.0 Gru- Sul (4-30-30-1 - 290-57). " 'cesso' 191,,662-56 (4-130-10-;), ,l�;:::::=:;:;:��:;=��
po de Câmaras Civis Reuni- ENDOSSO - Emboea pes: -99-9 ----,'888�57)..
das, do 'I'ribunal 'de Justiça 'terior i&õ vencimento, .nãe--'T RÁDIO - O prazo para
do Distrito Federat, nos Em desnatura a cambial, I que

.anular a compra de apare
hargos de Nulidade e Infri- continua sendo título -líqu!
gentes, 'na Apel. 18.522 Ç2- do e certo. Acôrdão do Su-

lho de !l"ádio-rec-epção, em

razão de dolo ou fraude, é
70-140 - 209-57). premo Tribunal Federal, I.lO

de quatro anos e não' deCLUBES - Inexiste à Recurso Extraordínârlo ...

'quinze días. Acórdão da 1.�
polícia...competência para re 11.021, de São Paulo (2-70-
gulamentar horário de fun- 130 - 238-57). -

cionamento de díversões em FALlllNCIA - O pedido
clubes feéh�dos, desde que de restituição de mercado
nos mesmos só se pratiquem rias somente pode ser aten
jogos Iícítos. Acórdão do SI1 dido 'se elas forem arrecada- "RESER.VA' LEGAL - Até

...::'premo Tribunal Federal, no

'"
das em 'poder do falido. o limite máximo obrigatório

Recurso
-

�xtraordinário :. A,córdãô do Supremo,Tribu;- dez 20% .do capital 'social,'29.678 (1-30-150 - 377-"67). nal Federal, no Recurso Ex- não é computada para -efeí '

, COMISSIONISTA - Su-' traordinário 27.573 (Z-90..d,O •

II 'If to do imi)Ô'sto de '30%, ms-

jeito a horário de trabalho, ,,- Mercadorias - 344-57)0. tttuído pelo § 1.0' do' artigo
te\n direito à rem'uneraç,ão I ISENÇÃO FI�CAL - ,Só 2'0 da Lei 1.474, de 1951,.1do repouso semanal. Acor-

1 p�de ser concedida pelo ·pré Acói'dio .f1f.831, do 1.0 Con
dão da 3.a Turma do Tri- prio poder tributante. Ad!', selho d� Gontribuintes...!l0 1'"�.", lRecUt"SO: iU.715,' do=Dtstríto

-.,.........------���. 'Federal :(4-30-10-1 - 3H)�f
57).

, r

R'ESTfTU�ÇÃO - Sõmen
-; -te-pode-versar' sôbre' COiSRIJ
., - sus�etíveis<de-indiividuação

\ .,.
. .

'e' idenlliica'r;ão:'Acórdão do
r, -S. T. :F: ntJlRecuI:so >Extra�
'. 'ôtdiliário 28'.416' (2:.90-40 - j
.. 241:·57),

,I, 1..•.J_g�RI:NftER S. ,A.
Indústria do Vestuário

"Pôrfo Alegre

,"Sentir-s� bem" dentro de um traje é uma das
preocupações - do homem. �uem, sabe 'estar bem

ves�iâ(:)-'sente-se''Segu<ro, tem- fadllídade .de gesto
e ::a(� f,iluênda na palavra.... Em.tresumo: .quem
.está bem vestido tem .mais, confiança ná sua pró
pria . personalidade.

•

:., ".<.

, ,

t),_,' ê: .._.. "'-:1"
II11m�llJJll1J

Turma do Supremo Tribu

n�l, no ,R:écUrsa Extraordi
nário 24-199 (2-70-10' -

2'72-57).

4ur",ee,tultelllH' .HIí4elll�s,ida
_ �,� ...._*uif..FNNEIi

, ,.. .

;.J)ar�matéria prima, ao acabamento, -sob .a. \respon-
_ sabílidade da tradição RENNER" sua roupa é::'
feita para, com o máximo de qualidade, propor
cíonar-Ihe distinção li preços acessíveis.

PRISAO' DE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

A�'em dire�tamente"lobr. a op- "

parelho digestivo, ev.Jtolldo_ o·prl
tão de ventre. ProporClollolII bem '

"

d,
estar geral, facllltom o dlgeltão.
desconqesttenam ó F1CA-DO. r,.

gulari'lam as fUllc.;ões digestivo•.

SOOIEDADE. - De capi
tal e .indústria, pode ser dis

e fazem desapparecer OI enlor.

lIlidade. ,do ESrOMA'GO. .
,

f 19 A DO e INTESTINOS.

, � APesca�as Águas Br.sileiras

A vibração e rapidez da épeca modema-:- exige,
que se perca-o mínímo.de tempo em.:tod8.S'\asnfases ,da
existência. Uma roupa-bem !-eita Imptmial Extra, e:vi
til nerda de tempo na, escolha" comprá;e �onfecçif)
do vestuário masculino.

Estas famosas roupas, são'de'venda ·exclusiv'_
do Magazine. Hoepek.

•

'�,

�

J
.4
,.,
1t

1
í

I.

,4

'.

,
105.115
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Eloüanópolis, "O Estado" o mais antigo DiárIode Maio de 1957

•
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.

Go�çJl�ves Di�s _. I p�rtuguês / p_or .Gonçalves traduçã� classica d� �íngua res edições críticas. Tal�c,ri-
O largo, voo, da' inspira- fias. Embora seja um dos i portuguesa, esta edição das têrlO,

'-

aliás, é adotado no

ção de Os Timbiras contínua trabalhes- menos conheci-I cartas de Abelardo e Heloi- preparo de tôda a "Coleção
sendo um dos pontos mais dos do grande poeta brasí- sa tern-os seus, méritos acre Lírica", da LEP, em que es

elevados da poesia brasilei- leíro, a ve�dade�é qUe cons-' cídos pela ínsercão de um tá Incluída "Marília de Dir

ira, que se ,�nriqueceu" com t�t�li um' dos pontos altos d� I'longo' e brilhante ensaio de ceu"; seguindo-se ao lança
a nota épica, arrancada de -sua obra, ,tanto pela empol- -Lamartine sôbre 6S dois mento das "Cartas de Amor"
um dos assuntos genuina-' gante beleza, da forma, põr':' amantes, em excelente tra- de Soror Mariana e de "Pai
mente naciôhais, emprêsa tuguêsa, como p�la fid:e1ida� l,duçãJ""''(1o prof. Pinto 'de Xã6 de Áhelard() e Heloisa" crevendo seus versos segun

ja mais tenta�a com suces- . de ao es�ilo do original ale I Aguiar. O €s,tudo do, escrí- 'com Um estudo de Lamarti- do os usos literários do tem
so até o aparecimento do mão, uma das melhores pro' tor francês, além de um 1'0- ." Po em que viveu, nem por
g'ra'llde poeta maranhenS'e. I duções da, .poesía romantí- I teiro lúcido p�ra á compre- ne, isto deixou Gonzaga de cap-
Os 'I'imbiras permanecem ca,

