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� M:OBDpllltl:{� /Estatal' Do> tPetrõleoJ
I .. , l ......Glirá�,J�ê:· Hão ·çonverle, O Povo f\RQENTlNO� . ,l
'LONDRES, 27 (U.P.)',�.P� "Times" de Lon.dres declara num despacho de seu correspon dente em Buenos Aires ,0,i que,,� pf.esldente provisqri� g�úe�al P.edro Ar�rnbur':l, da-Argentina, poderá c�ir�.�ão co��e-:rter o POV? argenti- o

c no. a idéia de .fazer conc�ssoes as;fl:l11>a� 'pet�o lIfera� estran�;Iras, romp:��o o, atual �'Onop oho �o �stado;.. , ,.
, O .despacho dIZ qu� muitos argentinos-inteligentes sabem ja de, coraçao q�e dar V�a cçncessao a Stan?ard c

� Oil of-Califórnia foi a coisa mais inteligente que Iêz o.derrotado ditador Juan Perón) embo rã. isto lhe custasse o ,
�'�argo., "A não solução dêste.di�em� pi�r_§lráa��da'mais � �it��ção eco nômic� ,�� Arg�ntina,:cotn inevitáveis re�er:,� - eussões sobre sua estabilidade política ,acre,s centa o Jornal. .}
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o Pelro)eo ProporCiona--ECODOIDia
..
RIO, 27 (VA), ____,

_, �r�:;' três dotares por barril pa- ,]lf) me.iclonado, peri ,:' " ',da. ram' de lr:l:jtC :1 Pl�ci\d,ll(;:l,(' !:" que foi de 2-,021.�OO,' bar-.
,lXtílh!'>es de barris de ��:o ta o similar brasileiro. 'Bahia pà"a �Jbatão, supe-

� cional ,�� Pl't..'·(J_eG e;, 1',,55 : .e.
bruto produzido na ,rE;glao i

. ,
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uo Recôncavo Baiano Ioram : Economia de divisas '

"o " ,�.,�,
: 1','11 sPb'orüL(.1:!oS19-:--5-6 ddeat1,,3 ctn�'l� Levando-se em conta (j_:ie I' ANO XLV - O M�\lS ANTIGO DIÁRIO

'7" Dt S,.:\NTA CATARINA
SI tem 1'0 c e , ,', ".. '.

" ,
'

' •.

qnf.: se, in iciou a �xpor�:',,- o' barril. de 'óleo cru proces
dr {lo pe1Jroleo daquela re-

,

' " .. !
giiio, a:é 5 de !1br�� pa,;:;�� .sado custa 4 d�lares e 'H

I
do, para (L RefmaIla Pre s! centavos, o. petróleo ba iauo ]
Cc,nU:: BC1'ú21'des. .' -" INada menos, de n,ove mi- exportado para ,�uba":iO
Thões de dotares fOI a (:';0' proporcionou ao pais uma

I
nomia feita pelo Brasil =s

: economia
_

de divisas stlpe-',
evitando' a compra do pe- rior a 13 milhões de eb!a".

.

tróleo estrf\ngeiro' - t0:!í�n. res.: Os '·�l'f.s lni�hões. ,l'l'uar 'I DI�:CTOR: RUICNS J3E ,\ ._E!\J\'IOS =; GE �ÉNTE: �- DOMINGOS F. DE AQUI!-.()

do-se 1-'01' base o preÇo :lê ri�: de t}lp{ ,L "Jto e,IViados, i EDiçÃQ DE HOJE:.12 �AG. - CR$-2�O�:'_�_Fi..�RIA�OPO�IS,; 28 DEMÃiO DE-1951

N.O 1.3 065

FORMA'NDO NOVO GOVERNO

RIO., 27 (V.A.) - Â construção e a '

operação de uma rêde de armazéns e silos '

para trigo, com capacidade estátira até . . .

.

150,000 toneladas; nas Estados do Rio G.
do Sul, 'Santa Catarina-e Paraná; Ioram au-

,
torizadas' 'pelo presiâente da República, ao
aprovar o relatório da Comissão de Organi
zàçãQ' da Triticultura Nacional, designada.
para trigo, com capacidade estática até ...

_

Na exposiçãode motivos que acom

panlia o relatório, faz 'O ministro Mário Me

neghetti uma série de considerações sôbre
_ .aspectos dessa inieiativa.rque constitui pas
so definitivo e concreto para a� iwplantaçãó
,\ '

de um sistema de armazenamento nos een-
•

-

• .j>'

tros produtores de trigo.,
.

, f
,

Com -a aprovação do presidente, fo-
I! ram definidos OS créditos, à conta dos quais
Il,�ev�m correr as despesas"'Co� o, empreen

dimento; assegurada a concessão de-câmbio
'_ com amesmataxa para importação-doma-,

terial agrícola; Q. ,ãvaldo BancoNacional do
Desenvolvimento E-co�ôItli�o para à opera-.
ção financeira no exterior e o .credencia
-mento.da COTRIN para perceber e fiscali-

'

r zar as rendas da operação da 'rêde de 'silos
e armazens..

HAV!\NA, 27 (U.P.) .,..;. As auter'ídades cubanas contí
nuam mantendo reserva em tôrno das operações na zona

d�';'Mayri, onde havíam, desembarcado os revol'l1,cionári�s
do Iate Corienthian. Informações particulares entretanto
dizem que foi' ordenada, a requIsição dej j,eeps e caminhõeR\

1 ' , '

.

'particulares, afim de transportar tropas para' serra

Cristal, onde se teriam homiziado os expedicionáriQs.
Pail'a'ndo- acima,..- dos ódiOS e' �d faciosismo, o_Chefe

.

do Estado quer realizar o seu programa aclministrati

vo, servindo à causa da prospêridade e do. henl 'estar

do -p,;vo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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i � O L u X, H O T E D;.
I > ofereêê a você a"!��f_···:,·
.,' "" J"C,"",.(' \

� lhÕ$: 1il�â d�,,:�i(�a���
"

'

< Faça suas '..;'r��l(:oc�· �
:. mi- .:

� WI HOTEL". �,

to menino que � Pia Ba- GOJ1l: Brtan DONLEVY
tísmal recebeu o nome de

_ Ted de CORSIA.

Censura até 14 anos.

Sei Quérer·t,�
"

'

Maria Leonete Martms

E s me�_" Não tenho mêdo de perder-te,
Pois me disseste, um dia, com calor,
Que tu darias todo o, teu amor

A quem soubesse; muito l1>em, querer-te.

E eu procurei, com fingimento, ter-te,
Indo do meigo ao mais extremo ardor;
E no entretanto, eu só sentia a dor

D'e ser' tratada como amiga,' ao ver-te.

Já não sabia o modo de falar-te .. "

E, nesta situação tão indecisa,
Amor sincero eu comecei a dar-te.

Agora, a farsa já não é precisa,
Pois tu pertences a quem saiba amar-te,
E eu sei querer-te, porque sou poetisa l

"

'-�"-__.J"""_'••.-v

� a ''"

_ sta. Beatriz Ferro Pe- César Gomes Junior, o 'lar

reíra, filha do sr: dr. Ar- do nosso prezado amigo Si',

mando -Simone Pereira; Cesar Bastos Gomes e de
_ sta. Nilza Adriano sua exma. espôsa d', Maria

._ sr. Arnoldo Rêgís Helenà Ramos Gomes, ocor-
_ menina Rosemary Cori- rido a '26 do corrente, na

ceição, fdlhinha do sr. Má-l Casa de Saúde São Sebas

rio -Conceiçãc(,: motorista. I
tião, nesta Capital.

- Transcorre hoje o aní- César Gomes Junior,' é

versário natalício do meni- netinho dos senhores'Valê

no Eloi José Alves filhinho I, rio Go�e� ,e Celso� Ramo�,
do sr. lavá Alves e d. Ida- P.es�o�s )argamente concei

lina Alves. t��dá's �m nossos meios, so-
ciais e culturais.

Ao César e seus dignosNASCIMENTO
-

Acha-se enriquecido, com genitores as felicitações de

o nascimento 'de' um robus- � O EBTAD(J.

P O R T A R I A N° 8,
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de

suas, atribuições:
DETERMINA:

a CONTADORIA e ao DEPARTAMENTO DE ADMI

NISTRAÇÃO, respectivamente, que cancelem as ordens
de pagamento nrs. 177 e 178, no total de Cr$ 9.089,DO
(nove mil 'e �it�nta e nove cruzeiros), inscrito em resto'
a pagar.

Prefeitura Municipal de' Florianõpolis, 16 de Maio
de i957

'Osmar Cunha
Prefeito Municipal

------,.--��-------,:--- --)'"
.. -

CASA

VENDE-SE

Uma. sita à rua Jerónimo

Coelho nO
,

,I 1

mesm�
20. Tratar na

26-28-29

@E�AS
(lHE ,SÃO JOSE'

A's 3 _ Bhs,

Cornel WILD _ Ríchar

CONTE _ HelenWALKER

em:

IMP:ÉRIO DO ,CRIME

A's 2 _ 5u. "

"Sessões das M�as"
Jackson de SOUSA

Angél ica HOUFF - Guido

LAZZ(\RINI em:

FATALIDADE
Censura até 5 anos.

A's 7'1/4 _ -9hs.

"Sessões das Moç'as"
Espetáculo de Téla e Palco

Na Tela: - FATALIDA-

..:..'" 'A's �'8'hs.
'. "'., �PITUCA

"Adelaide CHIOZZO J

Francisco CARLOS - Ivon

CURI _ Sonia MAMEDE

'em:

GAROTAS E SAMBA'

Censura ate 14 anos.

A's _ Bhs.

"Sessão: das Moças"
Ja,ckson de -SOUSA

. 'Angélica HOUFF _ Guido

LAZZARINI em':

FATAL'DADE
Censura até 14 anos.

Em benefício dos estivadores trabalh1 o PTB, Nb

Rio, oS Senadores Carlos Gomes de Oliveira, e �áulo
Ramos encaminh�ram, apoiaram as reivindicações

No dia 5 do próxi�o mês A's _ 8hs. dos 'estivadores de Ita'Jai, levada ao Rio 'pelo Sr, João
Edifício do Colégio Barrigai "FEIRA DO LIVRO" J Jorge MISTRAL _ Mi- Neves, presidente do Sindicato das Estivadores. Sa-,
Verde, à Rua dr, Ferreira

I ,

roslawa 'em: ' be-se que

E t d 2 a) - o Conselho Nacional de Previdência Social
Lima, o segundo "Curso de I '

s aé convoca a para .a

Alimentação ,e Tecn.ica, Cu- feira, di,a 27, às 20 horat!; ADORADO TIRANO,
'

'decidiu favoràvelmente, por, unanimidade, o recur-
,

" I ' s� do SIndicato, no sentido do pagamento da' !:liferen-
linária regido pe.la profes- ; na Diretoria de Cultura -'-

IAPETC

I
Censura até, 18 anos. ça de -$alários relativos a� ;

sOl'a Nutricionista Marth� ,Secretaria da Edlúcação e b) _ o Sr. Presidente JK está inclinado a ceder

Wolovs,ka Hohold.
'

,

! Cultura, UJIlR reunião de Li-

"'--
X

�"I' m'
,.

-"',
ao sindicato dos estivadores o. terreno por êle pleitea-

As inscrl,<�es .'�ar� ,'êSStli vreil'os da nossa Capital,
.

-ll:t -. ,l do, para a construção de sua,séde.

Curso, que é inteiramente i r�l�a: tratar da Organização
. _ 'O '

"
'

" , "-<,' , Em Chapecó, o PTB vem intensificando Seu tra-
'gratuito, eneôn,tram-t>e'"jál'da. 'tF�I,R,,� JDO, LIVRO",' A's 7 _ 9hs.c, .' balho de' organização e aliciamento,. Destl!cam-se nes-
,abertas- naS j)ií:etorii deI q'úe, de i'éôrdo com o Ins- I

's
-,

d M" sas atl'vidades os' ardorosoS petebistas Srs.' Adão Eu-
, <, ," , '.

.

" '_' I essoes as' oças
.. Cultura, SeC'r�t�!ra _d-e E,d:p- �I

'tituto N�i€mal, do.Li�,ro, se I. Esther WIL:tlAMS gênio Pante, Paulo Marques, Oscar J, Ne:grão, Carlos
cacão e Cu1-tu,ra nõ' expe": deve realcizar entre 20 a 26

V OHNSON
Edmundo Mate, Osório Sartór, Thalito. Fauth Men�

,(n�nte ?as 9; -à�' i2
.

h�t:a� -e i de
�
ju.n�o. pf�xJm< 'I

an J,

'_ ',em: donça 'e' Antônio Rodrigues, da Silva.

d,..as 14 as 1 'f ',h,of,,}}S, ' podendo I ' � m,lcIa.tIva,_ esta contan- , FÁClL DE AMAR
,

,
, .' "O Sr. Acácio Gariba1di San Thiago recebeu çlotambém serem' "feitas' pelo do c.om o �PôlO de, todos, os IrrI·

.

t d.l Technico-lor
' Presidente da E�ecutiva, Nacional uma mensagem e

telefÜ'ne 2680.' e!O� ,

In eressa os, ueven-
I, o estudo e (> ante-projeto de Estatutos e Programa do.

'

, O número <Je vagás é de do, SImultaneamente- com

a,'
Censura' até 14 anos.

, PTB, elaboradÜ's pelo.' Deputado Fernando Ferrari, por
7 (sete), tendo preferência'exposição' e venda, realizar-

. '\ solicitação da Executivà Nacto.nal. E' um trabal.ho lon

para inscr;ição as prbfes'so-I se um ciclo de conferências. go,
'

com 70 artigos, bem ,esquematizado. Foi incumbi-;'

I C b'· do. ae ,examiná-lo, para' efeitos de sugestões e emen-ras <:le ensino primário. '�, agita-'se tam em da VIn-

das, o Sr. Medeiros dos Santos, Diretor do Departa-
(N�t,iciá�io distribuido pe�

I
da, a esta ?ap,ital, na m�s- mento da Dívulgâção d� PTB e autor de estudos sôbre

la DIretorIa de Ctiltura da roa oportunIdade, de uma Im orgánização partidária e ·novas técnicas de propagan-
/' Secretaria de Educação e, portante figura do mundo li da política.

'

.............,."!-Gult1:lrfl.j� i terário.

Osvaldo Melo
t

'

A QUEM PERTENCE O TERRENO BALDIO?
- Ali, na rua Anita Garfbaldi, encravado entre duas

casas de moradia, .,

Faz muito tempo, num pal'adeh'o 'desmantelado,
vivia 'unia 'pobre velhinha demenée, isolada, sem nin

guém, a não ser a companhia de seus dias e noites

tristes' e a miséria: que a torturava mais ainda.
Como

rsoe acontecer com os desgraçados, cer

ta v�z, fo\ encontrada morta no velho catre. A poli
'éia fez o sepultamento do cadáver, '" lei! publicou edi

tais {chamando herdeiros. Estes, nunca. apareceram.

_

J A história parece te,:, terminado aí, no último.

lance de um capítulo funebral. � casinha foi demo
lida. Os anos passaram e são muitos os anos decorri.
dos:'

O mato cresceu. O terreno tomou-se um depó
sito de lixo e á noite, abrigo de malandros,

Até hoje.
O terreno, por sinal, que é bem grande· Nenh!l

ma providênCia foi tomada até a,gora, pará resolver
o problema' daquele, espaço de terra, no centro dà

CidÜle vivei,ro de mosquitos, depÓSito de lixo e de
.

'
.

outll9s detritos. /'

Quem é o proprietário?
O' Estado? Ou algum particular?
Que fâz aquele terreno haldio, qué parece não

ter dono, larg'ado ao mais completo esque�mento e

des�i-xo?
'� Ali, Duma rua central, quando se clama por ial�

ta de casas? ,

...-' Que have'rá de mistério em torno do caso? Ou

não IÍaverá mistério algum, a não ser falta de inicia

,
.tíva, apenas'?

Talvez que breve saibamos de alguma coisa, ..

, Esperemos.

PA R T I (I.P A (Ã O
•

.: <I'

28-29-30

'II, i,o I�Jo dos compan��ir6s. O Sériador 'Carlos ao.<

m��, de 'Oliveirar conseguiu' ÍiYl�àr-se -dos múltiplos a

razeres, nu Rio, "e
_

vir tomar parte na- concentracão
Trab�il1Jstâ" de Rodeio, rel}.li�da dia 26', ao lado dos ��

'Srs, . AcÁcia Garibaldi. San Thiago. e Syrtl1 Nicolléli e

de deze�a$ de .líderes petebístas ��pecialmente convi

oa-dos.

'Esteve em Florianópolis o Sr. Wilson Silva, Se

cretário Geral do PTB de Tangará. O prestigioso líder
• petebista conferenciou longamente com os srs, �cá'
cio Garibaldi San Thiago, Syrth Ni�olléli e Braz Joa

quim Alves.

Em Chapecó, a'Comissão Executiva do PTB, ins

talada na Av. Getúlio' Vargas vem prestando eficiente

� bem orientada assístêncla a seus,companheiros. O

:e;x�deputado PauÍo Marques e' o Sr. Oarlos Mate, Se
Icrétári,o da Executiva, incumbiram-se de todos 'os as-
;j

,

--,'

i'Suntos em que a: Intérfsrêncía se faça sentir.
, � .

,; ,:
'

I f
'

O Deputado Olice Caldas apresentou, na Assem-
; bléia Legislativa, uma indicação a ser encaminhada
,110 Governador do -Estado. Solicita uma subvenção
r-anua'l de 20 mil cruzeiros e um auxílio de 50 mil cru�
I
zeiros p�ra a Sociedade Santo Antônio de Pádua de

i Auxilio aOs Nec�ssita�os de Siderópolis.
,

,

, !

Quando a mim mesmo me impus
Não deslustrar o conjunto,
Metendo em tão beto assunto
V.ersinhos do meu bestunto
Que em vea de nata são u�to
Longe estava de pensar

'

Que a Musa me viesse à porta,
'

Para vetar colher torta
Entre-.os que adoram o mar

Lá na Ponte Hercilío Luz!
'

Sem fazer verso de trus,
Para irritar minha Musa,
Que passa a ser uma intrusa,
Boto aqui o Mário Brusa,
Que tem história confusa,
Na venda, pra lá de escusa,
De uma arame, que Iambusa,
Por não .ser de ferro gusa,

'

Que é d'iverso do que se usa

Lá na Ponte Hercílio Luz! -

Enquanto o Jorgereduz
'A pura demagogia,

- As questões de rodovia
E'da elétrica energia,

,

Transformando em tese fl"iá
De Lavoisier a teoria
- Tudo perde, nada cría -

A EUa, da luz na agonia,
Deixa no escuro o v�gia
Lá na Ponte �ercílio Luz!

Quando à vitória fez jus;
O Carlos Lacerda disse,
,Que simples alcovttíce
Não autoriza chinelo.
Mas o Vieira de Melo,
Queria usar do cutelo
E acabou perdendo o duelo.
Depois, dianta, não, chorar
MuitO' menos se atirar ...
La da Ponte Hercílio Luz!

Em relendo o que compus,
Vejo que fiz falcatrua
Pór'esquecer-me da Lua,
Que ficou pra trás, distante,
Talvez em quarto minguante. , .