" ensão das cartas, é também E' desnecessania qualquer tal' o amor em tôda a sua

sendo o- mais inspirado hí- Paixão de 'ÀbelaÍ'd� e um admlráve] página de li- apresentação de "Marília de verdade, transmitindo aos
no ao índio. brasileiro, cujo 'Heloisa teratura, por si só capaz de 'Dirceu", tal a sua popularí leitores do futuro; de manei
valor é exaltado' em pagí- Lívraría Progresso Editôra merecer a 'ã.tél!ção do leitor. dade êmtôdas as camadas ra que se torná possível
nas de imperecível beleza' e" ',r Voltam a ser editadas em J' MARILIA DE DIRCEU e em tôdos os tempos. Em', uma 'pronta afinidade -de
de elevada Urtguagem poe'ti: .Iingua portuguêsa as .cartas , 'Tomaz' Anto.rii� Gonzaga face ,de�sa aceitação, esta' .sentimento. Isto explica a

ca� Se óut�oA merecimênto de Abe.lardo � Heloisa, �r�-I Esta. edição do famo�oAli- obra tem, �ido co:ns�derad�: p:�ene atu�lidàde de "Ma

inalO, ,te,vesse e'ste, gl,rande ças J!: 1nc�u,sao na "Li rIca:, I v�o do poeta da_Inco�flde�- \ um dos mars -con�ecld-os h- I r.lha, de DIrceu", �ue con

'poema - de' deve-se "notar da Lívrarla Progresso EdI- era, lançada -pela Livraria

�
vros de amor da língüa por trasta com o equecíment., a

,

'qué f�gura _

eD't�e�óS,' m�is I tôra, recentemente ,;iníci��a : Progr�sso' ,F,;dito:a, .destina- tugu,esa e,. por outro �ado, � que' :fo�am vot�d'OS, tpuitos !
g.randlo�os momentos da.poe I_com

as "Cal'��s, de Amêr"
I
'se ao grande llubhco, mas

I
um .a�s maI� belo� ex�mp.la I

dos versos de sua eppca. ISla, de hngua,portuguesa - de Soror Mariana Alcofo:l\a-, ,reproduz o text�_ das melho- res desse genro, JamaIS es-
,

!
I

críto no Brasil QU em Por

tugal.
Ó segrêdo ,

da preferencia
nela poesia de Gonzaga, es

tá em ter sido ditada pelo
, -

sentimento e em dar voz á

eterna vibração da alma ao

Ação detergente
enérgica. Para

, perfeita íavagem
de qualquer
objeto ou louça.

i
, vida do país, seria suficien
te para consagrá-lo para
sempre. E' incompleta toda
-, .

a formação intelectual e tô

nídade da, poeaia,' reeonhe-:
'cendo-lhe o grande. papel
'papel que desenpenhava, e
�

,

continua desempenhando, na

humano, essas cartas confí-
..,_,

guram o retrato do celebre
drama amoroso da Idade

Média, que teve de um Iado

Também de ação

gordurante drástica,

Super-espumoso, Alguns
pingos na água garan-
tem uma fácil e corn-.

1

lavagem.

� famoso filósofo francês,
e do, outro a soberba figu-
ra f'emenina de Heloisa, mu
[lher invulgar para, o seu

tência das caldeiras sobe

enquanto' o esfo'rço físico
baixa. O trabalho tão peno�)
so de abastecer a Iocomoti-
va 'constantemente com car

vão; é substituído pela sim
ples regulação de algumas

--

� 'Produtos da

� Coinp. Química
"Duas Ancoras"

para vigorosa limpeza
de panelas, chapas de '

fogões, pisos e todos
'Objetos onde é neces

uma leve ação
abrasiva.

de óleo em cooperaçãc com

as 'Oficinas Oentrais' da

Bundesbahn em Mindeü. A
válvulas, O periodoprepara
tório da loéomotiva,

,

�ntes
potência e o rendimento des-

de ela entrar em 'serviço é
ta primeira locomofiva, sub- 't

'

t N-,

mUI o maIS cur o. ao por,
metida à exame pe.Jo 'Depar- ,

lt' ..... , 'd
'

,

...

I
u lmo, ...:m e se pens:ar na.

tamento d'91 �xperlenclas t d f I'
,

d"

. ! van agem e a U Igem 'esa
dos' ea'minhos de 'Ferro Ale- ",

- 1 parecer por completo. ,Os
maes ,foram plenamente sa- , ..

'

-

-

N. , p'assagelros ..erao agora a otastisfatórias. Encetou-se a' se-
'b'l'd d d

,,'
d 'pOSSI I I ,a e e vIajar e

gun'da' fase, em maior esca-
J'anel,as ab'er.tas e'm' t-od'os"� B B I C

'

C- v» onn, rux.e as, airo, 0- pectiva. d'as obras do ,pintorla, q_uê compreende a trans-
trajetos. O sistema de com- penhagen, Damasco, Floren e litóg,rafo norte-americanoformação de trinta )ocomo-

" bustão de óleo pesado em ça, Haifa, Helsinki, Estam George Bellows, foi inaugu-tivas. A -p�i's�age!11 d,b carvãp
'. locomotivas �ransfO'rmad'as bul, Londres, Madl'id, Milão, rada receptemen.te na Gale-:Pa'l'à (> 'Óléo'� sfgnifi't!a ' uma .

oferece cond1ções de limpe- Oslo, Paris, Roma, Estocql- ria Nacional de Arte emgrande economia. Por ou- ,

za idêntic�s às das locomo- mo, Teerã> Tel-Aviv, Havre Washington, e é a primeiratro lado as l@c_omotivas tem
tivas com motor DieseL As e Zagreb. ' exibiç,ão individual de um

estações de caminhos de Um extensivo projeto pa- artista apresenta,da pela Ga
ferro, tornar-se-ão mais lim ra mostrar a ãrte, contempo- leria repr,esentando uma no

pas, e mais atraentes a par-
tir do dia em que os Cami-

C·ulturais

,
'

,

:rrans�.)rtes de Cargàs em Geral entre Florianópolis -,_' Cu�itiha
- Porto Alegre - São Paulo - Rio e Belo Horizonte

períodos de serviçO"eonside-
,

,

�ràvelmente mais "-longos <>

que re'p;ese�ta um.� grande
economia de material!. Ois

Agências no Ri" Belo Horizonte -com tráfego mútuo até São
./

PaüÍo éóní' o Rodoviário 'Rápiêlo ,Riomar

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS -, Esc:r:itórlo e Depósito:
Padre Roin'a; 43 � Térrio - f�ne: 2534 e 2535

Ehd .. Tele�r.: SANDRADE

FILIAL: -CURITIBA� Rlia Visconde do RIO Branco',_932 - 936
EsclÍtório e Depósito: F6ne: 1230 -. End. Telegr.: SANTIDRA.

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

Fone: 2.;3733 '(RIOMAR) PORTO ALEGRE '-, R. G._SUL-,
Atende=-. "RIOMAR" - End. Tel�gr.: RIOlVIARLI

vaI 'de São Paulo, Brasil aiu Acadêmia. Nacional, um dos

da ',êste ano. Além disso, O' .naisl jpvens em sua h!is-,
.. .