,\ Mas, como. é mister_e..urge
=P» Bananere é a poesia -

"5ranca que nem loteria"
,,ÁPnal, ei-la que surge,
!tá na Ponte Hercilio Luz!

'-

.

Venham OS poetas! Eia! Sus!
Não. é vez dos noveleiros!
Depois do Mestre 'Barreiros,
Que nos trouxe, as ricas deixas,
Vieram o Fontoura e o Seixas,
Aos quais deu' fina resposta
O Pro.fessor Mâncío Costa!
Faltam muitos! O Othon d'Eça
Será que quer que lhe peça
Lá da Ponte Hêrcílio Luz?

"

Por Cristo, por Deus Jesus,
Das trovas vai longa a bicha}
Que pelo papel se espicha
Que nem cordão de salsicha!
A Musa ímpos-me castigo,
Já estou pra lá de tantã,
Correndo o sério perigo

'

- De antes que chegue a manhã
Dar um salto... e catrapuz!
Lá da Ponte Hercílio L�z!

'

PARTIC,IPA'(ÃO
I

DR. JULIO PAUPITZ FILHO e SRA., participam y.
.lOS parent€s e pessôas de sua's relaçõ.es, o nascimento
de sua filha Regina, ocorrido dia 24 de/maio de 1957, na
Matel'nidade Dr. Carlos Corrêa. '

l

29-30-31

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECÇÃO DE SANTA CATARINA

Edital N° 53/57
O doutor Edmundo Acacio Soares Moreira,' Presi

dente da Comissão de Disciplina,' faz saber ao advogado'
JOÃO CARLOS DICK, que se encontra em lugar incerto
e não sabid.o, qu'e em sessão de 2'7 de Junho próximo, às
nov€ '(9) horas, 'será julgada a ,representação que lhe
move LUIZ LIMA.

.E, para que chegue ao conhecimento ,do interes
sado, I?ublica 'o presente nos termos do Regimento In
ferno.

Florianópolis, 23 ,de Maio de -1957
Edmundo Acacio Moreira,

Presidente da C. D .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Só Mesmo Os Que Não Gostam
, ,

.

':.i

t , De Fazer Economía,
,

r

,--'

'- . "'_,

Só Mesmo Os Que� Tesm Di'nheiro Sobral-do
-

� ..

. .

/ �

r O re / ai

"

Perderão- 'R Opo'rlunidadé D� Aproveitar.
-

"

,

I

Iwpre. sionantes Jlantagens,' De Preços E Condi.ções
.'

.� "

,

/

_.
'

Nos 8 Dias Qu Re �, tam ..

')

"
'

DA VENDA CO'MEM�ORA llVA DE·ANIVE·R,iA',RIO DOS ·EST ABELECIMEN10S• • •
" -. -1"-'

__ .....
�.' •

_

."

/,

•

/

/

Nos' salões do Lux Hótef, .

sr. dr. Osvaldo Bulcão Vf�:.-,,

j ,

em a tarde do último domin
I
na, srta, Nice Faria, sra;'!'

go, .realizcu-se u� elegante
I
Maria Barcélos,'

;

licock-taíl aferecido pelo I '

" Exm,o sl',Pd�def:ito da t:�d�-, la,SI�·r�:r��I�l:. �::�:I:�A;�: DconJG,clm',

8nl'o',O'
.

�,e, as can I jl- as ao I u, o
. '., I

,

__._

d "A M
. B'l d E t d VIegas, srta, EdIth Donin,

Ie, , ais e a o s a o.

SuelY Campos, pela cida- sra, Olga Mafra, srta. Ligia. •
,

Moellmann, sra, Olga G.I co muito elegante' e simpá- ,se-á <y casamento da srta

'de. de It�jaí" Ingríd Kmop�,. Campos, srta, Beatriz Luz, tíca, sr, José EÍ'�Y Souza" Janete Feijo, com o dr. AI�MissLajes, Edla Rupp; MIS::! . I. . ..
,

' "

",
sr, Mauricio Xavier, diretor

I
sr. ClOVIS st. de Albu,'quer- cIbIa,d�,s Faoro,. O ato re-

Blumenau Marlene Barros, ,', '
"

.
'
.. ' ,

,

".
'

.

I'
do Jornal "A Nação e re-: que. O serviço de "Bar e Co- ligioso terá lugar na Cate-

MIS Clube VI de Janeiro. ,.
.'

.

I" . �.
I'

M lit
'

.-

" ,

, p'l;esentante em nosso Esta- pa nada tmha a desejar. dral, etropo I ana, as ....

Marísa Maticli, Miss Lira doj:kls jornais '''Diários As- mais uma VtZ os cumprímen ,10,30 horas.
.

'

Tenis Clube e Terezinha-Du : soç"í�;p,os", srta, Claudete· tos à direção do Lux Hotel. I '

tra ;pelo Clube XII de Agôs-,
' Vieira,

.

sra. dr .. Aujor Luz,
. .

1
..

' -::-
.

to, hoje Miss Sta. Catarina srta. Doris ;Briggimann,.
. �

..
-

". I Movimenta-se a sO�Ieda- O Clube XII de Agôsto
R· naquela tarda t srta Grasíeda Peixoto srta.. Em a noít., de 3.a feira, de, para o grande baile de abrira seus salões sábado,eunIram-se �'

.

'I " I' ,.'. .
'

figuras' Tepre'Sentativas<Ío Korin Schnoor, srta, Nelsa 10 Bar Restaurante ��ncho I
gala no proxrmo �dIa .11,. O dia 1.0, com uma elegante

,

.d d tá Mafra, dr, Mauricio dos da Ilha" recebeu a visita de . comando do 5.0 Distr-ito Na- festa em homenagem à srtanosso gran e mun ',no n-
, ,'!.'.. . I

-

".',

do-se o sr, e sra, eomandan-. Reis srta. Zelia Meira sr. MlSS Sta Catarina, sta...I.gre val recepcionara nossa 80- 'I'erezínha 'Dutra Miss, Sta

te Dário C. de M€J�'s, dr. Sdney Lensí,
.

Mal�li M�ira� I

zinha 'Dutra, e srta Edith :Ciedade na- sede daquela bri�Y Catarina 1957;

bib Cherem, e sr.. Rubens sr, Bento Oliveira, srta Leda Doriin, onde' jantaram em
I
sa entidade, para ês�e acon

Lang, representando o Exmo Schmidt, sr. José Mussi, sr. companhia dêste ,colunista.

I
tecimento.

sr .. Prefeito da (cidade. Sr. p. sra. b:roldo Castelo Bran-
, .-: :� .

"

,,'. -,
-

"

e sra.. dr. Orll;l.lldo Goeldniw co, sra. Miiiam Castelo B-ran No prOXImo d'Ia 8'realIzar- ,A BOIte p'laza
,
na ú-I- Sued informa:

(excÍusivo para esta coluna

nesta ddade)
RIO - (via Panair) A

DUQUESA CAPITULOU.
.

De Paris, ,exclusivamen�e pa

,1"a vocês: E'ste colunista, lo

go ,que topiou conhecimento,
através Ús' agências tele-

" .�ráficas,; .do reatamento de

'relações. Efntr� .a ,famosa e

irreverente Elsa Maxwell e

I tato, .pelo telefone, interna- a resposta e, inclusive, o que
I cional, com um dos corres-fé altamente' desvanecedor
"pondentes em Par s e o in-'para êste colunista, 'um bi-

I
,

cumbiu de, em nome da "Re- lhete de: Elsa. Vamos primei,

...
.

portagem: Social", iindagar ro ao bilhete:
� e se possível entrevistar El-' -- "Meu amigo Ibrahím

...,.,�,,.�.......,,� I sa, 'sôbre o f�moso eptsõ-:sued. Realmente �ocê pode
. . dio :passado a bordo do informar aos seus leitorestima 3.a feira, com grande' 'Uni S " . ,t

,

f ','
, níted tates. Domingo que eu e a Duquesa de Win

numero de seus .. requenta- ,: .. /
. � .' ! .,'

.

I chegou a minha reaídêneía ' "(Contínüa na toa. pag.),dores, entre eles, notavam-] •

I
se Miss Stà Catarina 1957, I

Terezinha Dutra e sua su-
�

cessora Edith .Donín, beleza
da capital do Oeste.

-::-

PIRI' illBIS BE MOSICI

m�l� �m'�lO� m��lcms
WE,R,'lt,

, famosos pela superior
.' qualidade desde 1909 ...

-::�

O "Bureau" de lbrahim

AVENTURAS DO ZE�MU,T�ETA ,.� ._-

fab'ricados e, garantidos pela

'INDÚSTRIA BRASILEIRa DE INSTRUMENTOS MUSICIIS

WIR I L,/_Upl.
Rua Brigad�iro Tobias, 648/652 - Caixa Postal, ..ao

Enderêço Telegráfico "WERll" - São Paulo

SolUto o f neza de me enviarem gráti� o r:!ovo folheto
.

ilustrado "INSTRUMENTOS DE BA'NDA"

�n�:����;�:::::::::::::::::_-,',·_-_-_-,·_-.·_-,:·.·.·,'.\·, ..: ,�:.,.,:..: : : :.,.,.. :: ..:::';::'.:::�:::.:':
Cidade:

",_"." Estado,i�:'
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r

u�E E I I
NICOSIA, 25 {U.P;) - Os Cipriotas Greg os obedeceram ple-

'- ' ,

.nameníe �,órdem d e greve, baixada para hoje pela orga'-
nizàçao clendesflna EOKA. A,pJdem foi divulgada' ante
ontem através de b elefinsesaelhedos peles.ruas, E hoje,
os trabalhadores em construc�o� não' se apresentaram' ao
frebalhc. Por sua vez, o co�érdo obedeceu quase tem
por cento 'à ordem de fechar durante' duas. heras. .

"' ....

��.,.""
, A

P'ROGRAMA DO MES
",. 'f,' _

...
c

PROGRAMA DO M:fl:S

.

' .

J·U·N H O'
.

--:- S_OIR�E DA VITóRIA em home

nagem a Srta. TEREZINHA DU

TRA; "Miss Santa Catarina".
.i: .B:U�;GO 'da' Faculdade de 'Direito
� BINGO DO Educandário S. Ca

tarina
Dia 15 (S) - SOI,g�E .

Dia 29 (S) ...:.... A grande noite' caipira de S. Pe
dro, naBêds Balneária, Progra-

•
.

'. ma especial. "

CINltMA - Todas as segundas fe'irás have-
,

, ,

rá sessão de' cinema no salão da
SMe Urbana .

Dia 1 (S)

,t"

ma" 4 (III)
Dia 5, (IV)

.......
"

_'

ECO·NOMIA absoluta
Grande C'ONRORT0

, \

AQUECEDOR,
ELÊ'TRICO

fnr:��.
IME�SÃOe CHUVEIRO

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

c.l�lacjcl;ld: ro LITROS. '

_;, �> :.... "'"
.'

'

• Construido inteiramente de .�',
,

cobre,

• AQUecimen,r: ultra ráPj��:"
�. ,

ii JátOi aburid�nte na tem���'
ratura de���da.

,-

"O Estado!' O mais antigo Diário de Santa Catadna

CONFORTO absoluto,
Grande ECONOMIA

I,

'_"",!_ . , "1

�,,' FJII!rA�o�, � tiPQI,
'"

t\orizõiltol • ...rtic;oL·

, ,

-�, ,-;',-�

\.
-.,l..��. .>

"

, "�"" • Construção s6lida, sendo I caixa interna de COBRE' •
- '�.'- :i..> � •

'i" i . revestida de materi,al altamente ISOLANT·E (lã de vidro).
'

, '"c . .0,-,' ,. ..Resist'ência do tipo tubular. inteiramente blindada.
Controle' autolNtico de ter:npe�atura !)Ot URMOSTATO.
que progorciona grande ECONOMJA.

�JiI.;:� (, QUE FABRjCA
1

--
_ -:::-:-�t,�t ."'4� ,------:__.��.

f�o,���.AJ � Vi'j�d���!��t.�J��lp�s��!�Jt��r.� 'I� CotiiJeSsã�.Foi Assassinadáem �vjão da Braniff, dessm- �é nos 'Países prt)di1t()�:0S ín- rerencía, teve o maIS amplo > : ,i'<.'

barcou na noítê de-ontem no

,.ClU.sive da ,Afr�ca, foi. HPro-11 �xito, no qUe
. r:,Speitá !�OS LONDRES, 25 <D.P.) - Numa estação do m etro subterraneo de Londres, foi assassinada

:�:���� C��f����� :6 .;:� vag;{�t:o�,llnnf��1!��te,�' ( lllteresses braslle�to� .. ',' x:durante a noite, á idosa condessa Polonesa Te .resâ Lubienskayreíugiada mi Inglaterra, Nin-
�id�:teO ��. :7i���i,�lt�fozz:���� . guém viuo assassino, que abateu sua vitima' com quatro pünhaladas. A condessa Lubiens-
leíro do Café, que iüntamsn- VENDEDOR - PRACIST� ka ocupava os meios de destaque nos meios d os refugiados poloneses, presidindo a comis-
te. l'e-presentoil naquela- reu-
nião, os países produtores ,', são de ajuda aos veteranos de guerra polaCOSI '

que preferiram ficar na Inglaterra, quando o
'slIl-americanos.

. Firma de representações desta Íu:a'Ç�: ��stapelecida
Falando ii reportamem lo- há longos anos, necessita, de um vend�0�1;a�ista para

'- comunismo avas salou sua pátria.
�ç�o.ud.e�uq� �kio �edia�. fu�il apreHntar�e·�aem·d��Msuir �������������������������f.���������=·����I.���.
-disse o sr. Paulo Gruzzo' ter .' Uma' das tendanêias mais dificieis dl acompa-
sido a reunião - um grande habilitações. Cartas para a. redação deste Jornal, ofere- nhar, para o cldadão apressado de hoje é a marcha

.

passo 'para a criação do 9r- cendo amplas referência-s e informações a seu-respeito, d,� moca masculina;
" '

'gan,ismo ínternacíonaí d.
o

I
Possibilldades de auferir

mensalme.nte Cr$

10.00.0,00,
ou Porque não'deixar este cuidado aos.expeclalístascaté.. A resoluçao para a- .

d d d" 11.
'

'. ,-
-

-

críação do "Conselho Inter- maIs,' ep�n en. o exc uSlvame�te da capac,ldade: de� tu- 'das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte,

\ nacional do Café", que �is!l: balho e. conhecll'�ento d'o candidato. '

.�.',
....!. "

e padrões e estará- bem vestido e na moda.
�""---""""----���--.��--------""--------------""----------��.''', ,

o MIST.URAOOR OÁKO, de " ,

10g,,"1' insl.onti!neo, permite "

maio" e.colá de grodua�õe.s de

TEMPERATURA.

,.
'

..... .

A SífrUs
Ataca todo' o orranlSMO ,

EM'SIFILlS ou- REUMA.·
TISMO,DA MESMA .oRI

, CEM?
USE ° PUPULAR PRRPA�

-, Aprovado' pelo D. N. S; P., corno aultllill-:t' u,)
, "r . tratamento da Sif il is e ...Reumatismo da meMl1.\

.orizem. , ,

, Inofensivo ao organismo, agr�dáve� co'!!':;} !,- �

cor. '

�- � � � � � ��-� ��....
t .*' ++.- .-++.w.- w.w.-.� ++.".-...-H.....W.-...-...w.-...

{·Curso de· Pleparação à B.S.I. t
.:+ (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS '. +:.+
y ,

e Y
t:+ QUADRO DE 'I,'OPOGRAFOS 'DO EX1!;RCITO +:+
..:+ - o,rientado e,Ministrado _por Ofíciaia do Exér- �:.
+:.. ", cito .

"
, .'

' +:+
t':-.,_ Abertura : 15 de Abril de 1.957 �t+

, +;+ - Local de funcíonamentoj , Colégio Catarinense .:+
y+:+,- Inscrições: Na Livraria "43':, à Rua Trajano �:+
".t+

' 18, c.om o Sr; Alcides Stuart (onde .,:+,+.+ _ � se obterão maiores detalhes), •...
.........:...:._+...:.::;.+..::::..... -,t; ,t; ,t; .. ,t; � ,. ,. .....

,
.., ..,...,+'""'!' � .-.'+.++.w.++ w.++.- ++.- · "."!'

·0 ByR'Á S' I L A�',D E R I U'
,RIO, 25 (V.A.) --A pro- esse respeito a nenhum jor-

posito"dhs comentários sur- naI.
'

gidos eni torno do atraso da '-----,-, "

homo.logação, pelo Congres- NOVO' MINISTROso, 'da ades'ão 'dO Brasil á
Agencia Internacional de
Energia Atomica e ,das acu- 'DO T F Rsações feitas, de que tal atrá � .

so f?i devido _ao Itamarati, RIO, 25' (V.A.) - O 'pre
anUlOU a report'age� d� O 'sidente Juscelino

-

Kubits
JORNA�, que O' exped�e:r:-I ,chek 1fssinou decreto con
te !'efendo este�e no Mn�ls ceden.do aponsentadoria' aoterIo das Relaçoes �xteno- ! ministro Alf-redo Loureiro
res exata�me�te 28 d.la�, pra B�rnardes.' do Tribunal Fe
zo que nao ,e demaslaçlo pa- deTal de Recursos. Em men
ra o _voluIJle de papelS ql�e s'agem enviada ao Senado, e
representam_ o processo. Chefe tia Naç.ão ,indi.co,U: pa-

ra ser n0-mea.do na especta-
.
Pode, ainda, a r.eportagem tiva vaga o nome do sr. Cae

mf'ormar ..que esse �rocesso tano - Estelita Cavalcante
11ao'fot'a ao CCJliséllio de 81"1 Pês·soâ.' Primeiro '"'Cudtdor'"
!.\'lll'ança NaCional e que ,o

'

de Orfãos cio Ministério PÚ
Itamarati nada afirmara a blico do Distrifü ,Federa.L \Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-,( '� ,

.

.A»tI.�Á
(os:*a�A

1.·a o REFRIGERAD'OR'é FRtGIDAIRE
2�a_ PRESTAÇÕES SUAVESPARA _'

:

rOUALQuÊR ORÇAMENTO.A PA�TlR Df
-

�- "i, :!._1.�. .
,.r- _.

E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA",
DORES DOS REFRIGERADORES '2 ENGRADADOS-DA ÁFAMADA
RANJINHA "MAX WILHELM" DE J.ARÀGUA' DO SUL.

".' ,

, ,;
..

'

i

...... � . �

.

I(

E ASSIStENCIA-t .

. lÉCN1CA.
DOMICllI·AR
GRATUITA

,

/
MODELO STANDARD 7,4 pés I

MOD.Ij.LO MAS'I'ER 9, 7. �és'"

. MODi"�LO DE LUXO 9,5 pts
.

• e-

�.�... �.
�.�

'.l-

MODELO:MASTER 7,9 pês ." '�
...._-- ...

-

r -

PERGUNTE A ·QUEM �rEM UMA .' I i

/

�

.

E ÂOOÜIRA A SUA .

-

. '.
I •

lrot,.o1__4ia
_-._ '_ ... -

r.
.

'e".
� EDIFIEIO IPaSE:

'.

�-4-
I

.

.; I.

. r� ��·�e6tha:i�la �iqu�
18

-'
"

= I: .

: • R.. ua 24 de maio, 1.i28 - Est�eito. : .

a • -r

'.' .�
•• •
• • •

:,. F:ONE - 2073 .:
• •
·e •

: � Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI. ': r

I NHO 'e"LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS '

; i ��
• 'I

1-- Estoque Penmi;''"nte dê: _ I,
.

i . Assoalhos '_ Fôrro Paulista - .Abas -. Semalhas - 11:
.

Filetes - Réguas -' Madeiras para móveis - 'Madeiras i
. I Brutas e aplainadas .

o

I·I Cal de Pedra .
' -.

.

•
•

: . "

_I- Telhas Francesas e Tijolos
'�""".' II

I . Depositária das principais Cerâmicas. .11
a· •

•:. -' _.. 'oi,i'�:����' Íl

:. ! Vendas: _' Atacado e Varejo ,

'

"I
�.

'

,
.

\
•

.

.

.

I .

:- .e
-

.r: :.
'n' .

' �
II'••••@.· .

I
.

!'

\ .

su"
-

nová :roupa' ,anatômica
para o' hoínJm--moderno!�

Jmp&�iar�'I,;'+ o" ..:

�

,
\

•

.

� confeccionada em quatro talhe:' '.
'e em 32 ta�aqlíos. »: tecido� e aviamentos si.
qe, alta qualidade e pre-encolhidos..

.

_

_-_-_ --'- -

E�!�1��� Ijjt' Us.1 Vende.;se 81 AfUga.;se _

...
i?A REDA'ÇAO, A DISPOSI.. '. Uma casa em término (t'e construção, sita à Rua

GÃO DE QUEM PROVAR Duarte Schutel, tratar à Rua Hoepcke, n? 6, a qual- .

SER - SE.U LEGITIMO DO· qU�' hera do dia.

NO, UMA ALIANÇA, CO�
.

I�;':;:o'-f�-A--V'--·-s- './AS INICIAIS SEGUINTES: ."1�;:4\ \'��óX�.'. •.. -'0' .ç. M. Lo E,DATADA DE IS r�r....
.

.

_ ,J �.
,

• <
DE 7 DE 1956:

,

� .. .��' yocê· se sentirá bem,' pois Q corte IMPERIAL
.

.

':
..... -

"

EXTRA é JOO% àtlatômjcõ� muito mais conforclnl
",- •

- .'� -.'. ,

-<,-

e· muito )Íl�lS elegante:
• !-

• Sua' nov,� i�upa - IMPERiAL; EXTRA,::"'; est'
pron.tinhá para você vestir, Não há longas �'PCI'II
ne-g:l' demoradas provas.

-' �.

I . •

•

\.,<,.���.�.� '.!!/II>
.'

Gara-I'tidd por
,j TECIDOS E A'RTEFATOS F(tSCHER SIA

- Rl)a,,�':at.es, 374 - São Pbulo
as anos �speê:fanzacla no ramo do vestuório

Distribüidor exclusivo:

MAGAZINE 'HOE�CKi
CA·RLOS HOEPCKE S/A

Santa Cataril'Cl

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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."

...E:
.e,
-,"

. c::I

�----�----------���
•ATLET.SHII·R

(rescente.,expectativa em tôda a cidade pelá- batalha futebolística i nlerestadual desta noite entre o' caçu Ia do tertame ca ..
. rioca e o "Décao.,':' - Esperada uma grande arr�cada,ção -São'Paulo e Auslria farão a pre liminar..

Vibrará o público, esta. tantos feitos gloriosos acha- Braulio, Niltinho, Oscar e, ,••••••••••••••••O•••$•••••••C•••••M,».".Q•••�••••••••••••••••••••••�••••••••••••e••••••3ti. .

. _

noite, no estádio da Praia se capacitado a disputar" Erasmo.· ,.
.

,
'

.

':.:I;�l��·a;n.;;;::��::�Op:,�:: : ::�in: ::':O�:::::'d:�:::; t 'ã�ã; :;�::i:.t"::i;r!::! I,'�' .C.Iu� I S ,R'O Campe·1 nato' �'a' 2,. a.' lon'a'guesa "versus" Figueirense,
I
pa ra Igual, alllma�os como . seguimento ao Campeonato'

,

,

jôg» esse que . vem sendo' estão' com a notável vitóría Amadorista, . -
'

aguardado .com e maior in- I
obtida ao "ca�peonissi;o" I' 'Os ingressos ser'ão v�r;

terêsse=e .0, mais vivo' en-: de Ncvo� Hamburgo. vfrlos pelos preços abaixo: ',Bocaiuva, Vasto Verde, Barroso e São Luiz também na disputa -/Aces-tusiasmo pela "hínehada", I Veremos em. ação esta Cadeira - Cr$ 70,00

I
.

visto que vai reunir num noite crackes de extraordi-: Arquibancada - Gr$ .. so e descesso - No segundo turno.ná o estarão oS1luatro últimos colocados
cotejo farto de emoções o� 1

nárioa recursos técnicos co' 4'0,00

30 dvencedores do Avaí e do
I mo' Antoninho, Juvaldo, ci.: ]h�arquibancada (meno-I do 1.° turno - Marcado o dia e ju nho para a realização do tornêio nlni-.

C:.��rl��::���;v:::t:.ambllr- : �:1�il:o�0S,R::aL�� l:da::ed: re6�ral cr$�.�o�o,oo. tium" 'na cidáde de Blumenau � 5wa fe ira a reunião dos clubes da 3.a zona
Quem gosta realment., de outro Ciro, Brâulio, Adão,! ........

� _ A formação das zonas do Quinta-feira,· na séde do Turno de. classificação
futebol dos chamados de Oscar, Carioca, Laudares,

-

Campeonato Catarinense de Clube Náutico Barroso, em Ficou decidido que o prí-
primeira qualidade, ,por.-Walmor, Osni e. Erasmo. 'SÃO PAULO... E:.JREZE D.·,E� MAIO. ,os. .. Futebol de 1957 é, no· mo- Itajaí, foi r�alizada u�a meiro turno será disputado
certo não deixará de. ver Prováveis quadros mente, . o asslÍnto predomi- reun ião dos clubes princi- pelos 16 clubes, sendo des- /

em 'ação os "ases" do con-' 'PORTUGUESA""':' Anto-' NOVOS LI'D:ERES ' nante ,1'l(\S meios Iigados jao pai-s das cidades citada» na classificados os quatro úl-
junto caçula. do Campeona-' ninho ; Tonéca e Juvaltlo; , c

' futebol de Santa Catar.a. za zona, reunião essa pre- times, colocados ao final do
to Cnríoca .

que. desta' vez' Harol'do-;- Russo e Cicarinc ; Perdeu' o Auslria a Udéranca e'a 'in-
.

.Como se sabe, várias reu-
.
sidida pelo sr. Osni Mello, turno, de forma que o se

prometem dar tudo o que HI�latO, Guilherme ' Jaime,
.b.lad d f íe

'> ::
.

<')" ;.
- niões tem sido efetuadas presidente' da F. C. F., e se- gundo turno terá 12 clubes.

sabem em técnica e comba-
I
Mirol·do e Carlinhos.

..

. vencI I, I a e .: ren e. ,aQ; plr�nga � .:' no se�tido de" .encontrar cretariada, pelo sr. Hermô- O último colocado ao final'

�,��::,�_eIÚ�::.a". vitór1i,a, dO: Ju:�GU:I�:ti��:es;� ���:i� Reabilitaram-se (com g_'):adat)' Pos.. ,.�" �1;:;3:.0:���:S�a�a;i�d:I�:��. :';:�ri:�:õs �i�as��:;�i!:� �:r l:�:r'�;el�;er:e d!;��l.�
o' nosso Figueirense de Adão e -W�lmor; Telmo,

<

tal e Tamandaré '. _:_' .' �l':n:S d:!C��;�, eCo�!a�a:st: se' de Futebol.

:;:1 :e ca;l:���;si�:a�; D�:li�.' .
.

. Após calorosos debates
COÍll/,mais \.... três partidas cendo e primeiro por 9 x O'�I' tuiçã� do Campeonato Ca- será criada. Trata-se de umdecidiu-se que o certame �a

PAULA RAMOS, ES�O'RTE ' CLUBE prosseguiú o Campeonato Com os resultados acima, tarinense ror zonas, 'estas sistema de acesso e desces-,I ' .'20 zona terá 16 conecrren-Amadorista ,d� 57.
.

a clasaifjcação pa::GOU a S'el' em número de quatro, a sa- so, ta'! ·como� sucede no
.' EDITAL DE CONVO- ra o .seu funcionamento, fi- Na i'saba·tina o Austría

I

esta : '.', '.
� ;.<. '- ", I bel': _.

, .

.

tes e não:: 12 como se espe-
Campeonato Paulista de Fu-

CAlçA0 cam eonvocados para às foi derrotado pelo Ipiranga,
! 1° \uga.r -,�SiiQ, Paulo e la zona - Jaraguá, São

rava. E' .que Bocaiuva, des ..

tebol. Se o último coIocadoI
•

ta Capital; Vasto Verde,Pelo presente edital con- 20,30�horas� do mesmo dia e perdendo a liderança e 'a Treze de Maio, com 2 p. p.; Francisco e Rio do Sul ao final- do turno conseguir
. , " , " deBlumenau ; Barroso, de

voco todos os membros da local, em- segunda convoca... invencibilídade., 4 x 3, � 2° lugar - Austría: é Ipí- 2a zona - Florianópolis, levar ..a melhor permanece-
. / .'

Itajaí, e São Luiz, -de ítajaí,e-;core enqúanto que o PO,s-
.

:;·r..nga, 3; 3° lugar - Ven- 'Itajaí Brusque, Blumenau na la Divisão. Gaso ce)ll-.,
, - '.

'., -

/. .

'" >
.,

tainbé� se cónsideravamtal, campeão ! de 56 conse'- daval, Unidos, Tamandaré c JoinviUe. L trário descerá para a 2a
. " .'..

't"
I'

p' t I T I 'f' 4
.' 3a' C

. .

L aptos a disputá-la' sendogU1tl sú� 'primeira v� orla, e . os. a e e,gra lCO,. I zona - ·nClUma, a-I'" .
_'

.
Divisão cedend<J seu lugar,

"c.' ", " ....,.." ,
-.

:.. mclUldos aflllal por malO-m-razand,o o UllIdos per O' certame prossegUIra guna, Tubarao e Lauro
. '.'

ao seu vencedor..'
.

.', I.
...
-.. I"ia de votos de forma quede ,13x1. I ,-hOJe com a pugila Sa'o Pau-

.

Muller "

',.

-

:7" 7' "Iuitium" nO. dia 30 de

I N d·
. I' I ,. A' 1 .' 1'" d 4a L

. o I.:ntame .da zona refenda

a," ommguelra, como (). X USLrla, pre Immar o '!:Ona - ages, Joaça-' '. _'. ..,' junho
A ld S '1" b t 'T f

.

t' 'p't F' 1 C d'
;devera IeunlI malOI nume-'primeira ,convocação e, não rno: o ouza pre Immar, a eram-se, a- con r09- o .or uguesa x 1- )a e oncor Ia

.

,',
.'

. Ficou deliberado que o
r

.

. .. , (C. '. ,/' 1'0 do dIsputantes que as .

havendo número legal pa:- Presidente' ; man,daré e Vendaval, ven· gl1ejFens�. -

\

,

.

I J
16 clubes na 2a zona' .'

�.
, torneio "inititum" do Cam-

�����������i·��-�·����.����������������:�i·�_�,�_!'j� -� .� '� 3 o�Atn�z®� . fp��da2&�Mate�lu-!!! /�. � - ::;gg
,

"
_:-! _.

SSlm, sao os segullltes,
.

'!'m '·I·,.n[·� ·Ir ·1'
"

I'��I·[I'
-

a� I·�[I· 19�1" ::�:��"��:�::O�:�::::;�:pd�:a�:��::�{;:E::'
F·

"

P I R
.

I ense oferecera um trofeu
,

. IguelI'ense, au a amos,I, ..

B
. .

I
que sera 'entregue ao ven-

e ocalUva .

.
.

.

. , .' -

, cedor e o Bocaiuva outro

. -Ef marcado.r d.e,' 1 x 2�' não fez justiça.á cond�uta_' su
.. pe,rior dô-f.paula Ramos·-Irregular,.o De Joinville - Ameri�a, que. caberá ao 2° coIocádo. '

- Caxias; Operário e São, 5a ferra em Tubarão

segundo'tento dos' alvi-negros - Pilola, Telmo, Torrado e· Valérip, os 'marcadores,. pela Of- Luiz Na próxima quinta-feira,
, " .... DI? Blumenau - OHmpi- em Tubarão, será realizada

dem, -�Na :préliminar O Tamandaré ,go leou O Venda,al por 9 x O ,I' '
co, Palmeiras e Vasto Ver- a reLinião qos clubes da 3&

,0
.

�?lássJ:�o da rii,sciPli� ",
..

'.',AOS '3,.4: ,minqtos: o põn- no goleiro .A,:díliÓ, �endo'o do os 2' 'x 2 permanecido tisfatório, apesal' da falha· de zona, devendo à mesma

na", ,ha tanto tempo, aguítr- t�lro Pltola, depPI� de pas- árbitro deixado 'passar a até o apito final dó árbi- validando o segundo. gol D� Brusque - Carlos comparecer o SI'; Osni Mel-

,d&.'do/pe19 público., fói, f!-'�s�r poi. Walrriàr, invadiu o falta. Ü_9.
. J {kls alv!-negros. Renaux 'e PaSsandú lo, dinâmico pcesidente da

'\n�!��eIiie� '. �isp'�t.a�,� ,pa.1 eentrô, d� á.�:ea perigosa pa- Os paulaínos não desa-'" A Burpl;esa foi a entrada, Os quadros formaram as- D� Itajaí - Estiva, Mar- eiüi,dade mateI' do futebol:

tarde de ',domingo, no Cam-. 'ra assinalar o tento de nimaram e atacam o úl'ti- no illiclo da segunda fase, sim: cílio Dias e Barroso.
..
barriga-veÍ'de�

po da Prai'a de Fóra, agra-I abertura. Reage 'O Figuei- mo reduto alv_i-negro, for- no quadro pau-laíno, do ata-I. I � J - :FIGliEIRENSE - Ciro;dando a quantos foram as- rens'e e aos' 44 minutns fa- �ando Ciro a praticar boas cante E'rico, o qual ainda J
'

.

L d' _

I .

. ....
uca (>

.

au ares (Adao);sisti-lo,. po.is foi, de fatõ,
I
lha a zaga paulaína,

pro-', de,fesas.
Começa a chov�r pertenee" ao alvl-negro, em-

A' 'b I Ad-' (B", .
.

, III a 'ao rauho) e
uma peleja al�uamente poreionando a Telmo en- forte e o gramado. encon- bÓ�'a eSÉeja nas ,cogitações W I

'

T' I' ,.

I
'

I
a mor; e mo, Braulio

travada, com muitos lances '�ontrar o caminho' das re- tra-se 7agora escorregadio do tricolor. . '.

.
'

;I' " (Torrado e depois Mário),de emoção q.u'e deixaram em des. '.i'el'mina o tempo ini-
.

�,ific..ultando· a ação deis li- Salientaram-se, no Paula : .

I .::. •
.

. , .

. Oscar; Nlltm.ho e Erasmo..

".,susperlse" .

as ."torcidas" I
eial: 1x1. Vem a etapa. COlTh- üganj'es. Dommando sem- Ramos,co arqueiro Adlho,. .

dos dois categorizados ti- plementar e investe o Pau- pre os pupilos ;de 'Chico C�- I

vindo de Criciuma; o nova:!
I

PAULA RAMOS - Adí-
rmes.

'
. II lá Ramos que passa a do- rior,i não tardaci em 'obter to ataeanite Dério que foi o

I

lio; Nery e 'Danda; Beze,rra,
". I

O primeiro "half-time" mina·r técnica e te,rritorial- o empate. Falta' fIe Juca melhor em campo; o cen- Valério e' Zilton;
.

PitóIa, __ ,

leve um transcurso mais
I

mente. mais é o Figueiren- em Pitola bem assinalada' tro-médio Valério e. a zága 1 Dério, Nelinho '(E'rico),
• (}ti menos' equilibrada; po�' se qae consegue o desem- peJo árbitro. ,Bate Valério

I

ê,)nstifuida por Danda "e Jacy e Armando.

rém com os tric�lores mais' pate. isto aos 6 minlltos II com grande· �iol�ncia e a NerY� No FigueÍrepse des- A. parti.d:=t preliminar te-
I (origem USA)

empenhados E), assim, mais quantlo Te.l m o, bate�do. P.dotá, tocandb. :.0 solo 'en-
I

tacaraT.�se Ciro, apesú do ve/'como. defrontantes Ta� Pastagem permanente, 'para coJ:.te ou pastoreio, re':-

agressivos. Logo na pri- um e.scànteio ,eiJ'l.·�i@ií> a
.

P�:'�'I €11�>l=�ad6::. 'resvala cob�in-' ';,fr�ng(''' do empate; Brau- rn.andaré· e V�ndaval, ,levan:' sístênte à geada e pisoteio .. Semear; entre maio e julho,
meira metade do período lota a T01'rado que�.de "ca- / �o o g;<:,h�iro' Ciro.

.

Estava lio, .Anibal e �rasmo., do a melhor o primeiro pe-
em terr� pr�pal%da, 20 a 25 kgs. por hectare, a lanço,

, . . '! ' , " pu· em lmhas com 20 a 30 cpis. de espaçamento, profun.inicial, Laudares machu- beça envioLl àS"'l'edes o }!)a- �mpatacla a partida. Os Nó apito esteve o sr. Os- io elevado escore de 9'x O.
I. . .�

. I .",,,. didade 2 'cms .. Pacotes a Kgs. Kg. Cr$ 200,00. Peq-u'e-',cÓu-se, sendo õb'rigado !l- lãà de couro. Porém,.}o�ve, I .resta;ntes,.' minutos trans� mar de OliveÍl·a (Chocola- Renda: Cr$, 3.575,00, 'Con- nas quantidndes disponiveis.
.

. ,f�ul de Niltinh<;>., e ,o.sc'al'·, cOl�reram Cequ�"librados, ten- desemp._enho siderada fr!ip�� . . BUSCIULK & LE,PBER UrDA. '-- ifO.J,NVII:lLE__I_�"
. ...... . /' .

.

Diretoria e Assodados do
. ção, para eleição da' nova

PAULA RAMOS ESPORTE Diretoria que deverá reger,

CLUBE para se re,qnire,m; ��! destinos' do Club� no pe

em Assembléia Geral, no ríodo de 1957/1958.
dia ;:l9 do corrente, às.19' Florianópolis, em 2'5

,-

horas, em sua Séde, em maio de. 1957.

,.._-..":'.�'"• ..-.;_.._-_...--
_

_...,..._._-........_-_• .,.-....�...
- ........._,._-_-..-.r'....._-_-_-"""'.-_..._...._.....

V habito não laz o monge, mas o custume no
. ."cHlo certo e cor!'e perfeito define o cidadão 'práti
co e elegante .

As r.oupm; Impl'liaI Extra lhe assegurarão dura
bj.iidade e caimenhJ perfeito' e corte el,egante.

.

O' Magazine Hoe)lcke vende pelo Crêd4ál'io es

tas ótinus roupas.