'

conselhõ espera, enviar uma tórÍa. Suas primeiras obras

exposição de vangl,lard,a dll:s
I
,si'.o no lestilo realista da

,

,

- I I
-

obras -a��ricanasr 90. qua� assim chamada "Escola La-
dros e So.;peças de eséu1tura I

ta de Lixo". Des,de'o come

in�lusive; a seis· principais! ço, 'todavia, �ostrou pred'i-I '

museus eUropeus. leção pelo espe-taclÍlar�s te-

�11as da cidade. e' pintou a

(Cont... na pag.)
.

A maior ,coleção retro-s-
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.corn extensa bravura. Mais

tarde
.

sua obra se tornou

técnicamente mais sutil e

formal, limitada em sua

maior parte à pintura de re- está viciado ... É sempre a

mesma chapa, S'" ganho.u no
Iniciou-se o torneio de clássica contagem

tratos e paisagens, e o vi- ...
,

.

Páreo antertor,' sobe de pe-
futebol dos X Jogos Uni- I tentos a um.

gor terreno deu caminho à
'

'i nós e' f
'

soo Se perdeu, "ba'_-I·x".'de peso
versitários c uja peleja II No outro jôgo, Ciências rm -er '=1-

, grandeza 'de composição e ,', '" ' > - , •

.

di mais importante reuniu as I Econômica' consignou ar- çoes e ecc no 111-

. virtuosidade técnicà.·· !.,
e aSSlm por lal1te.

Z.l até 40% em
" Ao tec'eQérmos' () progra- equ,ipes representativas das rasadora' gQl,eada, -impO:.Iíldo

"'�;,
",' _,..: ::-,' ...,.--" �.';'Ip'ica '�:'devid,a ':di,vulga� FacÚldade.s de ,Direito e I à Faculdade de:, Filosofia. '

mtíc-;;!;:--ebra •

. _ ·,José Limon e sua Compa- _, f'
'.

nhia de Dança iniciará; em "ção, já s,�9e.m��é�t�mão I
Farmácia-Odontologia. que fa�i� � seu debu�, e!ll ":

I
.�

';"",,�,_:.""';""� '

,_: J No 1011 :15.3'''2
,-_ -_

setembro próximo, uma tour que as distanCIas são sem-
Os farmod'�ntos, fazendo competIçoes futeb.olístlCas" FIõríanópolis _- 'S. C. - Stodieck & Schadrack, Ltda: _ Rua Tra-

)lé de 22 semanas pela Eu- pre às mesmas ... só os pe- alarde. de malOr categoria ag xesom.agadOra contagem deci J'ano, 3 _ Sobr�do - Fone 3779 End. Teleg. "8 T 'O ti 1 � C K"
técnica, co�q'uistaram ex- ,'

ropa e Oriente Próximo. O sos vão variar um pouco. .

itinerário tentativo inelue E de. lamentar que ani- \Arbitros XCto- A
t f·'

35 cidades, entr,e elas, Ale: mais ·de pouca idade que

I V t., 'II.B O
xandria, A,tenas, Bagdad, estão'recém se firman�o n�

•M.' o·.Q,istas 'Es.p,or· I

Belgl'a,do, Berl,im, Berna, prado, tenham carregar 65 , , I .

- Á Diretoria da Sociedade de AsSistência aos Lázil:-
Jóquei Clube Santa Catari- ·ou mais quilos no lombo,

,

' ,tivos" Il�OS e Defesa C_ontra a Lepra, em Santa Catarina, ,leva ao

na. quando poderiam fa.cilmen- I E· h" ,

"D'
conhecimento de todos os interessados, que o grande

m omenagem ao la. .

l' d d' '21 d I t
�

(Cont. da 6a• pag.) I tá em cogitações pa·ra ad-:
.

I Bmgo que la ser rea Iza o no la o corren e mes.
, ( do Arbitro", que hoje trans· 1- d Cl b 12 d . A t' b

-

f" d Edas or,dens de De Paula, es- quirir barcos nas classes I I
nos sa oes o u _� e gos o, em ene IClO o u-

_, ;'4 ""2 .
" "d _. j conre, haverá, pela manhã,. candário Santa. Catarina; foi transferido para o .Jia 5

tá treinando todos as dias, 'Ue sem, sem e ou
'do d F C F

.

I •

h
.

d
_-", h"

.

bl k'f"
no esta 10

_
a ..., gen-I

,e Jun o vm ouro, as 8 ora-s da nOlte, no mesmo local.
co� o seü "4 c.om", cQm- , e-s' I f . .. O t- t' d h.

tilJoente cedido, uma atraen- s cal' oes se e�con ram ·a ven a com as sen oras.
posto ,por Cowróca, Krut, Orlando Cunha, um dos

te 'peleja en,tre os apitado- I �oropt.imista� ': c�m as se�horas da diretoria da Socie-
A:yrton e Alfaiate. maiore,s ·vogas !lue Já teve •

t t' II rlade de Asslstencla aos Lazaros.
res e os croms as eSp'or 1-

A DIRETORIAxxx Santa Catarina, foi cam-
vos da Capital. Entrada.

Fala-Se nas rodas do re- peão catarinense pelo Ria-
franca.

mo citadino que o Riachúe- chuelo em 1934, 35, 36, 38 e

lo vai. adquirir, brevemente, 39 e brasileiro em 1936, pe
novo,s barcos para comp,le- la Liga Náutica de Santa

tal' a sua frota olímpica. As- Catarina e ainda esteve re

sim sendo, o gremlO, de presentando o Brasil em

Henrique Moritz Junior, es- Berlim.

o m,ãis·· a.lttigo Diário de Santa Catarina de Maio de 1957

-"

N O' T I C I A,' S D O T U R' F� E
P-or ZAMBRI Foi com satisfação que. te percorrer mais alguns' transporte coletivo no do-

Na Gávea, o' cotêjo prfrí- recebemos a-noticia da in-
i
metros com 10- ou menos mingo passado (19), o 'mo-

cipal desta ·se�ana. 'é 0- dicação dó nome do nosso I quilos de excesso. ; vimento de apostas .deeaiu

Grande Prêmio DIANA, em amigo Luiz Bento. Barbí, o
I Fica feit� .a sugestão! ! para Cr$ 570.000,00.

2.400 metros e.co� Cr$ .... popular Piriquito, para fa- Voltaremos cem outros, I Aqui' em 'Florianópolis,
. 600.000,00 à _vencedora.

� z�r parte da Comissão de oportunamente. I onde o Jóquêi Clube põe a

Estão inscritas as seguín- Corridas do referido Jó- xxx disposição 'dO'S turfistas,

tes eguas: quei .Clube. ' O' Grande Prêmio '''Dia ônibus, nada cobrando pe-
-

Urge, Aruçú, Uja, Para- Mais tarde, quando' da' UNIVERSAL DO CRONI_S. lo transporte; mal consegue
moU}", Harmony, Umbria, posse da nova Díretoria, fO-', TA DO TURFE", foi ganho 'lotar dois ÕFlíb�s. E, ainda

lliora e Revolução. _mos informados 'que o amí- pelo cavalo Bon Soir, con- mais, o movimento das apos-

xxx go Barbí havia sido indica- duzído por Luiz Rigoni. tas não chega a beiral' os .

Foi eonvídado para visi- do para presid'ir a referida 'I .Éra franco favorito o vinte mil. ..'
"

1
tal' Lima o Dr. Joaquim Comísão.