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

SEMENTES DE FESTUCA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-SERViÇOS DE CARGAS. E ENCOM ENDAS ENTRE _SIO. PAULO - SANTA' CATARlNk'� PORTO A L E G R E

Florianópolis, Terça-feira 28 de
-

Mao de 1957
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q' 448• ITAJAI' _ Tr.avessa 24 de Maio, 6 _ Fone
+:_+ RUA 6 DE J A N 'E I R O, 153 SÃO PAULO:"" Rua João Teodor,o, ,67:0 _ Fone' 36-4421

y � �
+.+ JOINVILE _ Rua Marechal, Dêodoro, '175 - Fone 401 FONE'" 17 _ SANTA CATARINA

" '"
_ Rua El,a �a, 1044 - Fone 3.7-7097 •••

6 �
..:. AItARANGUA' 9RLEANS .: BRAÇO DO NORTE Enderêço Te,egr�fico: "GOMES" R I O .D E .J A N E i: R Q.;:_' Rua' São Bento, �12 ..l.

:i:' / --,,- t·
:1: r.L:�.���f!: Enderêço Telegráfico das' Filiais; "C R' E S C I U M E,. N S' E"

,------ .. .: i:
� y

�1� Dispõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 30 caminhões própriosJ'F. N. M.," dirigidos por profissionais competentes, ,:1:
....+.... aiém do que capacitada a atender o comérci o e indústria n� zona acima especificada; via gens com qualquer autoridade de tonelagem, ...

•+. I
. ..••

: J . . � :

::: ,'J.

.�-, ..
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*st,tt'oaac" ··$·.·••·OattA·$�••

L"_GUNA _ Rua Gus,tavo Richard, 514 _ Fone i31
'_;.;?4���-·! -z

"

TUBARÃO _ Rua Lauro: MuUer, 210 - Fone 117

..

no sentido oposto, usa-a cd

mo _leque, quando se levan-

nhoras é Íl).dice de UIll, mo- class'e,s se desencadeia'e1!tre ta coloca para marcar o lu

dernismo de critério· que a ignorância e a cultura, gar,' e quando volta senta

as honra. Mas,' as outras entre a int�ligência e seu se em cima dela. Mas não a

mamãs, aquelas que aêham contrári0.'Há uma vasta lê.

li 'ignorância um descanso, categoria de pessoas, ho- Eis aquí uma mulher sem f_
·como as terão julgado? Pa- mens e mulheres, para a problemas de ordem su-!'
rece�lf1e vêr um s?r)"iso de qual o livro é objeto d'e d'es. périor, para quem não con

desprêzo- em seus, lábios, e prezo; nos movimentos da tam os títulos do,s roman-

'vêr levantare,m irônicamen.. turba, os ignoran'tes entram

.

te, uma' sobrancelh� com
nas casas dos intelectlL

uma expressão que resume
para incendiú as bibliote

toda uma maneira - por cas; outros, máÍs ap<áticos,

, a's�im dizer - de pensar, poderiam\!ic"ãr quinze dias
deIxamfo . subentendida a

I sozinhos junto a um livro

f�ase que �'ep_on.t�" d'e gera· I sem outra coisa ,que êsse

çao em gel açao. Uma mO-I livro, e não sentir a tenta

ça l1ãe;> 'tem necessidade de ção de . abrí-lo Observem

estudar", ·e seu corolário certar mulheres no trem:

ces, os autOl'e:Si não têm im"

portância, uni., livro é igual
a outro,O e todos dizem a'

" "/ '

mesma coisa e nenhum a

interessa, porque ela e o

livro vivem em Pdois mun-

d:os diferentes. !
t

É a senhóra que não fêz

estudos, porque . seus pais'
pensavam que'o marido, es-': \

"càsar-se-á da mesma fol'- --------,----------�--------

ma", ou, mais vulga.l'mente, «NO tendcuIO'>,
"encontrará marido", com

todos os desenvolvimentos Com a Biblia na" Mão'
tradiciqnais do conceito: I\
"minha avó . não sabia l,er TER;ÇA-FEIRA, 28 DE MAIO .

.

. E8tr�ita é -a porta ,.;e apettado ° caminho que con-

Iduz à Vida e poucos, sao os que. o encon�ram. (Mat"

7:14). LEr Gálatas 3:1-8.

zinha", "� um marido que O FAMOSO corredor de .longa distância,�len .Cum- t
. volta do' tr<:tbalho

. Lmporta minham, foi convidado por uma grande ,
ul1lversldade I

pouco ouvir ,falar ,de La- rara correr ria nova pista de ,carvão' de seu estádio. ES'

martine", "é inutil que es" r:eravam qüe êle estabelecesse um novo recorde' mun-

dial. ,

.

.

Ele aceitou o convite mas estabeleceu certas con

dições. Uma delas foi que fôsse expressamente proibi-Ido o fumo entre os espectad.Q.res durante a prova. "Ne

nh�m só ciO'arro", dis'se êle, "porque qualquer laivo de,
'. I

'" o, ..... I

Em Paris, nos teatros nicotina afeta meus pulmões".
,

I
subvenci'onados pel� Estu-I.

-

Su.a condições fora�, ácei�as 'e, observ�,das �om, t?,- I
d'Ü, em que se reCItam os ao o ngor. O novo r,ecolde fo� alcançado. Todos nos,

I,' , .

t' 't'
A

I

explicou o famoso ,corredor, "cooperamos'pa.t·a o suc-esso Ic asslCOS, assIs I mUl as ve.. ,
.

A' ".'
, desta corrida. Q triunfo e tanto dos espectadores como

-

zes, a este epIsodlO � como
" ".,

'

todos s�bem,' ..Ch;�YSale,· lW I
meu

Pode parecer que um .simples 'c��arro seja· uma ba-
I

segundo ato de Les Fem- gatela, coi,sa de somenos Im'portancla, mas nada é d'es-
,

mes Sayantes", diz: 1'Nn:s- I
prezível qtlando pode prejudicar um campeonato. Os

sos pais er�m. pesso'as de' grandes, em todos os eÍnp,reendimentos da vida, são, aquê- I

'.
d f"

I les que podem dis·ciplinar os mais comez-inos desejos no
.

se,nso comum quan o .� ll··,
I 'nterêsse do objetivo central de suas vidas. Imavam que uma. mUlh:l'I. O R A ç Ã O

.

,
s�ibe bastante qua1).do o voo1' O' D/us, ajuda-nos a, est.ar de guarda co,.ntra as pe- .'
de seu espírito se eleva até. queninas faltas. Se elas são imoprtantes para ti, devem

Q ponto de ,distinguir um
t
ser também importantes para mim. Tu és Deus de, preci-

I
"pourpoint d'avec" d.e um

'

são e eu buscarei fazer a tua vontade por ámor de Cristo•.

"h t-s-;,h"
. I Amém. I .;au -uec ausse, ou seja, j . PENSAMENTO PARA.O DIA

'I

c.omo s.e.. didÇl. hoj�, llIX1 P\11-, '''Bagatelas -azem.a -'pe,rfeição, mas . .a perferÇã9 llíiO.� ..

10veI' de um par de calças. é mua" bagatela", - IPoi� bem, quaIrdo esta,r por I. ,-' ,

Lest.er L. I\:eyser, médico (TEXAS)

nem escrêv�r", "o que ,con·

'ta é ,o que sabe faz·er na co-

tndem certas coisas na es

cola, pois {tem a vida para

aprendi-Ia'�' .. " /

-

..._�-,_.� ai2' !;
FLORIANO'POLIS _ Rua Pad,re R9ma,-50 - Fone 2801

(R E S ( I U 'M
.

�

-
"

" 'PORTO AL'ÉGRE _:_ Rua 7 de Se,tembro ,619 _ 'F(me 7818'
.

"
,

.

, '"

CURITIBA _ Rua Silva Jardim, 984 ;__.Fone 2188

Pres.entes ��para

DE PITIGRILLI chegar a conhecidisslma õs que as acompanham à ta chuva b'enéfica, lhe pro- sem' lhe, pedir em troca na- : vel na preparação de doce

BUENOS A I'R E S frase,
.

gran,de parte do pú-
I
estação lhe compraram um curaria' o pão, O resto dp da á não ser que 'Saiba pre- ! de damascos,

'

insupeitável

(APLA) - Na, escola Po,li. blico feminino ,contém a' pacote de caramelos e.uma álimento diário, e o ,leitó, ga1' botõe'S. Ela, ' insupera- � na manutenção' da santida-

técnica de Milão inscreve'- respiração e prepara as' revista: é ';}costume. O -� --------�---'---------;;......-,---'-------

ram-se duas -moças e sua mã�s para . aphmdir, e o' trem já fê� vârios quilô- • e

'

.. mãe, qüe explicou aos jor- ator' que a 'enuncia está' metros, quando a mulher

nalistas que se propõe a c:rto de i'ece�r um� ova·
j
se de.cide a pegar na, r�vis

formar-se em engenharia çao. As mulhermhas da bur· ,ta, VIrar umas. pagll1as,

pa�'a ajudar as filhàs _?u- guesia, esposas de empre- olhando um pouco a paisa,
rante o estu,do. Uma dúzia gadinhos sll,balte�os e de gem, um pouco os passagei
de senhoras d�

.
burguesia, m o d e'S tos comerciantes, ros .. Se, conversa ·êom a pes ..

e,ntrevistadas a respeito, vêem na afirmação de soa que vai na frente, fa7.

aprovaram o gésto inteli- Chtysale a consa.gração do um canudo com' a revista

g�nte, l�mentando, não t,e- ódio· que têm pela cultura, para se firmar, para' ocu-
/'" ,

rem feito ou não terem po' pelo papel imp,r'flsso, pelo par as mãos, ,depois a de·

d,ido' fazer n mesma coisa. livro, p'ela gente qUe sabe, s'e;m'ola e a alisa, enrola-a

Aquela mãe é a,dmirável, por aquela� que vão estu

e o consenso das doze 'se- dar. A verdadeira luta de

-
"

, \

15 dias em OO�Wb\W�Wl�
para ·duas pes'soas, -com tudo pago!

num sup�r G Conct-eflcli;n
Como p�rticipár dó sorteio:

* Peça à vendedora o envelope especial para V. colocar a
nota de comp�a com seu nome e �nde'êp completos.

* Deposite o envelope na urna NAILOJEX da loja.
*. O Sorteio das 20 cartas premiqdas Será, realizado dia

15 de Maio às 2,2,30 horas na TelevIsão "Record - Canal 7, .

em cad�ia com a Rádio, Reçord, 'Ondas médiQ�, e

curtas, São Paulo. ...

.

Apro.veite a9o�a par"
fazer suas comprai

r

de do lar, nao previa quo

um 'dia seu'! filhos lhe iriam

(Continúa na 11a pag.)

a� noivas de �aio

./

lSTE M!S cloa COMPRI Il

\

i
:1

.' � .

CONCORRE
I VALIOSOS PREMIaS

.' ,

da

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de cabeceira G, E. - 3 Iiqu'idificado- .'

:' res Walita - -3--ferros elétricos G. E. .:.
•
•

.. . ,

· ..... .

.... .....
� ..................••......•.••.

.' .
• ainda:

•

• 1 televisã(i)1rE. - 1 refrigerador G. E.
- J rádio-viÚola G, E. - 1 máquina de
lavar rou�a Bendix',:, 1 máquina de.
cost,ura V:gorelli - 1 aspirador de pó
G. E, - 1 enceradeira G, E. - 3 rádios

•

•

•
•

."
•

.-'
..
•

•

•
- 3 jogos de Nailotex.

Dêste sorteio não pocem porticip:Jr o� fun-'
.

cionários da NAllOTEX e seus familiar...
"

�),S BOAS CASAS fio RAMO EXIJA 05 SOUTIENS "MAGK·HIRMII, L�'NGERlE E TAMS'ÉM '05 LlN[)'ÓS
{Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8 Florianópolis, Terça-feira 28' de' Mao de 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

"-

INDICADOR .:PROFISSIONAL

8C HP Diesel
-

Stj HP" (direita e esquerda)

-103 HP "

132 HP "

- I( :& D I C O. '. DR. WALMOR ZÚMER
DR, CONSTANTINO

-

-' DR. I. i.OlJATO

1
GARClA �

DIMATOS . FILHO OlllIomado pela Faculdade N:>-

IUÉlJICO CIRURGIAO ;)óen\:8B do lI!)arelho reapõtAtór:o
clonai de lIIedlclna d� Vnlver

Huençall de ÜenhOl"lI11 -, Putoa rUlu::aCULOSE .' .Idade do Brasil
.

_ Opençõell - Vias Vllnárlal ItADIOCltAF1A E RADWSCO"P1A Ex-haterno p.or concurso da Ma-

Curso de aperfelçoamento e DOS PULMOES' terDldad�-E.col,:
longa prática DOS Hoapitaíe de Cirurgia <:lo 1'otas (Serviço

..'dl? Prof.. Octa.vio a...

Buenos Aires. Form.lldo pela Facul4ade 1'1 ,�h.- .

.drl�ues lJ�ma I
CONSULTóRIO: Rua' Felipe nal de 1\1edicina, Yisto'lo�i .. l. e

I!!x-Intetno do S�rvlço de. �lrDr
Schmidt, nr. 13 (sobrado). :rONi t'isJ.oclrurilão do 1108pltal .�.' ,ia do J1osp�tall. A. �. E. r. C.

3ú12. rêu Ramos ,do' R�o de Jwneíro

IlOH.ÁRiO: da. Ui ia 18 bo· Curso de especlali:i'aclo i""'''
Medico '.d� Hospital de pa"lda�e

ra�.
. S. N . .T. Ex-Interno e J!:l.-......:.. • da t.,.,.a�ernClda�e· Dr. Carl"la

Resid�r:cla: Avenida R�o_ Br.ao- tente 4e Clrur�ja do' Pr",t. UIr" 'OENÇA'S·L.DEorr::NHO'ÍAS _

1'0, o. 0&2. ,
' Gulmarael (Rio). P 1) ·O!:::

' .. , O
Atende chamad... Cons.: Felip. SCllmidt, 18 _

,A.�T, - OF�R:A.... ES

'l'elefone: .._ 1296. one ssor
. PARTO SEM DpR pelo

-------- - -, AtJn,d\J .em' hora, �arca.d�. 'método psieo-profilâtíeo."
'U.K�' :fj'o-n'·•••.KIIU�u. IIlneve. � unn • CODS: Bua J,oão Pinto n.

DR JO�Ê MEDEIROS _.

V!EIRA
16. das 61,00 às -:18,0& horas.

DR., HWALDO SCBAEFER ,At.allde com horas marca-
� ,(DVIo)GADO -, Cl" Méd' dê Ad It

Jalxa Postal 150 - Itajll' Inlca Ica e u os das - Telefone 3035.
�anta Catarilu" e Crianças- -,

lteaid&ncia:-

Consultório - Rua Vic- Rua: Genual Bitt.neolln o.

DR. LAURO DAURA tor MeireÜes n, 26.
.

lO�ele:fooe: ,!.6el.
CLíNICA GERAL

.

Horário das Consultas _
Espectaltsta em moiéstial d.

das 1.5 às 18 horas '(excetoSenhoras e vias ulin"iu.
Curll

.

radical das infecç3.. aop :.ábados).
.Agudas e cronicas, do apenlllo, . � '.

-

gellito.urir.i&rio em ambo.... Residência ; Rua Mello e

IUOB.' -

-

Alvim, 20 - Te!. 3865.
Doenças do apanlho Di�..ti.,o

l do siat ama nervoso,

Horário: 10� ás 12 " l!1Aa ,. 5.
Consultório: R. Tiradente., 12"
_ l° Andar -- Fone: 3.246.
Residê-icía t R. Lacerda Cou

tinho, 13. (Chác!lra do Elpanha)
- Fone: 8248.

/"

COMPRA-SE

Pianos .usados, Tratar -pe
lo telefone 2536.

Cam),lanha'de Educação
Florestal

A ímbúía ein estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 40()'
anos. Por êsse motivo, o

.....

problema floresta] relac io-

nado cà Imbúia, em nosso

E.stado, só poderá, sêr re

solvido pela" re�erva ·patri.
moníal de imbuiais e corte
con crolado com garantia de

reganeraçâ., natural. Torna

se in<;lispeIJ.savel preservar a

que-ainda resta de imbúia

e impedir que a colonização
agrícola arrate com o mato

nativo de>isa espécie nas zo

nas de seu "habitat". Sôhre

assuntos florestais, consúl

te I. "Acôí'do 'Florestal", -

. .

Motor ideal para'barcos ,de recreio e para, outros barcos simila
res, além ne. explendido para meter auxiliar de 'barcos á vela.

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

.

• "I I
.

IIR. CLARNO G.
GALLETTI

•• 'ADVOGAIlÍ'l -

Rua Vitor "ll'lei�elt: •. tiO.

1
. FONE:: 2.46ó

DR. ANTON O' .MUNIZ Florilln(\p"li. - 5,5 HP
DE ARAGAO

lRU.lttllA T.REUMATOLOGIA O F.s1I'ADO
'11 HP -

-

tJrtopedlA
.

. 3'5' H'P
"::�,-�ultórh): João Pinto, 18; aedaclo e l)f1cln..; à 1'1Ia Coo

mi _

-

Lia,; Iii ã.1I 17 dliir,iament.., MlJaelro Mafra, o. Iii' Tel. S1I2:.c.

O HP- Cx. Poatal 1St.
-

I [>. _

Menol aos Sábado.
, Díretor ; RVB''''NS A. RAMOS ,-

,",e8; Bocaiuva ui. ..,.

�
84 HP "

DR, HENRfQVE PRI.SCO 1
":me: - 2.714. Gerente: DOMINGOS' DI ,---

. PARAISO ,-.-DR. NEWTON Kep��If!�M: '." 'J-GR,'UP,OS GERADOR
•

.RS .-- "P E � T A" ,

,

MiDlCO D'A"ILA
RepreBentrçóe. A. S. Lar..

Q
.

t t d t C I t C
Op.raclal ...,. Doeuçaa de Se- ., Ltda,' 'i, ua1squ�r lpOS para en rega Ime la a -,

- omp e os -� .om

"or.. - Clinlca·de Adulto..
. CIRURGIA OORAL R�a Senadar Danta.....0 �. I' .

D·IESEL "PENTA" d l'é
CUrBQ de EspeCialização no' Doenç4s de

-

SenhorjJl _. Precto- andar.
'. motores

.

-

-,
, parti a· e trica -' radiator ,-

"Rollpltl'ol !loa Servidores 'do 1:.. logia - Eletricidade Médka Tel.: %2-692' - Rio d. Janeir., .t,·1 d I d
../

1 d d
tado. .

,ConC'lltó;rio:
.

Rua Vitor .Mei· :Rua 16 de NO"'8<llbro �2b .' l-I tros - tanque e o eo e emal::> pertences: . acop a OS _' ire-
(Serviço do Prof. Mariano.s. relés. n. 28 - 'rele/one' 330'7. ndar sala 512 - São paulO'. d fI I t'

, AI d d I
A.ndrade). .

(onsultas: DII8 Iii livra. emAllinatul.a.anoal .. Cr.loo.Ol;amentecom�ngee.aSlCa _a t�rna· or ,e. Vo- tagem -.

"onllultas - Pela manhl.· no ,Hante. V d
.

I
.

C" ••• 'f"
. 220 V' 1

.
.

.

d 4
'

.

b
.

iJo';.pit'11 de Caridade. Residên�ia: Fone, 3.422
en a avu ".. , -rtrl aSlcos' , O is - com excita or -, . ,ca os para

À iarde das 16.;;� bM. e(l1' dian· Rua: .Blumenau o. 71. Anúncio mediante _contrjtG. .
.'

..
'

,

r
.-

te no consult6rio 'Rua Nurr""
------ Os originais, mumo nio pó.

. .ligação- ê quadro" completo de contrôle; todos conjuntas estão

d T' j,-'<"" '"dfeados: não serAo devolvidol, ..

!��!:�oTel�72�:6�uitia- e lla-

DR. HÉLIO BERRETTA. A diteção não sé responsabiliza assentados sôbre 10:p.garin&8 prontos para' entrar em funciona.-

&e8idência - Rua Pre.id.DA PeÍos conceitos emitidos nos ar· .

.

• T I 1120
.

M Ii: D LC o tigos assiuados. • mentO.
Coutinho 4.. e.:. Ortopedia e Traum;,ttologla

CLINICA Ex-interno por II anos .do Pavi·. 'õ 11�:;�h:����?r,:,.ur!��. co.
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

d. lhão Fernandino Simonsen da luna, <informações que n..('e.. ita
'.

S A- N T, A C A T A "'R' 'I N A
.,UlOS - OUVlDOS - NARIZ Santa Casa de São Paulo . .,. diàriamente e d. imediato.:'

-,

B GAggANTA (Serviço� do Prof. DO,míngos' De- .
ORNAIS. T.lefoae i

.

MACHADb & Cia. SIA Comércio e Agencias r

ElIRO UA "fine) -. Estagiar.io do Centro .iet·O y.tadO; "

'.'
.' S.cu

DR. GUERR
.

Ortopedia e .Traumatologia e do A. G;'luta ;..
2.668. .Rua Saldarilia Marinho, 2' - Enderêço telg: "P R I M U S,·

JI'ONSECA p' s'· Q
. r

Dlárlo:11) -<l... . . . . . . . 1.67t

Ch�fe do' Serviço de OTORI·
l'PI}LO ocorro, o Hosplta -das Imprenlla Ofi .. ,:t} . '-" ... 1.688 Cx: Postal, 37 _. Fone 3362�- FLORIANÓPOLIS- ,

:"lO do Ilospital üe -Florianópolis
Clinicas dI.) São Paulo, HOSPITÀ... Caridad<i: , _- =

POllue a CLINICA_, os APARE (Serviço do Prof. Godoy Moreira) (Provedo... ) ,.......... uu 2.1@êt=Jêi'#Jêêí#J[E.lr=Jêi'=;If=71r:=Jr=Jer=s�I="'::::I;;:
LHOS MAIS MOI)ERNOS PARA M'''' d H 't I d C

.. (Portaria) l.0!6, t ._--'.-- - "_o .'-- . -------
---...,�---�-.,.----------_

" - eulCO. � OSpl. a e an N'erêu Ramo. 1.811 'iINISTÉRIO' D'A AGRI'CULTUR
'l'RATAMENTO das DOENÇAf dadé de Florianópolis. di1itar ,...... S 1117

oi 1
.

A

01.C�!�ft�!A�P�?f' manhã IH
Drtformidades congênitas ex.a,J· ;:;ão" Sebutiiio (Cau d.

.

SERViço FLORES1'AL "

iJnSPITAL quirldas - Pal'alisia Infantil _.

-

.saúd�) ' ,........ I,UI DELEGACIA FLORESTAL '

. Ã ·TAR.DE � da. 2. 118
.

5 - Osteomielite - Tt'aumatismo -
Matermdt. ..e Dout"r CU·

RJ,'GION _

.

CO·N<;uITóRIO Rua doa Fraturas
168 Corrêa ........ ,.... l,lZ] ," AL

.'f) , O'V'
-

• CnAMAn08 V(;- "ACORDO" COM O ESTAD'O . O''·
. fLH.I"� nO. II Consultas: Pela manh'ã no Ho:, GENTE"

' _»

R.C!DtNClA -. Felipe Se'l pital de Caridade, das 15 às 17 Corno de" Bombeiro� .,. _.Sl� SAN'.:'.! CATARINA
midt nO. 118 Tel. ?"65. ..,

30 horas no Consultól'Ío. Ser!lç� Luz (Radama· A V I 'S O
_- Consultório: Rua Victor 1\1el

. 'çoes) ..�,..............
2.404

ADl' FI" I l)
•

DR. J'CLIO DOIN' relles n. 26. PoHc!a. (Sala Co�iss'ri� .. 2.0'&8
•

e egacla
..

oresta .L�ei'lOnal,

VDIRA Resfdência: Av. Máu.r.o. Ramo
PoliCia (Gab. re.egado) .. 2.594 DO sen tido de clnblr ao máximo pos-
COMPANHIAS DE 1'" '..

f;SPECIALI::'�IC:M OLHOS
- 166 .. - Tele. 2069. -j'I(AiiSPORTES li1'e, as'qu.elmadas e �rrubadaa de mato, afIm de lmpe·

" ()liVIDOS. NARIZ E 3ARGANTA �AC .' ..... ; , '.700 dir. os d�S<,;.stÍ'oS()s.�feitos econômi<;(Js e _ecológicos qUI!

'raATAMENa'O E OPERACOZS p��!��ro.. �� ..S.�l :.......
2.500 ,r.carl'etam tais prátiêas, torna público e chama a ate�;;ão

lofr••veimeiho - Neballiaçlo _
-a'1I1I1

. ".Ultra-Soa A 'floresta significa: v!I.dg � :.. Ú25 de todos os propri���jos \de, terras e lav:Jadore; em Ale-

(Y-atamuto de .lilldlte n.
LOlde Aéreo ,........ .2.402 1aI

'

pa
. . � .

d
.

t d Cód' FI
"

, operaçlo)"- fonte indústrial;· solo fer·_ Rebi " '1.177
.

,
.

ra a eXlgencla ' o cumprlmen o o 1�0 ores-

Anclo-rllÍllÍ\llcGPla - Recêlta II. til;-terre�o valorizado.; pro- �ÔT��Saval ". Uoo' tal.(Decr. 23.793 de,�3-�-1934) @m todo o Estado.

Ocnlol--. Mo.del1l6 Plqalpamento teção de m.ananciais, defê- QUEIMADAS. � D.ERRUBADAS DE }lA_,TO ,

de Ota-lllnolarln�ololPa (iJIlee -"" Lu ;.... ·Z.021
,

,

•
. _' DO'Estado)' sa c'ontra a 'erosão; garan- Magelltic

' 2..276 Nenhum yropnetarlO de terras ou lavraa�r podera
- 11( tr 1 ':l.141

HorArio' da.- e à.. 1. llC!ral e tia de abastecimento do ma- L: P?r�a ::::::::.::':::: 1.32. }.!roceder qUEr.là1ada oú derrubada de mato sem soliCitar,
dl!l 16 àll.l8 hor!ll. --:

.

. t d'
"

l'
.

d
Conaultõrio: -' Rua Vitor.••1- teria:) _)en-lloso necessário Gaciqüe , , '.449' om an ece en'cla, a ner.esaana lcença·. da autorida' e

relea �- - Fooe 2671.' aó·�.;dQ.nfôl·to;. 'à-. economia e à /.
Central : '" 2:�94 florestal competente, coniqrme dispõe ó CódiAlo Flores�

1i'6�:Il'�;-t�lIa São "Jor,� 10
-: sofit�i{Y���t!9,Homem:..�::;�I�.:::::::�:::.::::::� :::��Ital

em seus artigos 22 e 23, respectivamente. estando O.s

"
.

"

':':';�;CJ:;""�'�
, ,

..

- nfratores/sujeitos a- penalidades;
.

.'

'G
·

L· 1-
.

'';:'"�'t''d '.
.

�
,

, REFLORESTAMENTO -

ranJa .luer a ,e
O'lh S' d

- - Esta:Repartição,..pela rêde de viveiros,flOJ;estais, em

A AVICULTUKA . É FÁCIL E LUCRATIVA OS que
.

e uzem tooperação, que. màntém no Estado, dispõe de mudas e

NÃO PERCA 'iE:MPO� .

,
'

. ...
. lemlilnte.s de espécies floresta:d e de ornamentação, para

PARA A PRóXIMA TEMPORADA Av iCULA, ,FA- ��. !orne.ciritento'
áos ag.ricultores em ·geral, interessa�os ?,O

,

'

ÇA SEU BEDJDO POR CHEQUE, VALE QU ORDEM DE
I

'

.

. "'1", eflore�tamento de suas terras; além - de prestar toaa �����º!liJ!J!��������!!i:���º��PAGAMENTO.
.

.

_

-

� �\, )rienta�â.Q técniç.a necessária. Lembra, ainda, a _possibi-
!!!!'IIII:) ;;O ; ;g _�& aa�

Pl�TOS DE 1. DIA - Cr$ 10-,00. •

.

S,A.p � \ �\...... i .1de �a, ohtenção, de empréstimos para reflor�stame,nto
FRANCAS E ovoS.

-

. OLHOS �'\,,'

�1
� I!I DR

RAÇA _ NE\\ HANSPHiRE e RH(JDS "VER-
.. I (�

no Ba�o do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anOS.
I

NIS
'.

BEM,TRAT�DOS .'. oi inte'ressados em -assuntos_c florestais, Ilara a

VACINADAS {('NTRA A NEW CASTLE

.COM�m
'.

/ )btenç�o de maÍores'esclaI:.ecimentos e,requererem auto-

DU' � 10 G C
� iriza-çãõ de lic.ença para queimada e derrubadas de mato,

- RJ]A,24
.

l� "t.l.A 111 OU . A,.
. ARVALHO 1-"- I ... (.)

. -;.� .

FI t
.

JR -',
-

liI'J , .

' deve�,. dirigir-se às Agênci.a�. o.res ais Municipais ou

� diret�entê a esta, R�partIçao, Situada � rua Sal1to9
� - nutn;t nO. 6-:-em Florianópolis.'-

ClAREIA E HIGIENiZ,4 Telefone: 2.47u -::- Caixa Postal, 395.

. fndereço 'tele�ráfico: Agr.isilva - Florianópolis.
�. Cf -

. -�---------------

"

", "

" " "

,._

"A Soberana" Praça 15· de 'novembro:
iua l<'e1ipe Scnmidt

esquina

- }<'ilial "A Sobera'-;a" Dístrltu dO Éstreit9 - r.llUto

OTTO FRI.ED,MANN
....__

ENSINA
Matemáticas 'e Fisica

R. Cdstovão· Nu!' es Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke e R. Cóns. Mafra

._If�WD�1.a L...cl••
1.,

�

'.

QI..T,u
..

I"WCIt ,PROS' ..1UII

Taxas de Viação e de MelhO:ramentos
- 1.0 Semestre'de 1957

_

De ordem do si: Direto,r do De.partamentb da Fa- ,

.lenfÍa,. torno púhlic.o' /que, durante o' corrente mês se

procederá ne'Ste 'Depa�tam:ento, a cobrança d�s t�xas
acima mencionadas, cotl:'espbndentes ao 1.0 semestre do
corr(r.üe l!no. .

Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão -eob"l;a
das acrescidas da multa de 20%.

Departame11to da Faz-enda, 2 de maio de 1957.
M. C. Cardoso

'

. Pelo Óficial Administrativo

EDJTAL

SBOJentas· para plantio,
Tôdo o agriêu1'Wr ou pequeno horticultor deve saber como é feito a

e�colha da semente para pi:antar. A 'semente tem, � .'tes de túdo,',que ser

completa, perfeita, s�m defeito/J, - limpa pura com os melhores, condições,
de germinação, como tambélI!. de valor germinativo bastante alto. Sem estas

élx.i€ência a semente não dará ao lávrador a- recompensa dos seus esforços nos

periodos de colheita. POI' isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo
cuidado na aquisição de semente para plantio.

G. A.'Carvalho ___, Ven.de sefnpl'e as melhores sementés.
VAREJO '- MERCADO PORTA DO MEIO,-

� ---.
. .

-'jViagem com segurança
i .

e rapidez.
sb NOS CONF(tfrr4VEIS:MlCRO-ONIBUS' .Ó
"'7-' BIPIDO'�;S,OÇBIIS�BIIOJ)
lPtOrlanópouI�- Ita1�f - Joinyille - Curitiba

i'A''geAD-'·-C·----Ia�: Kà.tlêlo�)lqu!:��=
r • Rua Tenent.l8nT�ir8: I >

.

- t
----------'-'-_ �----�--�-�------�- -------_.-

o
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leDO ra ',I ,IIPortaçã . De -

'. i Tes s,

RIO� 25 (V,AJ - Os rabrl.' que podem, de algum modo,
.

as disposições em virgor, ha- dos fabricantes de máqul,cantesde máquinas texteís I competir com manuraturns vendo similares a importa- nas textis nacíonats. Aliás, ado pais se.manifestaram con
.

estrangeiras, em igualdade � ção. é vedada, o que vigofa, tarifa "ad valerem" em C;,t�tI:àriamente ao p�ano �os.f�-
:
de �Qr,diç�?�,.: .cons}derando( :ig.orosan:e'nte, no tocante à boração no Congresso" Na··br1cantes de tscídos ue rm- I assim prejUdICIal a nossa Importação de peças -e aces- cional'recónhece êsse direitoportaram máquinas. do exte, ! economia a importação des-j s(>r10s para -veículos-motoras

'

aos Indusbríals-pati-icíos, de-ríor, destinadas aoO reequipa- ! sas máquinas' que, perfeita- .
e para outros produtos ma- fendendo-os conveníente-

�ento �a Indústria te_�til na- . fuerit�, P?ciel_Il�er produzidas' nu faturados �o_ pa�s. .
mente.da competíçâosstran-eíonat. Argumentam €1f:!S que Pela índústría Indígena. I Nestas cond;'1o:f, (; pc!'f(·:ta geira.

o Bras4 já produz�,s<imilarcs Ademais, de .acôl:d.o com mente. legítima a' alegacao
------_ -"'-. --'-- _ .. -.--"'-

o:·: loudo.: .'Pelo' Telegrafo
. São Jesé da

-,
Cos ta Rica, de preços para registro 'de tomovel do Ex -presídente a,r ram uma greve da' fome, na� fÚ.P�) � ·As autorída- declarações de venda, a -ví- I gentino Juan .peron, mas manhã de hoje, n� p�a�inhades 'wst;ar:nquenhas íntor- goraram de vI�tte. � sete !lo I s�m -c�usar� VI�l-ma�. O an-> em -frente ao'.e�IfIcl0 .da

maram -hoje que; 'o. suposto corrente a prrmerro de ju- tIgo ditador nao se encon- ONU. Um dos dínigentes dochefe de 'um grupo. de assas: nho: Para todos os portos trava no veiculo no momen- movimento. disse que a.gresinos, preso aqui domingo do pais: Tipo quatro. estilo to da. explosão .e o motorls- ve eontinuarâ por tempo ih-
ultimo, confessou que ele 'e , Santos, quatrocentos e qua- ta escapou; ileso.

. ; definido, até que a comissão.
seus companheiros r,ecebe-I renta cruzeiros, Tipo qua- Taipe, Formosa. (U, de direitos humanos da ONU
raro do governo dominicano. tro, estilo Santos; bebida P.) - Fontes fididegnas 'in decida

-

estudar a situaçãouma .proposta ._para matar' Rio, tresentos e oitenta cru formam que' o. primeiro. mi. reinante em- Cuba. "

ou raptaro presidente José zeíros, Para o porto, do Rio: I nístro Ok Yu e seu gabine-lFigueres da Costa Rica. O Tipo sete, bebida rio, tre- I te apresentaram suas renun Porto Príncipe, (U.P.)premio. seria de duzentos sentes e dez cruzeiros. Pa- ,cias ao presídan Chiang Os canhões começaram amil do.lares. O comunicado, ra o porto de Vitoria: Tipo' Kai Shek," em virtude dos troar nesta capital ao melo.autenticado pelo proprio sete a oit.o, duzentos e ses-
I disturbios antiamericanos dia de .hoje mas ainda se

presidente, diz que Juan senta cruzeiros os 'dez qui-
I

de ontem. Os pedidos, no ignora se os, disparos estão.Delgado, e outros receberam los. ' I entanto, não foram aceitos. sendo feitos pelos rebeldesinstruções de um agente do-., ... l Cairo; (U•. P.) - O go- ou pelas forças do generalminicano em Manágua, ca- P�r�o Principe,
.

(U.P.) I V&nO Egipcie . autorizou a Leon Cantave, que estão/ ,pital da Nicaragua.
.

(Haiti) -'. O, ult!mato do I Brftís :Ov�s�8;r Ayrwold Çor entrincheirados no quartel.. RIO,. (U.P.) - O lOS· general PIerre Arnland_ ao , poratien, nucrar seus voos de Dessalme. Até -o meiotituto brasileiro do café f'· .general Leon Cantave, pa- sobre o Eglto e US8!l" o aero- dia o general Cantave aín
xou hoje as seguintes bases ra q'!l� abandone a !ort�le- porto desta capital, -segun- da 'não tinha respondido. ao

z� militar de Dessalíne, rme do se informou em font.es ultimato do coronel Pierrediatamenbe, parece ter colo- oficial. I Armand para que -renuncías
EM NOITES E DIAS FRIOS- c�do a �e.n'a da. queda o. re- Nova Iorque, (U.r.) -

'

se ao poder antes das nove
game militar Imposto ao Refugiados .eubanos 'Inicia- horas da manhã.'proteja-se com Ó Haiti pele citado general, / '

AQU.ECEDOR �e:q:��� ��i::ir���t� s�c��: Faze'
.

�n.·d 'a' .reu hoje pela
...
manhã na

�!���5 (V.A.) J�!Zd����:����O�����i,I_ !�;��:��!�,
! �.

.

j�����]�l����]
são do Presidente da Repu- , da, por unammIdade, pelo mteressados. _, � -

I

ve, chefe do governo provi-
blica, não permjtindo a per- : Supre!"o Tribunal F�êlel"al,._ : O juiz Elmano Cruz, qUe é 1 sorio, um prazo de meia ho-
muta de Varas entre Os jui�

. atraves da denegaça.o d.o 'tItular da 2.& Vara de Fa�
.

ra para abandonar o quur-
zes Castro. Cerqu-eira e Elma- I. mandad.o de seg.urança Íl)1- zenda Pública - e é o indi� 'tel Dessaline. Armand era

.
.

cad.o, . por antiguidade., para, o. chefe de policia da capi·
a primeira va·ga. de desem� tal. que havia sido no.meado1omésticos. h f d t d dobargador qUe se vier a dar . c e e

.

o es a, 'O -malOr
FClb�jcoçõo d� 't' s d-.- havia requerido a perm'u.. exerCI o na semana pa SR a

ta da sua Vara pela EltJ já;z '�ODUTOS ELÉTR!COS ,pela. junta do governo cJvil,
, auando está ,tentou afastarCastr.o Cerqueira, titillar da jR,�SILElRO.S SIA õ genera] Cantave. Na ocasi-2.& Vara -Criminal. .

. ão, este ultimo deu .0 golpe
.

RIO, 25 (V.A,) - Nà
.'