,
animal Ubatim, que foi der- Preeisamos ajudar o Jó

F,erl'eira Fflho do Labora- Pensamos log.o: agóra rotado por dois-,corpos� Em quei 'Clube Santa Catari-

�rio de cromatografia do

I
sim, vamos ter bons páreos! I terceiro lugar entrou Ma- na!

Jóquei Clube Brasileiro. O Barbi é conhecedor do as-
. neador.

.

I Sem. o necessário-incenti-

visitante seguirá 'dentro de sunto, tem, prática e vai O tempo marcado por Bon
.

vo é apêio das eatarínenses,
breves dias e possivelmente trabalhar de fato!

'

Soir foi de 81.-e 3 quintos. o Jóquei Clube acaba fe-
t '

estudará a possibílidade da Na verdade, tem melho- xxx
I
chando suas ,portas.

intl'o-dução� da cromatogra- rado muito o programa do- IRMÃO reimeiou os seus Bem sabemos com que'
.

fia no Hipódromo do Chi- "'minguei1o. Páreos

organi-l·
trabalhos, POi.s',deverá par_.1 ,sacrifício, é organizado ca-

le. zados com critério, ani- tícípar 'hoje do Grande! da páreo!
xxx mais' bem enturmados que Prêmio "Jóquei Clube". O 1 xxx -

ROYAL GAME está' íns- bem dizem ,do critério de" trfpllce coroádo,-depais des- Camboriú que estava I

crito para tomar parte no
.

como são escolhídos para
I
se páreo, será apresentado, inscrito para correr no 30

GRANDE PR�MIO SÃO .partíeíparem das .co�ridas./: n� Gáv�, no Gr�nd.e Prê- páreo_ de ho�e. na ,Ressaca- ;VICENTE, marca?o para Temos notado, 'porem, que mio "Sao' Francisco Xa- da, nao participará da

cor-I16 de agôsto do corrente está- havendo uma falta que vier", a ser disputado no rida. !

ano. A distância será de
.

o Sr. Presidente da Co- dia.. 7 de julho. Ixxx.

2.200 metros,' com uma do- missão de Corridas, precí- xxx
' BOLA DE - OURO, '}1e

tação de Cr$ 400.00�00 ao sa sanar. É o fato de .au- Alberto .José Mezzomo,' propriedade do, Sr. Cecílio

mental' ou diminuir. o peso presidente do Jóquei Clube.' Bernardíne, continua na

xxx -I dos jóqueis iem q'lJe s�· pen- do Paraná, acaba de a'dqUi-1 rifa. ,

Temos acompãnhado de se, primeiro, -em aumentar rir Quixu, um filho de Paipites nara hoje, 26 de

.perto o progresso do Nosso a distância 'do percurso, Formasterus e FlossY.. I Maio_;__. IConhece perfeitamente, xxx Guri - Guarápa

Notas Culurãis que o Jóquei, Clube Santa Reclamam os dirigenteS!'
Serêno - Rapid

Catarina, dispõe de aní- ,do Jóquei -Clube de Santa • ,�sterlina =: Urublcí
<Cont. da 10a. página) ,

vida urbana e Iutas de box mais com capacidade para Maria, ho--Rio Grande do' Gato Preto - Rossínan-

correr: 1.200 - 1.400, ...• SUoI, que devido a falta de te.

.: vencedor.

1.500 e até ma.Ís �metro's se

devidamente prep�rados.
O programa domingueiro Fü T E li O L' UNI V E R S,I T Á R I O

triílllfo p e 1 a

de 3
cepcional

Vende-�e OU'_·U··
Uma casa em término de construçãõ sita- à Rua

Duarte Schutel, tratar à Rua HQepc.ke, nO 6, a qual
quer hora ao dia.
---

SEMENTES nR FESTUCA
,

(origem USA)
Pastagem permanente' para corte ou pa.storeio, re

sístên,te à geada e pisoteio. Semeari entre màio e julho,
p.m terra preparada, 20 a ..25 .kgs. por hectare, a, lanço_,
ou em linhas eom 20 a 30 cms. de espaçamento, profun
didade 2 cms .. Pacotes a Kgs. Kg. Cr$ 290,00. Peque
nas quantidades dispeniveis.

BUSCHILE & LEPPER LTPA. - JOINVILLE

,faç�,
>

-, .:'- " •

armanos' -DO.rmaIS
..h

...

s.8U
com

-o

, Inatacável por inse�os, DURA'IEX p.'; tege
melhor a sua roupa. É 20% maí s resistente

que a madeira comum, não empena
.

em

qualquer clima e 'j'l vem pron a pira ser
..

,

-

p:Hll"IlÜ: :.1.!lo , IÜS n�:,,' :1'

de ),2,� x '�,�O .I�. 1,,_:!;� .{JJ ,I.usada; disrenssndo acat amento. E para di ..

visões internas, use DURATEX Perfurado,
-.

,

1ue permite arr pla ventilarão.
Par.l maio E�

iflf,)rmaçõ.2;,
consutte m cs

Di. t lbudor es .,

-R-even'de;k I'. s.

DU�ATfX

R, Líbe,o Badaré, t8? '9,· - Edifldo 8ànco Federei c;leC'é:lito ·.A.
Tel.. �7 7581 "C. Po,; 176 1 - íOn" Te ego,: Dl)�APlAX.- S. Paulo

não Jem vvo s.

•
DURAT:X S. A. - Indústria e Comê do

.A vibração e ra.pidez da; época modema exige
que se perca o mínimo de tempO! em tentas as Jases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial' Extra, evi- .'

ta' �el'da de tempo na escol·h'!, cOD$ra e confecçãl'
do vestuário masculino.

Estas famosas r�hlpas, sã.o de \'enda exclusiva
do Magazine Hoepck.

'

Vende-se uma casa à I
rua Conselheiro Mafra, 184. ,

Tratar pelo, Fone 2065 j

�.,.:••:••:..:..:++:..:++:..:�:...:••:...:..:...:..:++:..:. (+(••:..:..:�):+:..:�:..:..:t+:":�:�:�f<._.:��:"':�:�:�:","':":":...:+.:..:�..:..:..:..)-t:..:..:..:...:.�:..:••:•.;••:�:••:••!••:..:..#:••�:••:...:++:..:.

I Trárisporiesc Cresciume>flse S.A.· i-
i .SERVIÇOS DE CAR6l1 E ENCOM DlS.ENTREJAo.}AULO. SAMIl CATARINA,� PÔno ALEGR! i
f, F I L I A-1 S .

, ,____
_.1 i

- M A T R I Z - L_, _ F lL I A,IS:!:
�i FLORIANóPOLJiS - Rua -Padre Ro�, 50 - Fone 2801 �

:I:.' LAGUNA - Rua G�sta'\lo Richard, 5-14 - Fone 131

(, R E' S . ("I U, M! ,A :!:
., .

' P0l!-TO ALEGRE - Rua 7 de Setembro, 619 .- Fone 7811l,
.

'+

�. TUBARÃO - Rua Lauro Muller. 210 - Fone 117 ·t+
t:. ."Mr.':' CURITIB.l - Rua Silva Jardim, 984 - Fone 2Í88 +{
+,. ITAJAI'� Travessa 24 de Maio, I) - Fo,:,e 44,8 RUA '6 DE 'JANEIRO, 153

, .t
+..