O sr. João GQulart cujo es
/ DIREITO" SU8JE'l'lVO'

..(j.....i)-QDI).a.-(�1::me-O�' 'd-�ssolvéndo o governo. - qua.tidade de presidente da tad:o de' saude jâ passou pa-
i Mlas agora, Armand. diss'e delegação de .empregad.or,es 1'a a fase de Convatescença,Em,seu manda.do c.ontra á C A S A

, qu.e julga chegad-o o momen-' do Brasil à Conferencia. Iv deverâ seguir para Genebradecisão. do. President= qae
,

.... .to de assumir 'o comando; e ternacional do Trabalho, o no prôxímo dia 4 de junho,lhes denegou a ,perm�t� d�.�, �E�DE�E,.., aâverte que, se Cantave n� depUtado Brasilio Machado como chefe da delegação doVaras, sob o r�ndam.:p ...
:l .C!�. UJlla SIta a rua Jerommo saÍl' expont�neament,e d�n- Neto seguirâ hoje para ·Ge-, Brasil à ConferencIa Intérfalta d.o reqUislt.o de iDteI e., ."" �" , tl'o. 'de trinta minutos' com nebra, Suiça, onde se reali· nacional e a.prov,eital'â aSe púb.lic.o n� �aso da tr�:!1i!-' -Co.,elho, nO . 20. Ti'atar na

.
todas .. as garantias, então os zará aquele conclave. oportunidade para submeterfel'enCla .os JUlzes Il:le�aI:am mesma; ! oficiais irão b-usca-Io.

�

se a tratamep.to esp�cia1iza-que a ,permuta cons�ltula.um r Caracas (U.P.) - 1JOÃO GOULA!R'I' CHE-·- do no Centro Medico ,de Laudireito subjetivo, dos .JUl��SI'
.

26-28-29 Uma bomba exp�odiu, I,lo"au· -F1ARA' A D'ELEGAÇAO '

sane.de ,Direito sem subordmaçao , ._'-.-.. - _. - -,
..

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

a.o arbitri-o do Chefe do Exe- ...;L..
• .

,cutivo,'o qUe importariá 'em
.

, ;'./-.
-�'

"

... - ,�' �J.'A I�e������raàd!n���:�::.n���1 e ;ora/tlJa.... �; atJ()/')om/aa-.�_.· ,,(2 VUfaV6Usegurada no artlg9 36 da:
Constituiçã(). .

I
MI-NlSTR-OS NliO, ACHAM
Os Ministros d.o Suprem.o\ I

. entretanto, não' foram -da I
I mesma .opiniãó dos Juizes
interessados ' na .,troca das

j
suas Varas, sustentando que,
realmente, ,os juizes podem:
requerer a ,permuta, mas o I
�resi�ente da Rept�blica não :- .-

,
.

>.
.' '_'_ ,e obrlga�O a defen-Ia,s. I'.-.-.-.-�-.-"-.---.-.-.-.-.- ' " "'''', i·�···..w:�-: 1-•

.

, ...

'I: .

·r'I (x�resso floriaftÓJJDI1s :;�tda; I'
I I·• 'r'•

••
•

I I•
••
••
•· �.: Agências no Rio Belo Horizonte COln tráfego- IfilÚ.tuo. atá São Il�

I Paulo com o'Rodoviário Rápido 'Riom-a_r 1_ 'Õ(

•
••
• •

I MATRIZ: FLPRIANÓPOLIS -. Escritóllio e"·Dep6sito; Rua I'�: Padre Roma, 43 - Térreo -'_Fone: 25.34·e, 2535 I
i .

End. Telegr.: SANDRADE . I ;

: . -.

• •

: FI4IAL: CURITIBA - R1rct Visconde do Rio Branco, 93·2 . 936. I'�: Esclitório e Depósito: Fóhe: 1230 - End. Telegr.: SANTIDRA

I.
i

.

AGÊNCIA: PORTO ALEGRE Rua Com.,Azevedo, 64I ione: 2-3733' (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL '-o :
! Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI ::. '. .

! _B'ILIAL: SÃO I:AULO _/Aveniaa do Estado; 1666· '- 76 i
i Fone: 370650 -. End. Telegr.� SANDRADE

-

1
! Rio'DE JANEIRO - R�a Dr. Carmo .Neto, 99 - Fones: 32:17-33 II e.32-11-37 - Átcnde: "RIOMAR" - E�d. TeletÍr.: RIOMARLI .. II ' . BELO HORIZONTE 'Avenida Coritorno; 571 I: . FONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR'"
•
@

.

:•••••••••••.•IJ.'i$ , .

-;.
,.

,

'I
I
J
,J

I

,

;AGORA ELES TA.M6Efv1 TER�O A MINH;A.
OPORTUNIOAOE�

a

O PLANO D:f -f.fRIAS tA C-
"ARA O 8JlASIL e �tERIOR

I--..;...----�----
I
I
I
I
I
I
I É fácil de manejar .

I _

e rende roais.!�1
·

I o Calculador" Pacit economiza tempô c dinheiro, I•

I �fereeéj1clo um serviço rápido -e de grande' r�ndi-

I men[o! De fiteil manejp, e l::io !e\'e que pode ser'

Itransportàdo 5e01 nenhum. esfôrço ... o Càlcu)ador
•

I
Facil é 'ii1dispcns[t\,el rmm, moderno escritório! E

'.. realmente UI!l cérebro extra I( seu di"por! I
I CllCUlf\OOR. FaCIT ,
I

JOÃO SCHíiFFER S. 1\. - Import.;.çi\' LJ .. Comércio

IRua 15 de Novembro, 88 - Cuwiba
•

____-. ..l. _

..

._/

•

Italiano residente na Argentina, com pequeno. ca
pital, está interessado em comprar, arrendar QU assoCiar
se a fazendà agro-pecuária em zona litorania, s�b-tropi.
cal, perto. dts. c�entro urbano. Cartas parà Umberto Val-
lauri. S. M,utim 605 - Buenos AÍl�es

.

Representacão Brasileira à Confe-
o f � .

- rêncià-7lnternacional do Trabalho

a roupa ánatâmica,
para o homem mod:erno

� prática ... já estA pronta para' você usar.

É econômica .. � custa megos, em relação i

à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
e c<lrtada por modelista de renome.

Experimente hoje me:Hl1o sua nova

roupa imperial Extra. Será um suçesso. ·t

.. P:orqu� _'

Imperial'Extra não � roupa feita
� é roupa belll feita:

-

• Fabric.ada com tecidos (r aVIamento. d.
superior qualidade, pré-encolhido•. (

• Corte 100% a,!atômico,mais confortóvel
e mais elegante .

• Confeccionadp. em .

quatro talhes' (curto,
médio. longo te· extra-longo) e em 32'·
tamanhos dilerentes.

.

.• G.arantida por uma i�dústria e.pecializa,
da hó 35 ano., no ram de ve,tiório.

TECI.DOS E 'ARTEFATOS
Rua Protes, 374 • São Paulo,

.<

,';.1':.

'MAGAZ;NE HOEPCKI'
CARLOS HOEPCKE S/A -

'

Santa Cál$lrlna
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 Florianópolis, Terça-feira 28 de Mao deJ957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
I '

Zuiy Machado e Ice,oteeilenlos Soeiais I·-:
..--

....-:--�
..

�
........·..

_-,
(Cont. da Ba pag,! músic�s. Foi sÔfre :Ima pu- r bilh'e�e: mais re�uintado,. di I

O Barão e, a. bonita Ba- =J oaO Vlie'l ra-·... C Ia Ltd aitra COIsa que eu nao dese- zendo-me : "Precisamos colO-I ronesa Van 'I'hissen foram J ex, I
dsor nos falamos e acaba- jo ainda fa-lar. Foi uma ba-I cal' entre' nós um sistema de

'

os convidados de honra do.
-

/
'

,

' '

0- ••' "I ' •
mos com uma bagatela. Te. gatela que, com o tempo, foi IlUZ,S

vermelhas e verdes,. jantar que o sr. e sra. R?- I _

I
nho recebido milhares de te tomando grandes dimensões. 'para evitar colisões" . .<\s_·1 berto Marinho ofer��ceram

.

ROA SANTOS SAUAIVA, 250 Ilegramas e telefonemas aqui Você pode mandar dizer ao sim foram feitas as nossas I em Cosme Velho. ' II CASA ESPECIALIZ,h,.DA ,c. P. N. 20 - TEL., 6.253 PEÇA13 EM GERAL PARA:.
. '. . • EM MOTORES. END. ,TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD./

no Hotel Ritz com perguntas meu colega IbrahIm. Su�d, pazes"; - FOI m�ugurad� a. ex- I I }....REIOS E MOLAS ESTREITO - FLÓRIANóPOLIS CHEVnOLET _ DO:QGR:
. e mais perguntas, a respeito. que se :pode chamar a isso

I

- Como vocês viram, a posição de Dí Cavaleanti na

I
SANTA CATARINA

'

I,
�eu correspondente certa- um conflito de temperamen-

'

mais sensacional "briga" do Galeria de Arte. :
mente terá .muito o que. lhe' tos. Eu seinp,re admir,ei mui I' "internatio,nalset" foi .r:e's�l- - Não ficarei surpreen- ,Iescrever sôbre o que lhe to' a Duquesa. .Ela tem mui- vida: de uma maneira simpâ. dido se a próxima "atl'ação (j

disse. Sinceramente, Elsa to "charme" e é muito in te- tica e ciyJ'Uzada, mas na mi- do Copa fôr o conhecido 'ca-. • _ .!Maxwell", Llig.ente.' Como se deram as �nha opinião a Duquesa .ca-
Hsaall'I�_',eqbUaeilaerstilla,OSatMau'antdao-anndo IDISTRIBUIDORES Dor AFA.,MADOS "PISIO�ES MAH.LEu_.,

À
A ENTREVISTA DE ELSA pta.es: Eu me' encontrava � l'itulo'u. Mais uma vez com

_

J
MAXWELL 'a' bordo. do paquete "Uni-, os seus 74 anos que comple Pierre Hotel de N-ova,101': I . _

'

. i"Depois que eu e a Duque- ted. States", quando, um jor i
tará no dia. 24 de maio El- que. 'I'rata-s., de um nume- •

sa de Windsor fizemos as .nalista me perguntou se a" sa mostrou a sua fôrça. 1'0 muito bom. .,PISTÕES PARA QUALQUER TIPO _ DE MOTORES.I,pazes tenho' recebido uma Duquesa e eu mesma nos
I

'

"

-

'. :

�:�::':,:�7::::;�u! :Z:����:��'p�:�;::�· ;. ,I DESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES I
se interesse. por certos as- os melhores, sentimentos e •. _ •

: suntos diferentes de Suez, .que rneseria honroso ê·sten- I ,I; 'Cii'iprê,� "Jordânia, Argelia, : I:,
"

�,

=���= ����

�__
' __"r'_.-_"""'''''''�. .I1· _

PARA A EUROPA
"

� ..

1I""l!_.l
m

Duas novas marcas' de, ca- o café agradável (Spotlight neo. As estatísticas da com-

-fé instantâneo com um
I

Brand) e aromático fabrí-
I panh'ia mostram que a pro

acentuado'gôsto latin'�-ame- I cado com café da América
I

dução, di�rià da nova fá
ricano estão sendo ag�r� I, do' Sul. Kroger, assim, fi- bríca poderá atingir a ....

manipuladas por uma das
I
cou sendo a primeira rede

I

2.0.0.0..0.0.0. de .xácaras da be-
�

. • .
. I I . I

maiores cadeias de mercea-
.

de mel'cearias, a fabricar bida favorita da América.

rias dos Estados Unidos, a
I s�u pr�prio café instantâ.-: -' (USIS).

"Kroger Company"; D-e I
,�

,I .

,
, --_'

:::��:C:�t:::::."!:·'m:: il�i��n9�_;sto,I�.�", lIAtcas de café instantâneo -&' """ M
�. """

contribuem com mais de 49
. ,

porcento do total das ven-
'

'

das de café realizadas pe- '-,--+ �0;�,:-c
"

las mercearias dêste siste- .' \, , r

•

111 mais

fort�

\

TURISTA
-. :.1

,

-Não Ifspere mais para f'azer à Europo
'

aquela,' viogem' bã tonto tempo so

nlibda: o CLASSE .TURISTA no Atlân
.tico 'Sul

. of�rece-Ih'e um desconto de
-

cirCo' -de 3Ó% ncs. tcrilcs de' pos
scqens. E note que o apa[elho é °0

mesmo SUPER-' G' : CONSIÉLLATI<1N
,com duas pcrtidcs sernortois d9:.. Rio
de Janeiro.:' terçds e sábados, (is,',
cinco e meia da' tarde.

se.

Mil Vezes Mais
.

"

'

Poderosa .

ma.

* mais

Hextvel

Antes da, II Guerra Mun-,
* mais

estético

qve
dial, O café instantâneo. :- outro�

'tipos A.
FÓRMICAsolúvel - era praticamen-, .. ',

'senhower - segundo . dê� te desconheci'do. Depois de
-; "

clarou à imprensa -, qll� ter sido apresentado pela

\..
a Unlão Soviética está con- primeira vez, muitas expe
siderando melhor o proble- rdências e pesquizas . foram

CONSULTE SEU AGENrE DE VIA'GENS OU A

para paredes. balcões. móveis e inúmeras
outr as eptíceções Que e:djam limpeis

,

ECO,NÔMICA
colocação fitei! em qualquer superücte
grandt' economia de tempo e mão de obra

,

20 CÔRES'

ENTREGA IMEDI ATA

ue rara beleza e tirtlho permanente. dos

upos madn:pêrulll. linho. USO! e mãrmore.

P.çG informaç6 •• "Im comprDmlllo
- -

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

,
'
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. (RESULTADOS GERAIS DA ELEIÇÃO DE 12/5/57
NOMUNICíPIO DE URUBICI

'

S E C ç,Õ E S !
,

i
�

1.a , 2.a , 3.a F-4.�--f5.a , 6:""-7.a, 8.a--,--9.a�ot.
PI P f· M

séde , Séde , Séde , Esqui. , Cons. , R. R1:lf. , R. Ruf.' V. Gor. 'V. Gor. ,
,re eito un.:, , , , , l , , , ,

.

-D-r.-E='d'="m-u-n-do-o�R=-.-=R==-.-=-,-=--=-�-_-_--'-,-=1"""61:;--',"1""54;--, , 140 , 95 '-118' 58'" 77 '--9-9-'-134-'-1.036
Manoel-Núnes ,-'63-,-80-,'-58-,-85-no9-J-'72-,-70--,--25-,�6 , 608

Diferença-(p/PSD , 98 , 74 , 82 , 10· '-9 -'-14-'-7- '--74-'-88-" 428.

( Legenda - Partido Social Democrático)

Nereu CelesteGhiOz(jiii' '77' 68-'-,60-' 11 � 6' , , 2
-

, --6 '-"-,- 230

José G.-deFarias I I' '-5-'-6-' 9 I 3 L� 3 , ! '75 ' ,--"95--'-197
lir. AlfreaoO. Beclk�e,�--"

-

2Õ-,-:--3Z, 26' 5 , 24', 2 '-2-' 13 , 11 -, .: 135

-Gregório P-:-Santõs" , - , -, , '1 , 54 , 7.1 r , --'-,-' 126
'SamuelAuras I "-9-',-9-'-7 "-48---:-'-5'-- '-.1-.' , . 1-"- 80

Mãrio Bl-z- ',-2-'-3-'-2-'-1--' 65 '-1-' - "--1-'--1"-'--16
'Jaci-Nunes "-18-'''::-19-'-16-'-5--'-2-' "-,-2-,-'---3-,-,--o-2-'-'67
vivãldino F:-Oliveira '-18 r 16 , 11 '6-'--3-' '--I '2" 56

'NibefDeucher '-15-'-,-9-' 11' 3-'--2-'--1-" , 2' 7,) 50

"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarína
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CANDIDATOS

PIN"ereadores:

Florianópolis, 'I'erça-feíra 28 de Mao de 1957

•

(Legenda - União Democrática Nacional)

Reiniciaram-se, ontem, homens. Tais reduções se- Infelizmente, grand'e nú-

as, reuniões
.

da SUb_CO-' riam seguidas, de uma di- mero de decisões, especial
missão do Desarmamento, minuição dos armamentos e mente nos países latinos,
em Londres, depois 'do re- do córte de outras verbas são tornadas' não apenas

cesso a que se impôs para ',militares, . equivalentes a
com absoluto desprêzo pela

consultas d,os delegados 10% no ,primeiro caso e
cifra ,reajista como, muitas

com seus respectivos gover- 15% no. 'segundo. Quanto à vezes, contra o que diz tal

nos. �-qúe,stão das armas nuclea-: cifra,

o. sr. Harold Stassen, de- res, os Estados Unidos su-
Estas considerações vêm

legado rrorte-amertcanor êe- gel'iram que as novas pro-
à propósito de um projeto

.. clarou, em Washington, que' .duções de materiais físaeis d,,' lei apresentado à Câma

(5S' Estados- Unidos estão in-', sejam empregadas para
ra ',pelo Deputado Adolfo

clínados a, 'acreditar' nas fins civís, a partir de; deter- Gentil.

possibilidades 'de êxito nas minada data em principies Não é mel� intuito, aqui,

conversações, que se man- do próximo ano.
... entrar no mérito da dis-

tiveram du-rante muito tem- '
cussão entre a vantagem do

'6�,"
' po em ponto morto. Disse -Stassen esclareceu que o monopólio do estado, em

.'.' • ,.,....,....;qm..... que a proposta mais ínte- principal -problema está na uma atividade especl.fica, e

os filhos sucederam-Se em mãe que não o fêz o CUl'S') sentido comum está a rea- ressante apresentada em criação de um sistema acei- ,a vantagem da exploração
série. De agora �m diante,

I
elementar, tem que, fazer lídade, que algumas vêzesé Londres é à que estabelece tável de 'inspeção, que per- pela iniciativa particular.

os filhos terão problemas raciocínios para si mesmo: a antítese do que sugere o que os efetivo:s da União mita a fiscalfsação de tô- Lembro-ma de qUe por

espirttuais, sociais, políti: : "ela te deu a vida, guiou senso comum.": U!TI rapaz SoviéÚca e dos Estados Uni- da nova produção .de ma- muito menos o ilustre Sena

cos, que a mãe não só não' teus primeiros passos: ve- morreu ontem depois de dos sejam :reduzidos a doís terias fís·seis..Aduziu que
dor .Napoleâo de Alencastro

saber resolver, como ainda 110u quando estavas enter-: uma injeção antitetânica. I milhões ,e quinhentos mil 'restam' ainda alguns pro- Guimarães viu-se' alvó das'

mo; privou-se d/um eha- '�Perguntei-ihe� se -ant�.rjo.r-;j -homens ,ead� um, enquan- blemas importantes em tõr- mais torpes acusações. Na

péu para te comprar gUce- mente lhe fora .aphcada to os da Grã-Bretanha e no dos, quais devem girar poleão havia apenas mos

. ro-fosfatos ; defendeu-te uma, �ntit��_ic�" -:- ',di�e_1 França fica.r.ia�. réduzido.s as consultas que realizará trado o tremendo peso que

contra a severidade de o mêdico a, mae, diante do a ·duzentos e cinquenta mil em Washington. o monopõlío .do estado na

teu pai; pagou o custo das do cadaver do jovem - e I previdência social represen-

lições de piano". Deverâ Lr d
- " E I B d 11 D P

-

t
ta 'para o povo.

�;Cl:::::n;:;,� M:' �::�:� :;�a:�:�;:u:E:�.:::· .. _:0. IS; _ .. . rl··a .;::,.::::n:: P��:":C�
Egídio - AlUde Am'Orim finos aperitivos, cervejas,

que O&_ separa um 'abismo que uma antitetânica am�is' 'I
' não 1>osso resistir ao de'se':

ideológico. Na memória dos teria aumentado o efeito". �o�ingo, 19 do ,corrente, 'guãranás,
_ vinho�, :servidos jo de citar algumas cifras

gr'an.d·'es home'n's, (Lomb'roso, festejou suas Bod'as de Pra. em barracoes, ate altas ho· .

d
. ,.

As senhoras que, poden- -menCIOna,; as por Adolfo
ta o, nosso amigo, sr. Egídio ras da noite.

Ferri, Garibaldi, Pasteu:r, ,do ir à es�ola, não vão co- Gentil.

Lincoln) Iê..se a patética metem um êrro. Conside-
Amorim e sua exma. espô-, A rellnião familiar, pro� Tomando por base esta-

'fr'ase'. "ml'nha ma-e na-o' sa-,
sa, d. AlaYde Sardá Amo- longou-se por muitas horas, t' t' ..

rand� como seu ativo o efê-' IS Icas ,ue 1956, Adolfo
, í rim. prendendo todos,' num am-

bia lêr, mas era dotada de mero "charme" qu,e .lhes dá Gentil aponta que 95,3 por
biente de alElgÍ'ja e satisfa-

a juventud<2, istO é, _
êsse' ,

. cento ,da produçã� petroli,·
Pela.manhã,� foi celebrada ção.

conjunto die expe,dientes e
f.era do mundo vem de paí-

u1!la missa votiva, na Cape- Ainda na segunda-feira,
mistificações que a nature. ses onde e·la se acha� a 'car-

la do Senhor do Bom-Fim, durante a tarde e' a, noite,truida, o simples bom senso; za c,ondensa por um qUal;" I' go d'e companhias particu-
. ,

no Estreito à qual compare- esteve a residência do cas·al
Ja não basta. O senso co· to de hora enganosa para ,.,

' lares. o.s países onde exis- f
, ceu grande número de pa- Amorim fl'equentada po.r

mum diz .que, no jard'im, se contrabandear os inconve- I
te o sistema .misto, con.tri-

t h d··'·
' , rentes e amigos do casal. gl'ande:a,ssistência, que lhe ben () o 'nelto de 'cultivar nientes futuros., Aquelas uem com 2,8 por cento.

,
, A �oit�, em sua residên- foi levar flores, abraços e I

um pe de manjéiricão, tam. senhoritas especulam com
cia, à rua Aracy Vaz Cat.

I
parabéns.

E,,"os -países ond.e predô-
'bém: tenho <) direito de cul-' I t'l" t' mina o monopólio, ,do, esta-e emen os I USOTIOS que 01'-

lado�. '421, o casal é Seus Ao amigo Amorim
tivar um pé de fumo; se nar angelica'is 'as tolices, .

-" I ,

' Da. do a produção petrolífera é
é lícito bater o leit>e para

filhos não pouparam prodi.· AlaYde e' seus, filhos reite- d 1

''''azer'
divertid9s os êrros ,grama- galidade aos amigos. que ali ramos 'nossas feHcit�ções e

apenas e ,9 por cento do

I II. manteiga, ninguém ticais, fascinador um tique. .total.
",

l n:e prolbe de destilar qm aveluda,;do um lunar, har"
.foram, of�recendo ,lautas me agradecemos as atenções .,Mas, is,so é quanto à pro-

,_'.c•. --_.'_ .

�-�,

pouco de alcooI'
8as de-doc,es., s,algados e ou,.'-I

que nos cum. u. laram, 'qUoando dpara uso mônicas as curvas, rebelde ução. A cois,a é parecida
-

d
'

t'
,� tras .especu�s de gulosel- de nos'sa VLslta na nOIte de -.

AlI!' V' A oterer
'ornes, ICO; que ,se,o sal�hi., uma mecha de cabelo,. Mas, no setor d'a refenação.

O at CO �� h
. mas, não faltando, também, domingo.

.

S'
,

"

.

../

" c en'o me deú uma nota fal·, quando o )'mar aveludado. .
I ,. _egundo Adolfo Gentil,

,

E' Junho sa é justo qué seja passada, é' uma verruga· com 'peios" (
.. -

d 'L·
, os países onde ,predômina a

JU�hO tocá uma feiç�um tanto dil..:::•... Va- �':'�:�::i�U: :."ã:u:::ta;, ::�:d:a::U::;'-nÍ:h:a;:" •.. _leiO.· e . Ivros I ���:�:�v:.:::;:!::�r p::a"�
I110S ter muita, muita gente feliz e sati�feita. Pelo men�s mal's c,lar'o que, um' testa'

"

f
. d

-

t l'f
'd' t s

- lo tingido" ,e, as suaves cu,r- 'I
., pro uçao pe ro, I er� mun-

'as pessoas para quem a satisfação .resl ;h'
em er ma� mento e's��ito à mão', que' vas S'" ro,ham'am'gordur'a, ne:: •

.

'

(t..
, rangel,ro.,'S, dial com 86,5 por ce,nto. O'n-

confôrto em vestir e ver os seus vestIr mer 01', com maiS " '" '"

i.íI,
'

-

�,pUl'O, c�m mais elegância e com roupas mais adequádas se a porteira 'a�da dizendo lulite e pança, e 'O caraete-' de existe o sistema misto -

à eshção de inverno'. qUe quandQmeu marido não; rí'stico, personalisimo. tique
'

A "Livr.aria.. Ler", do Rio de Janeiro, tem a satisfa- combinação de estado çom

Milagres'? �erá a qUe nova velha lotéria federal: está ;eu recebo visitas, eu é um gesto irritante, então çáo de inionnal' sua próxim� exposição nesta capital; em o particular - a. produção
} essurgl',da (lual Fenl'x das cinzas, vai bancar o papal t h d"

, 'tocaI qUe será oportunamente anunciado. '

d
-

en o o 'll'clto de dizer qu� o êrro gr·amatical que fez, .�
. e e �O por cento do total.

r"oel .�ondo em' cada sap.ato um bilhetinho' premiado?- ,

Trata-se d'e acontecimento que interessará a todos
... ela abre as cartas, lê seu b' d 't . E olllde o refino ,está nas'
Não. A razfl()l é outra. É uma razão razoável. 'É que ru orlzar ' e· ernura o n01- aquêle,g' que, por sUa,; atividade profissional ou formação

as condicões de vendas à crédito, por motivos abaixo conteudo e conta' aos inqui- vo fará coroar de vergonha eulturar, necessitem estar a par d'ais, novidades publica- mãos do estado, o coefiden

pxpostos: vão ser grandemente facilitadas. Excepcio- Urios e torna a fechar o en- o marido; as bizarrices sin: das em grandes centros editoriais do mundo. te, de produção não' vai

i1alp1ente suavizadas. Tanto assim que menos de 100 v�lope com clara de O" táticas 'e as anarquias or-I Assim"na primeira quinzena de mês de' junho, terá álém de 3,5 po:r cento da

el'uze:l'os mensais possibi)ital'�o a aquisição de um tail- antes de entregá-la.. tográficas chamar-se-ão "es- o. públ�co l'eitor d� .Flor::mópolis op.ortunidade de apre- produção total.

'eur
.

de um manteaux ou ,de um fino conjunto de ma- O sent'd d' . . I rlaI' vasto mo.struarlO de capas ,de lIvros. ,recentes e dos ,A'dolfo Gentl'l, é, um depu-1
, " •

' I o' comum IZ a's-I crever como uma cozmhel-' . d b
.

d
• . .Mi

,

lhas. Até ni.esmo uma capa de gabardine par� homem, sim .,." _ I maiS'
renomt.. os autores, co rm o pratIcamente todos

cu um terno (de regular qualidade) poderá ser pago'
,mas a reahdade e. dl-, ra ; e entao I! mulhe� per-

I
os aSiluntos. tado estudioso e bem 'm-

com essa hoje insignificante e inexpressiva quantia. Um ferente, porque por CIma ceberá que p1'egar botlÕes e Estal'* presente o representante, da· ,patrocinadora, formad'o, que possue .uma

easoco de. peles poderá ser adquirido mediante o paga- do sentido comum es.tão aS lava,r panelas não cQnsti- que aqui virá especialmente para ês'se fim. das melhores organizações
rriento de Cr$ 250,00, m�nsai's. Será realmente um mês de leis, os interesses do Esta- tuem um códicilo secreto

I Livraria L E ,R bancárias do país .

. ,mpressiol1ante� :acilidades. do, a alfândega, a's conven- anexo ao castigo bíbHcqj que-,
Rua México, 31-A -'Rio d'e Janei,ro P�risso, as cifras que dá

O �OR�UE.. , .

h
' ções estabelecidas, e cer- pune o pecado origi:r&r e rENBEDOR·:.,._ PRACIS'l'A

no projeto aqui cita<lo, e

MUllo Justa, mUlto razoavel e mUlto umana e a
tos estabelecimen't,os h

'

.'
-

�.

.

. '. ,'''' b d
resposta do "PorqiIe ?". É que após 1/3 de século de fir-

..

c a- sim ,que ..Oli botoes. e as, pa- "

que aca o e enumerar, me:

ma d.e existência, vai a firma proprietária' dos estabe- mados trlbUnaI�, que se nelas os quí� ela, t }<'il'ma de representações desta praça, estab�lecida recem toda a nossa, atençâo.

_lecimento's A Modelar, pas!s�r poi' uma. transforma�,ão I
arrogaram o monopólio da

'_<, há longos anos, necessita d� um vendedor-pracista para SeI'á que é possiveI con-

;:ad.jeal. Vai passar para SOCiedade Anomma. vel1dade ,e a empresa di inicio i!"ediato, lnutil apresentar-se quem não possuir sidera�las, friamente sem

Assim as vahtagens excepcionais significam ape- dar toda vêlJ a Cesar o que
DIVULGUE' habilitações. Cartas .para a redação deste Jornal, ofere- ! emocão de especi, áÍg

,. .ANUNCIE' d I f
A' •

f
�

't I'
e uma,

nas uma valiosa e sincera retribuição aos mllltos ano's é de Oesar . e também com
cen o amp as re erencla's e lU ormaçoes a seu respel O. t d'

.

ta t- õ
ele, éontinuR e initerrupta preferência. É um gesto de l,eia e ktisine I'oJsibilidades de, auferir mensalmente. Cr$ 10.000,00, �u I

e ef1; o e:n V.IS, ao, s men-

simpatia de uma, firma que sempre contou com a simpa- frequência:1. Mariana o que 'O' ESTA':<DO mais, dependendo exclusivamente da capacidade doe tra- te a·reahdade econômica d'a

I tia, do nosso pov,o. 'é de Catarina. Por cima, do , balho e conheciment>o do cândidat�. - '_ I situação �acional?

De 2.023 eleitores (constantes das Folhas de Votação) compareceram 1.697.
LEGENDf.,..S: Partido Social Democrático _' 1. 019 - _4 Vereadores,

. e '

.

União Democrática Nacional- 655 _' 3 Vereadores.

(Cont, da 7a pag.)
fazer uma pergunta de geo

grafia. O primeiro fantas

ma se lhe apresentou �lan
,d� teve que responder ao

I,
,-' - -_ ..:---........_-",_

.....�

um grande senso comum."

'1\1:1s, na sociedade de hoje,
tão artificialmente, consoo

11

INFRINGEM OS COMUNISTAS
ARMISTICIO DA CORÉIA

o ONT'
Por AL NETO/ .

,

Chegou à Tui..quia, para PªS ao longo da fronteira,
visita de. seis dias, o em- quer adquirindo armas. mo-

A emoção é má conse-

baíxador coreano junto JlO dernas para o Exército Nor- Iheíra,

govêrno dos" Estados Uni-: te-Coreano. Quando a luta' Sempre que agimos sob o

dos, o ,sr.'Yeu Chan Yang,
I terminou em '1953 _ acres-

domínio de uma emoção,

o qual, em declarações à centou _ os comuntstas .

ficamos com a razão obscu-
, . I recida e nos . arriscamos a

imprensa de Ancara, a�ir", não tinham um sõ avião e

errar o pia lo.
mou 'que a união do mundo nenhuma pista de pouso no

,I Isto é verdade em pràlivre é o que os comunistas. seu território. Hoje, pos- .

-

ticamente todos os setores

das atividades humanas -.

mais temem. suem 770 aviões, inclusive

Disse que' a: luta na Co- 518 'Caças a jato e noventa
Mas é verdade, príncipal-reia não fdi uma ,guerra e nove bombardeiros a [a

civil, mas verdadeira inva- to, bem como 40 campos de mente, no .terreno eeonômí

são comunista, cujo armís- pôuso. Todavia, a Coreia do
co.

, Seria de supor que to
tício tem sido flagrante": Sul e as Nações Unidas ob-

-

das as decisões, em assun
mente violado pelos marxís- servam, escrupulosamente,

.

r to econômico, são tomadas
tas, quer concentrando tro- os têrmos do armistício.

mediante uma análise fria

SERIAM REDUZIDOS OS EFETIVOS DOS'
EE. UU. E DA UNIÃO SOVIÉTICA,

e'. desapaixonada
tão.

da ques-

I ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREITO DE HOMENAGEM NA BR-2
Prestou o 2. o Batalh�o ·RodOviário ao

Ten. Sollberger'-Mártirda Eng. Militar
Há um ano passado...:.... 11 de maio de 1956 - qUan

'do, atento ao seu teo�olito, procedia a locação de um

trecho catarinense da rodóvia federal BR-2, para f.ins
de pavimenG.aç�o asfáltica, foi o tenente Roberto Ri

cúdo Sollberger, do 2.0 Batalhã.o Rodoviário, co!hido
l:lru.talmente por um caminhão comercial que trafega

. va cQm excesso' de velocidade.
Não resistindo àSl numer,osas fraturas recebidas,

veio o tente. Sollbe�ger � falecer no Hospital de Lages,
dois dias QepôIs do trág;ico' .acidente. �uito moço ain
da - com 25 anos apenas .� filho, espôs<_? e pai aman
tíssimo, já o· tenente Sollberger era considerado por

todos como um oficial de e?genharia de admiráv'eis

-.

'predicados. .�.
... ...

-

Cultuan(io� a ��m{>ria do saudoso cficial, o coman

do do 2.0 Batalhão Rodoviário, a c,ujà frente se encou-
-. .

..J> I· ,

tra 'o coronel AHgosto .Fragoso, fêz· erguer à margem
da BR-2, nq 'iocal exato em que 00rreu o' acidente (a
50 km.' de La�es), um singelo mar,c? qu� !oi inaugura-.
de pelo presidente da ·República quando de Sua visita,
em março último, �os traballíos de construçao de es

tradas a cargo daquela Unidade do Exército.

Agora, por .ocasião do transcurso do 1.0. aniversá

rio da morte do tenente Sollberg·er, reali?iaram-se em

Là:ges .toçantes cerimônias. No.Oiá ].1, por ocasião. da·
formatura -matinal dei) Batalhão, Ü' major ,D.eÍpho .perei:
ra pronunciou uma oração relembl'apdo a trági.ca''ocor
rência. Às 11 horas daquele dià, o bis.Qo. dic':esam; B.

Daniel Hostiu, oficiou missa- solene na catedral da

quela. cidade c�tarinense em sufrágio da alma do sau-.

doso .oficial. E no dia 13, em frente ao marco do--km �84;
. seu; camaradas rellniedo's renderam a sua 'homenagem

.

ao companheiro ·morto no cumprimento Q::J dever, fa-\..
laudo na ocasião o tenente Fran'cisco da Ct�nha.

Tendo em vista as làmcntáyeis ccndições em que

foi imolado o j'ovem oficia'l _:_ certamente unicas até

agora entre nós .- o tenen�e Sollberger é um a.utênti
c'o mártir da nos'sa Engenharia Militar Rod-oviária.

.

(Noticias Militares)

São P_!lulo, re- mar de Ba,rros foi cientifi ...
·

que Ade- cado pelos Si"S. Moura An-

-_.__
.._-----

SITUAÇÃO ,TENSA· ;
,

No,vo G o v"ê r D' o Provisorio
I

PÔRTO PRINCIPE, 27'(U.P�) - Embom.a l;ússe do sr: I?aniel Fignolle t.enha.,_posto f�m �
Jufa civil,no Haiti, que deixou um s_aldo de 'pe lo �enos.OIt,:nta m?rtos�a. sltuaçao .. �ontmua
tensa Durante a noite ouviam-se ainda tiros. esporadlcos de fuzIl nastru�s da capItal; e_os
ser.vi�os, aé�eos contin�am suspensos. �ntreta ríto, o capdidato pre�ide?�ial Loui� D�!�e irr?-

. diou uma proclamação aos seús curreligiOJiá rios, exortando-o.s a acel��rem a \s�tuaçao .evJ:

lo
talldo criar novas dificuldades. Déjõe fez esse apêlo porque a nnprensao \geral � de que fOi

.

as suas custas que �ignolle fez um acôrdQ com os outros �ois ca�didatós à presidencia, par�'

estabelecer o novo governo provisó17io. '

-

.'
'.

I
.

.

.

�U11II_��l���������:.�-"�":'""':�'�-'�-��'--="'�'",,:�'l'�'�'�"'"",?O�:'���"'_��_'�:''''''
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I ronros.
-

fi I i I 'b õ e' s A -Inversão. Nos Re·ãiJãieíliamentos
...... cu (&...... !i1 ta

_ . . . . ..
., .

..

.
. ... '. _

-- .. '��"'f�.,;i�.� IRIO, 27 (V.A.) - Numa re u-
,
tenção de financiamento para a d·�_ equipamento mecamco .para a

Illdustr.la
sall nei ra d� Estado, nando, ainda, mais vlgOI'O"O

.:I,,', construl.ndo
a prrmerra; et.ipa pu- no Rio Uruguu i, no Oeste rio.'

nião, informal, ·a Comissão Le' parcela de inversões em moeda movimentação de carga, locamo, d_o Rio Grande do Norte; .amplia I se�v,olvimen�o à navegação :n- ru. li�,açã() du� baci"as do Jucui
_ ('1 gran dens 3,. em contato com o

Transportes da Câmara debateu estrangeira. 'Mais espeeificmn-:n- tivas de manobra e rebocadores ç�o e melhoramento .de Illstah., teríor do R,,,, Grande do Sul e Ibícuí, que co iocara a navegaça o 'l1P.T.

o projeto governamental quo e ria
I te, aquela vultosa verba será cru- de porto - Cr$ 7ÓO milhões. çoes que o desenvolvimento das

�a��n�: ����::���en�a�i;snal;'�r� " i::�:'!:i::' :,:;i",::,�:,d:':�;; .:..:: .,;�:g::.�:".;:.m:..��:":: '::;i:::,g::i;;:�:,m;::.P:::::':� OH IIBAli 1M n II �DHn -lln UI'H' 11lm� lililH" na
tos, além de outras proviil'inC-ils, trução, melhoramento e a�.:�)lia· quais: construção do porto de Manaus, Belém, Natal, Cabede lo, IIU U II 8 U b � n U ltU II ti IJ U 'DI'Unliünj DI'Iuma vez que não houve nurr e i c '. ção de -portos e vias navegáveis Itaqui, com o qual será possrvel - Reci�, Maceió, ,Aracaju, Sa'.vd-

. h ,

para votação" naquele orgão O - CJ:$ 4.249 milhões; b) - dra- ao 'Maranhão desenvolvei' sua '1'Q_- : dor, Ilhéus, Vitória, Rio de .fr.' A POLICIA CARIOCA' CONSEGUE rECAPTURA'Y') o L "DR
-

opresidente da Comissão deci d iu gagem de aprofundamento e de tencialidade econômica; definiti-
'

nei ro, .Santos, Paranaguá, b,;o .