-

SÃO PAULO - R_9a JQão Teo,.doro, 670 - Fone 36-4421 \ .:f> _

,

':. JOINVILE - Rua Marechal D��doró, 175 - Fone 401 FON·E 17 - SANTA CATARINA .,.:•...\ "
- Rua da Moóca, 104.4 � Fone 3'7-7097 .1•

•t", ARARANGUA' -::.... ORLEANS - �RAÇO DO NO�!),E ..
Enderêço Telegráfico: '�GOMES" •••

J. R I O D E J A N J': I R () Rua São Bento, 21� +;* ,

Á �

T�I· .';::��%.'i-#j.,.,.. Enderêço Telegráfico das Filiais: "C:R E S C I U 1\1 E-N S E" " +••
+1+ ' ._ .. ._.__ �.. ';t
.•. :,

-

_;-

�.
{. Dispõe -essa Emprêsa dé comprovada equipe de 30 caminhões prÓprios "F.N.M." d ,irigidos por profissionais competentes, além ...
.... do que ,capacitada a atender o comércio e in dústria na zona acima/especificada; viage�s com qualquer, autoridade de tonelagem.' .;.
�., 1··1· ,;:,Ji§_ Z Ê L O E B A D I D :Ê, Z NOS S 'E U S .s E R V I ç O S ti:.
.. �,. �.
L .

'

.

.
'

, ,',
'

- •••
',� � � � � � ; .�_.- ,. � � � � � � �

' �""'" �"'7� ",'" .. � �--�-' ••-..:;:�,..(" � !f r �� -��'_•• ,.!.A...... :...4� � �-� .. ...:.� '

� � �J-� �
,· ......�.�....".....�+....�.'+!t �"t"."........,."." ti." ti.".".'4 ,·�"."."*l".".�....�."....".".".��.�i:"."....c �.�.�."......,� �....,..�..."..+!'.�."....�-." " " "."."." ti•..,... ..."..r.,. ..,....,.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RIO, 25 (V.' ,A..)" -- Em te ebietívo, um .dos máiores guetes ., de, três etapas, os também, cairá, continuando Unidos, ,()nde os da·dos se

dea, (ou no máximo quinze) passos será a realização do quaís se .dívídlrão autornatí- a terceira-que colocará o sa- rão computados eletronica-..
anos o homem j4 estará na' ano Geofísi-co Interna-cional, càmente no ar de acordo télite na órbita desejada. mente a fim de determinar
Lua e em outros planetas do a ter inicio em 1.0 de jtrlbo com a altitude atingida: a Qua�o Chegar na sua

I
a trajetoria certa dos satê

sistema solar, 'segundo de-j do ano em curso, termínan-
_

primeira ,etapa levará a se-" órbita começará. a girar em Iítes,
clarações do sr: José Joa- 'do em dezembro de 1958. En gunda e 'a terceira ,etapa tôrno "do planeta numa ve-' NO BRASIL
qui� de Salles �e!ll0s. vice- I tre as atividades ��ste }!Oll- '. até uma determinaqa attura, locídade de 28.000 quilome- Continuando as suas de-
presldente da SOCIedade In- clave _(que reunira todas! qúe desprender-se-a quando tros por hora, descrevendo clarações,' informou-nos o

terplanetaría do Rio de Ja- as naçoes do mundo) inclu-, perder suas fôrças, 'lmpul- órbitas eliticas, ora a 320 sr, SaIles Lemos: '

neiro. Disse o sr. Salles Le- se o la:nça.m�nto dos satélí- !

síonando a segunda .liJ.ue le- quilomet�os de, altitude ora. - "No Brasil os satélí
n,l0s:" ..

.
.

tes artiffciaís, pequena� es ..

I
vara a terceira e mais tarde 1.200 quilómetros. Quanto, Ites serão preparados pela

, '. - Inicialmente os cien-

,[feras
de �� a 50 centíme- ' 1111__

1I_0�1I"", Il}enor a. a!t!ira em. que .e,s- Sociedade Interplanetaría do
tístas em telegu.i'ados man- tros de diâmetro, pesando- .90

'

,

' tiver o satélite, maior a ve- Rio de Janeiro. , Somente'

',d,arão u,m foguete que so- aproximadamente .1,3 'quil�'il, '1 I' U { C 1_- p.e� ,e locidaôe com que circulará' através' dêstes estudos pode-'
brevoarâ a Luar contornan- e qUe em seu bOJO Ievarão ' .1 U

'

li 'em tôrno da terra. .eão os cientistas pensar em
do-a. Depois, através de apa ínstrúmentos de alta preci- 'o, '

� OBSERVAÇÃO DA TERRA lançar no ·espaçQ. uma pla-
[relhos :!l·e. tellecomun-icaçãp 'são, capases de res.guardar' , 0- fato de' o deputado ,- Enquanto isto, , aqui na t�forma estáf�l, de o,:nde. se
mandar� para �a Ter.ra. to- o que yaI pela .élÇosfera, eo- o Laert R..Vieira comhí;'.' T�rra postos <!e observação- rao lançados

• .o� prImeIros' Sob a presidência do ilus
das a,!! impressoes que per- I mo seja, .densldade de. ar, , nar, alterar e, afinal, o o!ICa, estudarão .e calc�I!�-� foguetes teledir,1�ld.os, elJ' tre Magistrado catartnense
�I�rao ao, homem ter U!,Xl� bO_!nba�d'elç de . meteolrltos," ditar o programa de re-.' rao a .traJ,etona dos satéli- demanda �os outres plane- Dr. Eduardo Pedro carneí
'Id�I� pa-felta Ido que ira raios cosmicos, etc.

10 cepção ao sr., Jor,ge La- tes, atraves de uma eqUlps tl!-s: O SO!!Iedade I�terplane 1'0 da CuIiha Luz, integro
- eJ),contrar ao chegar no no,�- O LANÇAMENTO' cerda em nome do mes- o de bo.ns obs�rvadores os tarla esta verdadeIramente Juiz� de Direito da' comarca
so sat�lite". • '" ,Para. o. !lançamento dê�-

�
mo �. Jorge Lacerda _ , quais est�o. sengo deno'mil�a honrada ,com �' inc1.Í�bê�cia, de São José, realizar-se-á,

SAT.E LlTES AR:I'IFIP.IAlS teso satehte� (ns&, E's�ados -

por um meio de comu- �
dos sat�hstas. Cada satehs de pr�pa,;ar est� tecmcos

.

no dia' 28 do' corrente mês
Para a ,concess'ecuçao deR Umdos) serao utJhzados fo- ",nicação ao alcance dó ,- ta, m?mdO,' d,6!' aparelhagem, p_a�a, ,tao lmportante ..

tftll',efa.
'

de �aio, -na_ cidade de São
�'

� público já encheu a Ca- espeelal (mapas ,celestes, Esperamos estar a altura do Jose, a sessao do tribunal

,- Pit,al
d� anedótas face- �

I
aparelhO's registradores. apa' trabalho que' n.os foi desti-

, de juri para o julgamento
'tàa._ umas at;evidas,� relhagem ótica espedal), llado. e ,real�á-lo o melhor I' de Wàlter José Calvacantí,

o o 1ft r a s, b�lpubliCáveis dentro de uni �campo de 12 p�!!.!!..!!.!.:.:...... .....�' soldado da PoliCia Militar

I 'Pelo que tantos ouvi- o g,raus por 15 grll;us de lar- �,' ,

"- -. - - _..
.

dó E�'tado, aC,usadO' de have�,
Tam, pelo rádio, o 8'0- , gura, e numa ÍaIxa de 120

('
-

• �
no dIa 21 de dezem�ro do

'o yernador:, quer mais do o graus,' de lar.gura, e numa .

asa Precisa-se I. ano pa!!sado, as�as�mado,
qUé um jantar, porque, ,

de 120 gra.us d,a esfera cele.s " dent�o de seu propno lar,
.

� quer um banqúete! Mas te determmara h9ra, :!llUlll- > ,� �epOls de t,ren:enáa luta cor

,,- as suas exigências têm o tos, seg�ndo�� ascença� �e- � Pal'A um casal, mobi� � P?r�l, se� Irma? Nelson e�-
o seu limite: nada de , ta, _.decIInaçaq. do !!ateht.e' r liada, pequena e de

I' I
s�r�o Calvae�ntI, cO'm dOIS

lo manifestações' popula- I asSIm como la�Itude e 10ngI- " preferência ná praia. tIros de revolver, tendo um
"

res!
-

o I tude do �eu pO'st�: .
I \ Tratar com SR,. PINTO; ,atingido 3; perna e outro a

I O jantar persOnaliza!, ,Êstas mformaçoes._vmdas_ :. no La Porta Hotel - I testa �a VItIma. .

I

C A mànifestação pública � de,' todo o. mundo �e,r!l�'man i Quar.to, 216. �. . � enme de que e acusado

I' não oferece margem l! I d�das pala � ComIssao Cen- )
,

-

_ ;a. o reu teve enorme repercus-

',i ::�::�:��ç�.:� 1.,ÃssuiiüE'fi. PresTd,h.clá' da,· ·'Con,le.di(1ato deixou mau no-

'd '. � C't i!�;:�lE; II· . tração _. Nacional. dO ..... omercio
��·��·�;>��)-�()�{o 'S'r.' Char-I�s Ede8r -Moritz, na aasêo-cia
> � , ,

H Procúra-se � de Brasilio MachadQ Nelo �

:: 'PE',NSA-o (. o dr. Brasilio, Machado Neto,_ deração do
.

Comércio e da T orgulhosos, tem originadO',
:' � I Presidente da Confederação AssociaçãO' Comercial de :Flo ! manifestações de jubilo aque

> .. 'NadO'na] d'o Comércio, via- rianópolis, assumiu aquelas i lê conterrâneO', às quais nos

� Em casa de família para .. jOu, anteontem, via aérea, aftas funções onde permane- associamos, com prazer. ,

.: casal recem cheg�do a í em' visita a,vários ,países da cerá por 30 dias, na ausên-
> esta capital. Tratar no � Europa, passando. O' exercíció cia do, respectivo titular. Na aUsência do sr. Charles

;. La Porta Hotel com � d�targo'ao 1.0 V)ce�Pres.�den, E' esta a lnimeira VeZ que Edgar Moritz dirigirá a F,e
I

SIt. PINTO' ou Senhora, � te !!f· Charles E�gal,' Moutz. um catarinenãe assume tão deracão do Cb-mércio de San-

� art '216 �
Anteontem, o Ilustre' cata- elevado cargo no seio da co- 1 ta Catarlna o Secretário. Ge-

:. qu 0,., . rineIlse,-que �, em Santa Ca- munidade comercial do Bra- ral sr. Haroldo Soares Gla-
': _,._.;,........................_.. f'.........�. , tarina; o Presidente çla Fe- sil e: o fato, que registramos van.

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

IIMozart Reu.is (Pituca}.
Depois de umas rérras gO'-. í'amilla e alpigos,' regressou

sadas na Intímldáde de sua aO' RiO', para voltar as atív], '

dades artístícas no Teatro,
RádIo, Cinema·e Televisão O
nosso querido 'e benqui;ta
Pituca, que à custa de estor,
-ços 'e talento se tornou uma
figura disputada nos ramos
a qd'e dedica seu trabalho
contínuo.
A estada de Pítuca em Flo

rianópolis como sempre
acontece, foi motivo de jú
bilo para todos os seus con,
terransos que o trataram
com o carinho e amizade à

, que Jaz júz.
'

"O Estado agradecsndo seu
abra ço de, despedídas faz voo
tos para que tenha boa via-

I' gem e crescentes triunfos
[ artlsticos na sua carréira�

---------.------------__-------

�utgam·e.nto
t.: Wátt'er

..�.. . E E T' �.
JR

LU
E' O fque,declara o' sr. SaUes GÓm�s,. y,ice-pre�·idegte da SocJe,dadê 'Interplanetária' d� Rio de

.
.

Janeiro'� Satellslas 'curiosos

"_.,:.

do t.:r·iminoso
-

,

Cavalcaatr

A Lua ·gostou da troça,
a Lua que não é nossa,
não é fina" nem é gros'sa
(cheia, ou nova não faz mossa),
hrilha' ·no mar e 'na roça,
brilha forte quanto p.ossa,
'lá na P.orite Hercílio Luz.

são não -só pe'lo fato de ha
ver .sído cometído contra seu

próprio Irmão, como tam,
bém pela circunstância de
haver sido, cometido dentro
dO 1,:11: paterno, em véspera:s
de Natal; pO'r isso, 'reina
grande expectatIva em tôrnO'
do julgamento dO' criminosO',
particularmente na locaJi·
dade de Barreiros, onde se
verificou o crime, e também
na cidade de São José e meS
mo nesta Capital, onde inú
merOS, companheiros' de far�
da pc- criminoso aguardam' o
desfecho do julgamento.
A tribuna de acusaçáJó Se-,

rá ocupada pelo Dr. Ary Silo
,véira de SQuza, (lilgno Promo
tor Pq,blico de São José, en

quanto que a defesa do réu
estará a cargo do ad.vogadiJ
Dr. Anatólio Pinheiro Gúi
marães, r.esidente na mesin"
cidade.

-

..

Florianópolis, Dom.ingo, 26 de Maio de 1957

_

A ',LUA ,� A PONTf
VACINA SALK

PARA
Santa ·Catarina

o Dep�rtamento Nacional
do Serviç,O'. Social dO' GO'mér
ciO' vem de adquirir, nos Esta
dos UnidoS, 1.806 unidades
de vac�na Salk, última des.
'.coberta para O tratamento
de poliO'mielite anterior-agu
da, mais cO'nhecida por pa
ralisia infantil, 'cuja molés
tia, infeccios'a, tem ,consti
tuido verdadeira situação de

calamida,de quando se mani
festa em 'crianças.
Segundo informou à repor .:;;y

tageI!l O dr. 'Riobérto Lacer-
,

da, diretor-regional do SESe
catarinense receberá, den-

tro de breves dias, 1.203 va

cinas no' corrente ano 'e 603,
em 1958; Pretende o serviçO'

� IL I' I j médico do Jardim de Infân- '

. .' :

,I' r cia "MurillO' Braga", fazer a

I 'aplicação em Lcrianças de ze

ro a 4 anos de idade, alunO'�
(Cont. da l.a pág.) I toria EscO'lar, havendo a Se- 'de tI:anspértes da Fábrica de popular. que pertençam ao grupO' ;eta

mais capciO'sos e condená- ,
cretaria de Edu�ação envia- I;'apel Itajaí, da qual é dire- Os resuitad:?s v�rificados, fio particularmente sensIVel

veis verificandO'-se até um I do r,epresentani(es el'eitor,als tor 'o sJ ..�Iri,neu Bo�nha�sen, demonstram a sacIedade, a à infecção.-
'fate: lamentavel e triste 'e

I em c,arfo onclal (ehapa SEC) funciono:u ii contento e 'c-on- curva descendente. em que', Na próxima 'semana o dr.
cU'Jas 'responsabilidades de-' que pressiQnaram .o- profes, forme os "elevados" propó- se .coloca o g!-wermsmo ca-I Armando Va-lérlo de Assis,
veriam ser apuraàas oevida-.1 sorado a se"'manifestar pela 's�tos da Ooligação. tarmense, maIS 'emp�nhl!do que é o médico daquêl.e esta
íÍlente 'e que; , em Il!:J'fie 'dO's 'Ilegendà éoHgada., I óra, srs. deputadoS, se com vem _alardear· reahzaçoes beledmento, viajará até a
brios da gente, catarinense- Por seu turno, a Secreta- tôda esta rêde de fabulosos que nao� Se veem,. <!_o que co- Capital da República, onde
quero repelir: a omissão' nas' ria de Segurança Pública pa- recursos a citada alianda go- loCar-se na. YOSIÇao de a- re,ceberá a droga consid.era"

'

listas de vota,ção, do, nO'me de',: trócinou a ida de dois jeeps, I vernamental nâo foI além c,le g�te moratlz��or c.aI?az de da milagrosa, nos casos es
mais de 500 eleitores do PSD um dos quais sGf'reu avarias um magro terceiro lugar; anImar o 'espmto CIVICO da pecíficO's 'de paralisia infan-
é da uDN cõnfórme info,Í'ma quando do retõrno a esta Ca- não conseguimos perceber nossa gente. til
ções auto�izadas de que dis-I p·ltal,. 'havendo ainda O' 2.° "10 que Se louva o deputado Deixamos pois aquí, sr. : "�-_"--�" ' ..... _", ..... , .. , ..

poilho! "

. SargentO' Horelio, Coelho "da Volney d:e Oliveira para di- Presidente e srs. Deputa- Aumento de 430/0,

Cabem, assim, nesta a1th- Rosa, acompanhado de um zer nesta tribuna e nos seus dos, eQntestadas ,as decla- '_ �', '

" �
1'a, duas denúricias que for- ,praça, Percorrido o distrito jornais que f6i vito·rioso nas

" rações
ventiladas no' discur

( d V dmulo desta tribuna e que me- de Perimbó, de casa em casa, eleições de Ituporanga! ,s·c) dQ deputado Volney Col- no usto a i a
re,cem ser apuradas: a da ir- na nobre e democrática mis- O resultado eleitoral do laço de Oliveira 'e que, ,co- • .'
-regularidade atrás apontada

_

são de forçar a substituição pleito naquele município mo seria' 'fácil de ver, não S. PAULO, 25 (V.A.) _ O
no Cartório eleitoral daquela de 'cédulas dos candidatos d.o cresce de silgnificação quan- espelham a realidade dos vereador Milton Marcondes
(!idade e a das estranhas ati-', ,PSD e da UDN pelas da Co'l1- do _verificamos haver deda- fatos 'mas, aO contrário, revelou na s·essão de ontem
vidades que ali exerciam pes:_: 'gação PSP-,I?DC! rado o ilustre representante procuram' d·eturpá-Ios p.ara da Câmara Municipal que Os

SO'as que, ·em verdade, nada' Também a Prefeitura Mu� do PSP que o. seu partido e a esconder do p�·vo barriga..i dirigentes dO' "Paé:tO' Interr
tem a ver com aqu:eles ser-

.

nidpal, não faltou, como se- sua coUgação contaram e verde � episódio onde o sindical", âtravés de leva-n
vieos.

'

- ria de se esperar, com o seu contam com o apôio do sr.. Goyêrno catarinense tãO', tamênto estatístico, compro-
Tàmbém .0 govêrno do sr. valioso. auxílio, cedendO' os 'Irineu Bornh_a,usen. Não mal e desastradamente se Varam que o aumento do

�Jorge Lacerda tentou cola- seus v'eículos e 'permitindo compreendemos mesmo o cOlocou! custo da -vida" de abril de

bdrar, a seu modo, para a ' até '_ pasmem srs. deputa- compontamento de determi- NOTA: � HO'uve, ao de- 1956 a abril dêste ano, atin
derrota dos seus próQ.rios c,an dos! � que o. caminháJo � tan- nados políticos que abando- correr da leitura deste dis- giú o indic'e de-43 por centO',
didatos: foi obtida a substi- que ·empregado nos serviços nam velhos companheiros curso acalorados debates Em ,cpnsequênciá, frisou 9
tuição da diretO'ria do Grupo de irrigaçãO' das ruas, fosse empenhados numa lutl:1. de 'entre. o orador e os deputá- mesmo, os sindicatos filia
Escolar e a desilgnação de um desmontado para possibilitar 'sadía recuperação d()S valo- dos V:olney, de êliveira" Pau dos ao "Pacto'l iniciarão,
servido.r aposentado - aliás o transporte de eleitO're�! ,res morais, pq_ra apoiar-se lo K: BQi:nhausen, Laerte desde logo, u;n movimentO"
de ·péssimos antecedentes" NáJo- s'eria precisO amda em supostas forças que não Ramos e' Romeu Sebastião com o objetivo de elevar os

funcionais _ para a Inspe- ,adiántar que todo o serviço mais contam com o prestígio Neves:
-

níVeis do salário mínimo.
---------�--'--�---:-:�.......-:�-------_;_------
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.tecimentos. ! mensagem aos catohc�s de ! tra o AvaL '

ca Univers,idade Católica.
O PSD do Pará expulsou Portugal. "

.

"

'I O governador JaniO' Qua- i ...

,

(decis'ão unânimê) de suas Os_estudantes secundarlOs, .'

........

",... I dros desmentiu noticias· SO'- Transcorreu o 10.0 anive!'
fileiras os deputadós Nelson de·Sao Paulo (65 escolas su- bre o seu afastamento do sáriO' da Faculdade Flumi-
Par,ijQs e Max Par,ijos. O úl per.iores) suspenderam suas

I
governO'. _

, I nens,e de Filosofia:
timo é vice'govern�dor do aulas em sinal .de :grotesto� O "Mengo" (Tú é o ma-l A embaixad'a norte ame-

Estado.
'

.

contra as arbItrarIedades ,
'

.'
,

'

._ . iO'r] derrotou (4 a 1) no Ma ricana em Formosa. foi dani
Em São Paulo, foi insta]a dO's govêrnO'l;l de Cuba e Bo- : :- de Ministro do Exérclt� da BUJar�l (Belem) um aVla,o' racanã a equipe do Botafo- 'ficada pO'r chineses enfure-

da a 2.a Bomba d·e cobaltb gotá.-' .0,' sr. Nikolai B.ulganin en Arge�tina o .tene;nte gene- de tre.lllameií�� dI!, FAB. go.' ,
.

I ci�os com fi.decisão de um

(1.000 RHM) a s·er u!iHza- . O .Floriano! (Novo' Ha� VIOU carta (23 laudas) ao, ral VICtO MaJ? ., I
-

.. --:-,,' ..
' ,�: :- trIbunal mIlitar que absol-

da na luta contra' o cancero burgo) reabilitou-se .perante "premier" GuY, Mollet. su- i O novg gabInete Ita�Ian(). �a F�'a:nça caIU o gabme- Os políticos da oposição' veu um sargento que matá-

Apresentou-se (c()m advo� o público ,f.loriano;politano, gerindO'-Ihe conv ers açõ�s . chefiadO' por A;done Z;O'l} (69 i te preSIdIdo pelQ. sr. Guy decret,aram greve geral (5.a
'

ra' ,a tiros um chinês.
gado) às autoridades o' as- abatendo (2 a O) a equipe russo:fr,ancêsas. I anos) prestou JurameIl;to so-1

Mollet.. -
. em .cin.ço mêses) no Ha,ití. I O Grupo Escolar "Lauro

sassino (José Guer.re-iro) do do Avai� ,

O Pre'sidente, �uscelino i lene, 'p�rantê o Pres�dente O F.lumine�s,e .cons-eguiu 'O ch�nc�ler Konr!'l;:-do .f\.de Muller" c01:_:tlemorou a pass�
deputs,do Gabriel. Quadros. . MarYIIn Monroe chO'rou; manteve conferenCIa eom o . Gronchl. '

' ,sensacIOnal VItOrIa (2 a O) nauer ,partIU' em aVIa0 para
I
gem de maIS um (45.°) am-,

Inaugurou-se'llo auditórió de, felicidadp ao saber que, general T,eixeira,Lott e com ' ,No. Haití, Q Conselho do I sobre O' Va'sco da Gama. " os Estados Unido.s', .
'.

, , versáriQ de fundação.
do IBGE, a mêsa reüQnd� Ijentro de alguns rnêses se- o Marechal Eur,ico 'Dutra. Governo resolveu destituir O General Teixeira Lott O .J:anot ?acheco -viajou: 'O .deputado Orlando Bér-
dos juizes de men.ores. O mI rá mãe.,

,- Tel:e�inh� Dutr� (Clube 'o general Leon Cantav�. do àssu;niu. o comando do Ba-I p�ra, l;Truguaiana on:de ini-: toli (PS,Dl fez vee�ente �js
nistério da guerra da Ar-

O FI
.

o (O
'

d 12) f�I' ele\ta "MISS Santa car�o de Ch�fe. do Estado talhao Suez. Clara s.eus estudos para fa- ; cu�so na; :<\.ssembl�la Legls-
gentina, desmentiu a nóti-

." umm;en"e ,p.o e CatarIna".
.

MaIor do Ex.erclto.,
.,

, , " .. ,'zer chover
. .naquela z,ona. latIva; s�bre o pleItO' de !tu

eia de que um grupo de ge- arIo� ·do fULe�ol .carIOca), O,Conselho de Segurane,:a O, Pàpa elog'iou' o trâba-, .No HaitI o exerc�to assu- O Vasco da Gama abateu porangáT ,'._

nerruis havia exigido (ulti- R�nts�uapnal h�eCn\a t' do d.a ONU reabriu os debates lho incessante dos astrono- mlU o poder, depOIS de se .(3 a O) o quadro. do Ame- O deputado Seba.stIao Né-
mato) eleições gerais, ime- '" I? d,a� tad ,O'.

, 3Qn2lanS sobr.e a. questãó de Suez., ',mos.
.

r,ecusar a acatar, a decisão rica.,
'

I ves (UDN) acusou os srs.·
diatamente

'

; ,..0.1' erro a o por, ; a. , en-
A t AI 'I 'd B

. do Conse,lho do Governo que ,I Paulo Bornhausen ·e Wolney
.. A

' qu�nto' que o AmerIca sobr� es, re a l,lgn a::�i.: A srta. Maria Dorptéia desfituiu o General Leon. A Assembléia Lei:islati-
I
GolaçO' dp 9.Jiveira de esta ,IO ator (cmema) Valter pUlOU (3 a 2) .a repr�seIJ.ta man desmertI.u .

(p
d ,Antunés Neiflo foi eleita Cantave. va '<de Pernambuco aprovou rem' destrumdO' a UDN de \

Chiari nã� quis co;meIi:t�r ção io, PalmeIras, ,no Pa- I �:�r�t:t:rid�CI:e s'df��rc��� "Miss Minas Gel'ai.s". O governo de Israel resol . o projéto que cria o cargo 4e
'

Laguna e !tuporanga. ' .

suas relaçoes Icom a :fam0'ta ca�m u:
.

(3h lO' '_ 'do diretor Roberto .Rosseli- O preço da borracha bra- veu aceitar a "Doutrina Ei- vice-governador do Estadd. �, vAamos ,ficando por
e3trela Ava Cardnel.

.

I anglO venceu . A�' , .

,

.. ,

sil'<4irª foi majorad'o .em senhower". Regressou dos Estados aqUl, n(_'!ste sabado, que co-

O·.�,Rei. Faro�k (EgIt.o)1 12st·8/10b'�I.ot.Grand.�eMP",rem�0, m·O Presidente' Pedro Aram 25'* I' "A "srta. Karin Japp é a Unidos, O' Ministro Nerêu mé�a tl'i.ste --;devído ao ne-

processou a colUnIsta soela. a';l om_o. l' IS ICO - ona<;o, b"
, ,co.·, 10caUdade, d

'

nO'va "Miss Paraná" Ramos. - voêlro 'lO'ndrInO' ...
�.}z3, :Ma.:swel (71 a,ºos�" l?pr pllot�an<l0 u!Da "Mase'ratl'\ uru nJm.eou par.a� ca�gol ' aIU na e.

_�""""_��"""".i'

Meu ·caro Barreto, filho,
da Luã eu me 'maravilho.
Trago prêso num fitilhO'
um balãozinho casquilho,
cheio d,e suposto brilho,

.

. que deixo só, sôbre O trilho,
lá na ponte Hercílio LU:ll. .

'.

E o baJãozinho '

,.

,.' triste e mesquin�o,
fiCa sozinho,r 'coni� o Mancinho,
em seu c_antinho.

'/

� .� ".
,i -,

.

E a Lua,.
falUÍl,
flutua, ,

chapéu
do céu I

sem véu,
_ ao léu.

Seixa-s Neto não dá bola
á Lua que no céu rola.

E a pele de Marte' esfola

para ver se noutra escola
a elipse não é argola,
não é parábola, nem mola,
ou fundo de caçarola.

tua, ;

E o alpinista rei, Fontoura,'
vendo que a Lua o céu dourq,
tange a harpa- á míStica Loura,
sabendo-a morta, em sa,lmoura,
a girar ,em dobadoura,

'

por entre névoas. a'-,flu�;
lá na ,pônte,Hercílio Luz.

A Lua

,crua,
nua

luz,
""3, fhix.

o neto de Voltâire.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