/' \.. ;".ü., t1 .A
mandar o projeto: do Exeeutlvo manutenção - Cr$ 1. 003 mi, va solução do problema do p� ito ! Francisco do Sul, ·1tajaí, Imbitu- O célebre ladrão de auto-.: no para Tubarão, onde, pe- 'uma vez, ·0 caso do roubo de
à publicação, para posterior apre lhões ; c) - aquisição de uma d� Mucuripe, de tanta inrpo rcan- : ba, Rio Grande, Por to Alegre, -P:!- moveis Armando Bl!eno de

.

la "ímportâocia de 350 mil automoveis, cuja : históriaciação, inclusive do pare c+r uo- frota de dragas e recuperação cia para a econ?mia do N01'dest�; lotas e Corumbá; con s trução dos Almeida, preso no .RIO e que

,.
.

I

relator, deputado Hildebl'a i,h e'e das unidades existentes - Cr$.. construção ?O porto de Ar�la novos portoa da b�ía de Cama-" . conseguido :evad!ir-lse, foi cruzeiros, conseguiram ven- estava parada em virtude do
G I 755 milhões', e, d)_ - aquisição Branca de vital interesse pma : -

C I S- agora, recapturado, estando di" AI
.'.

N h fos. � . , <

i mu, Amarraçao, arave as, ao indigitado também como àu I e� o ao sI. OIS1O eves c e. e da quadrilha haver se
Segundo as ínformaçIes '<10 I �oão da Barra, Cab� F.rio, F�z �o d t b d Bl

.
.

Executivo sôbre o projeto, o I;c..
! Iguaçu e Manga, i nrli spensáve-s

tor .'S! ou ros rou os e,car-I
.

e.Yer, que' Ignorava tra- evadido. Recapturàdo toma
� r08 em' varies Estados .. Ar- . ,

vêrno empregará, caso a prono- i à prosperidade dos respectivos mando sempre agiu em par": I
tar-se de um carro rouba- seguíment.; o processo, pa-sição seja aprovada, a quantia I "hinterlands", cujas populaçôes .... .

El" d
-

. A
O 'lh- tê 1060 cena .crrmmosa : com las; do, eante .da exibição de ra que "os outros casos a in-'de Cr$ 6.7 7 n11' oes a eu·, há muito os vêm reclamando; Garcia Tostes. .

. I ..'.
no "programa de obras e aquisi- I construção das barragens' ào "

Agora, vendo-se o prin- I todas as provas legais. ,da 'sejam devidamente apu-ções, de responsabí li dade direta

'I' Anel de D. Marco e da Cavaira e cipal ladrão preso acabou! Assim, voltou á bajla mais rados.do Departamento Nacional de
d l<' f b I Iconclusão da, barr�gem o - a.l1: PQr. ,CO:n essar os. rou OS, _Portos, Rios e Canais". Adiar.te

dango, que to rnarao navegavw s, principalmente o. do carro I '. ---------,.,----------. -
ap�:�:d:n�ó:�:nO:iaç�:: :��ã�;:ti� .

I para embarcaçi\.es de 2,�Om, ,dI' Bel Air, 1.4193-44, .qu� com j'_ OS.CIGANOS TERIAM ROUBADO MAISI
.

.

28 d M d 195'7 i calado, 1,:andes e.xtenso-e·; •."os t d d d Ihington, com o Banco de Ex�(_"- Florianópolis, Terça-feira, e ao e
rios JacU! e Taqual'l, propore (�. .�!�l?�ito, t�s:foad��� ��e fa�

I DE 500 MIL CRUZEIROS�talçiío
e

I�n�Plo�rt��ç;â�O Aap�ara
a

lJe:b�'
I

I'��TIT�T�', U'
.

Pt' A &lOPD ÃV�l' (.O�
.

-.
� ItU. ftiVII'PANil '·Ii RJ1 co��n\�%u!���acfoiJ�t�ioi�= 'I �nf()rm�m ,os últimos jo�-I cl'l1zeil'�� entre jóias, clinhei

.

. bl11111 UIIOI' b Ol! BIY'� lba U UIY do o r.ou:bo, quando ElIa!; nals paulIstas, que a poh- 1'0 e objetos de va,lor

Por indic�'câo
•

unanime B�l�lt�I��' ��Il'-l� N�i�' I PdedOrob ç,ar�nz�nd \7m:tc� ?;��:ra��s;e�U�tr��n;�!ti�i I; ci� da,que.le Estad{l' conse-I Em poder dos deti�os pe-

io' para a �residenciado· " o serva or!o pe f J
' dos antel'lormen e, . gulU loca-lIzar e prender al- .

la policia foram já arreca-
.

I
. . _"

., ! lon) (Ul'ugUaI) 1'0., ose Em nosso Estado, o carro .., A •
I

,

InstItl!to Ocean.ograflco Su- -

.
J : Maria Bei'geiro (Inspetor '. .

guns qIg'l}.nos, sobre. os quaIS dados cerca _de 400 mil cru-
lame�I�ano durant!l ? Ano .

. .

Técnico dó Serviço Meteo- Bel-. AlI' fora reemp,lacado
recaem séreas suspeitas de '4-('. irosoGeofIslcO o BraSIleIro A Coi"doba, Ar'gentina e na peciaUd'ade na Americ·ao I') (U gauI') Por d' ". '. 1'ooglco ru .. -

em Araquari em nome e
rOllbos. de' mal's de 500 mI'j .1••Sel�as Netto, que, alem de Escola de Avição Militár d� I Agora, com o evento do Ap.o tanto pode-se ver que, "so-aplIcar-se

.

aos estud�s. de mesma provincia e nação. Geofisico Internacional f?i ment� .um nome brasileiro �rJindo Carneiro. Dali os _� _._

'

�. _m-et'eorologla e g.eofISI?a, Juan Jagsich, já falecido, eleita a Diretoria. do Instl- consta ,da Direção do Ins- r t I I P

J Ih E t
'

d V II B Ih-exerce tamb�rn ,o J?rnahs- iniciou o extens? e valioso; tut.o Oc'eap·og.rafJ(;o. Sula- tituto' na presidencia, espeI;tos �e Ian es

e:varam-I· ""m u O s ara e olta o ata a-omo em Floru}llopolls onde trabalho do InstItuto' Ocea- merlcal1.,O, dentre os. c0l,llP?-
.

. hI

reside nografico Su,lamericano, con Ilentes aa grande mstItUl-

p
:. .

d K
.

S
I

S b 'I'
I

I' (II I
.

gregou os melhores cientis
.

ção cientifica contine�t�l r"so "0 como oro rau"e . uez Vil U. S I UI� o no on Ingen eo Instituto Oceanografico tas da Ametica para con- para os assunt�s de-geoflsI- � �
Sutamericano é iniciittiva e jugarem 'estudos oceanogra- ca, oceanografIa e metero-

BUENOS AIRES, 27 (U:P.) �a:íar a varios oficiais sobre O comando do Primeir,) Suez voltará em ·julho 'pró--
execução inIcial do notável ficos, meteorologicos e geo-- logi� A nova direção qu.e

_ O ex-Ministro da Aeronáu a situação politica· .Santan- Exército, acaba de -infor- ximo ao Brasil e que o er�7rsabio Juan Jagsich, p)'o- fisicos. Foi a maior autori- tem um duplo va.lor dI!. dI-. ..

• '. 'der eVI'I'ado" ha' m'UI·tO .emf U"d d d d d
.

'f'
..

I t't t
. d tica, como.dooro Julio Krause, A .'

R' B t lh- b' d t'eS'sor na UlverSI a e e a e clentI lca na sua es- l'lgn' o ns I u o e provI. en- MO'n'tevI'd'e'o,"'esc'reveu naque- 'mar, no 1O,/que o' a a ao arque.o novo con mgente----- .

a l' a a-o ao Ano que foi condenado a 15 dias
- -

- -. - -

.

,
elar sua p IC ç. . ola' Capit�f fa� três a,nos, aproINSTITUTO BRASILEIRO DE· FILO�;OFIA ! ���f�·�iCP�·e�id!n�:s�� w:n= �;li���:�:��v!��<oS;:;�fs'6�' 'iimadamente, um 'livro 5e-

a•••••••••••••••••••

_. �

I
rio qúe constitua um tribu- gundo -o qual o ex-presiden- CASA PRECISA-SE

Seccão de' Sanla Caiarina .-
. d!: J�I:;dh�c�i��aa Pj�z.��b1� r:�e��c��n:ea��i���d:J:i::� �eera;�e��/�(), f�feaC�d�o����� � Para um casal, pequena

N
,. '."

.

"1 Jagsl-C� edem homdena�emt' a ou não as-acusações que for- Eva € varIos oficiais supel:-io- de preferência mobiliada e
O proxlffio d�a_ 4 de 'junho, às 20,00 horas, 'na FacuI- memorIa C! gr)anp' e <!dlen IS-

mulou contra ,ele o dirigente res das forças armadas ha- na praia.
dade dc Filosofia, será. recebido no i. B. F. de Santa Cata- ta (�rgen�ma reSl· ente:

do Partido Radical, Silvano viam colaborado com Os na- Tratar com o sr. Pinto ou

',. d' AI'd Ab t
.. A

• A Setxas Netto (BRASIL); .

d t 'stas an°t s e depoI's da Senhora, no LA PORTA HO-una o 1. CI es reu, au Or de vanas obrws sobre aS- Chefe da Secretaria Tecni- Santander, de que, uran e a ZI e
... ,'suntos sociais' e ec-onomicos. ca dr: .Tito Livio Ra-cagni' guerra fôra "um líder nazis" !guerra. TEL _: Quarto, 216. meira quinzena de julho, via'

O ilustre recipendiário dissertará sôbre élssunto filo- (Argentina; Seção Executi.-· ta."·. Krause f{li Cietido por
-

P I'· d S- P I
maritima.

só fico defend.endo' a sua
.

va: Prof ..... R.oberto Lag�r�d ordem -do brigàdeiro E;duar- No" Arraias o IIIC.O$, e ao', au o,
_, .

·tese. .

,la (especIalIsta em radlaçao do McLoughlin, novo titular �
f\_ sessao e pub�ICa. cosmica) . (Uruguai) Prof. da p,asta da Aerón'ilutica, se- Jornáia oe

Nestor Piris (Diretor da So": gundo 'noticiou-se, em virtu- '.

c i e·dJade Meteorologicar) de'de um i'ato de'indiscipU- cente�', mformam

(Uruguai)' Revmo, Padre .na",. sexta-feira ultima,- ao
I

.

� drade e Ulisses, Guimarães,
que a ini·ciaram sua campa
nha, visando a sucessão es

tádual do Prefeito Paulis-
. .

ta ao sr. Janio Quadros.
O sr. Adernar teria dito

q�e julgava ser. ainda_mui
to cedo para um pronuncia

mento ,definitivo fl iespei.
to.Ocupando a hil;mna da

Casa; nà sessão de ontem,
o

.

deputado pessedi_sta Or
lando Bé'rtoli teceu consi
derações sôbre o p_rob-lema
rodoviário -do município de
Taió mostrando a necessi
dade' de 'se dotar aquelé mu

nicipio de melhores meios d.e
comunica'Ç!to. visto que us

Poderes PUblicos não se ma

nifestam favoravelmente 'à
solução -do problema. Assi
nalou 'ainda o deputado pes
sedista que e Govêrn.o Fe
,d_ral. havia 4'et-erminado
providências no sentido' de
se ligar a estrada federal
BR2 que pas,sa próximo à
Sta. Cecí!i:a. (Curitibanos)
com a cídade de Taió. Por
isso insistia naquelas provi
dências, pedindo a trans
missão dé um despacho te
legráfico ao Exmo .. sr. Pl'e
sidente da República,. ao
Ministro da Viação e Obras
Públicas e áo Diretor do De
partament.o Naciona.l de Es
tI'adas de Rodagens.

O requerimento. obteve
apl'ovação imediata.

ORDEM DO DIA.deI3-6-57
Pavimeittaçãp

, Municipal
Podemos informar, com

da absoluta certeza, de que· tão,
logo seja concluido o calça.
mento da rua Durval Mel
quíades (na antiga Cháca
ra do Espanha), o sr.' Pre
feito

-

Municipal - dr. Os
mar Cunha - autorizará o

calçamento, das ruas Mon
·senhor Topp, Crisp\m Mira,
José Boiteux, Irmão Joa
quim e Rio Grande do Sul,
(laterais dà Avenida Mau
ro-Eamos).
Pretende. assim, o Chefe

elo Executivo M"unicipal dar
cumprimento'ao seu progra
ma -de govêrno, dotando as
nossas vias públicas de uma

paviment�ção _à altura do
que recomenda a uma Capi-

Projeto de Lei NR 22Q-A- tal de Estado:
. "hinterland". pÇlulista.

56 _ Crédito éspecial des- ..
tinado à l'eembolsar a Pre
feitura de Indial, pelas des

-pesa;s por ela efetuadas com

as, eleiç,õ.e-s de' 1954 e 1955.
. 'Projeto de Lei NR. 56-A-
56 � I�titui o prêmio Je
. rômmõ Francisco Coelho,
de reportàgem sôbre a As-
sembléia Legislativa. -"

Projeto 'de Resolução NR .

3-517 - Determina remessa

de !·cópias dos autos de in

quél'ito, - relatório e conclu
sões da Comissão Parlamen '(

tal' de Inquérito, criada pela
,Res. nr. 85', de 24 de novem

br.o de, 1955.
Prazo a contar de 28-5-57
Termina· em 31-5-57

tório da Comissão,Permanen
te desta Assembléia Legis
lati\'9 � Corre,,;l'ondente ao

período de 1956-1957.
.

Discussão e Votação
Indicação NR. 16-A-56
Concede gratificação - de
Natal aos carteiros que vêm
prestando serviços a esta
Assembléia.

.

Di :(;·I1S830 e Vot::tçii_o do
Parecer dado a.o Requeri
mento NR. 1-A-56 - Ré
queI: a transmissão de. tele
grama�. ao Exm(). sr. Minis
tro da' Guerra, soUdarizan
do-sp' com as man ifestações
pres-tada's pelos trabalhado
res em data de 12-11-59.
(rej,eitado �m face

.

de se
considera-r o requerImento
extemporâneo) .

"Outras fontes chegadas
ao pessepismo ali, afirmou,

peroutro lado, que o sr. Ade

rnar de Barros é candidato

certo aos- Campos Eliseos e

que iniciará sua campanha
daqui a uns_ tres mêzes. Os
lideres do PSP,. mostram
se certos da vitória de seu

chefe no plano estadual e

afirmam até mesmo que c

candidato vem, surpreenden
temente. recuperando todoj
pre'stigio qUe desfrutàva fioPAU T A·

A
. Neste mJmento, por exemplo, JK deseja apenas

-que .o,Congresso vote o orçamel}to g'eral dai Repl.o.blica,
�m têrmtls que permitam a sua execução; que ultime
o projetQ de reforma tarifária,' jndisp.�savél ao país;
qUe ni� Ofereça, poderes legais :pal'8 prosseguir. na, sua
política de expansão do comérci,o' exterior, disciplinan-
do"o cãmbio e () giro mel'cantil; que, leg�la sôbre a

Previdência �ocial, na conformidade da mensagem d�
Executivo ao Legislativo, a fim de salvar' do caos o

.
- \ ,.

-nosso seguro s'_\ci8,l, além de outras medidas qu" (12-
. pendem de decisão dos pai·lamentares.

E pede- O Presidente esses instrumentós de açã1
para enfrentar os problemas Ilacionais, dando-lhes so

luçõe� dentJ'o do �squema que traçou para 01 seu quin-'
qu'ênio.

�,

. .JK tem somente o propósito de traballiar e pro
duzir. Não alimenta sentimentos de vingança, nem'
faz discriminações entrê os brasileiros que' se dispo-.
nham a cumpriI' os seus deveres cívi,eos. A: êsse respei
to não pode hâver dúvidas, Os seus maiores adversá
rios pão nega,m o patriotismo e o esfôrço. constl'Utivo -

. do Presidente da República. Os seus atos no Oovêrno
demo·nstram que JK empenha-se totalmente na Juta'

co!Úra' o pauperismo nacional. Entrega-se c!}m afinco
à ac1minisíração, visando':1 atingir as metas incluídas

po seu plano governamental.
.

Portanto, para o Pres!dente ·não há o 'problema da

pacificlj.ção, 'Isso diz com a oposição, que até agora; só
tem procurado agitm' Q país, criar ,dificuldades aos
dirigentes e ao povo, movida pelo' despeito e o comple-
XI) da derrota' eleitoral' .

\

(Do Diário Carioca)

OIJ,DEM DO DIA - 27-5':'57
2.a Discussãp e . votação

do Projeto - de Resolução
NR. 6A-56 - Institui o

prêmio ,de' Cr$ 25.000,00, a

que se demominará "Assem
bléia. Legislativa do E·sta
do de Santa Cat2.rina", ao

Jóquei Clube de Santa Ca
tarina.

Piscus-são e Votação do
Pái'ecer Exarado ao' Rela-

/
\,

que irá substitui-lo, será

efetiv�do na segLJl!da quin-
zena de junho .entrante:

O .retorno dos oficiais e

praças' ,do Bata·],hão Suez,
está marcado para á pri-

Taip_e, Formosa, .27 (UP.)
·

- Funcionarios norte ame
ricanos afirmam. que foram,
indubitavelmente" prepara
da:s as manifestações de sex
ta-feira ultima contra os
E'stados Unidos. Assinalam
que os manifestantes pene
traram ,na embaixada já mu
nidos de .ferramentas pesa
.das, e dirigiram se imedia-'
tamente para a sala onde
eram guardados os codigos
secretos. tentando arrombar
a porta de ferro, -Como não
o consseguissem, começaram
sem perda de -tempo a abrir
um rombo na parede de con

Cl:eto. que tem dOZe centi
mt1Ul'oS de g.rossura. Ora,
dizem os funcionarios, ·se os

assaltantes fossem simples
man.ifestalltes populares, in
flamados por uma paixão
momentanea, não -se dariam
tanto trab:dho púa apanhar
os codigos secretos!
Cidade do Vaticano, 27

(D,Po) - O Pa-pa Pio Dose
recebeu em aud'lenciá espe-

· cial, hoje, todas as l'eligiãos
da Oll'dem au,xiliactora, as

freiras dás hlmas santas-do
Purgatorio. qUe assistir�lRt
ás cerimonias de beatifica
ção da fundadora da refe
.rida ordem. a Irmã Eug'enia
Sit, realizada antes. O gru
po estava sob a direção da
superiora geral da O!rdem;
madre Jeanne de Vesine,
cujo nome religioso é Ma
·ria da Cruz.

,

Porto Principe, 28 - O
Haiti voltou hoje, á norma�

!idade, tran qu ilizado pela
promessa de seu novo pre
siden te provisorlo, Daniel
Figualle, de que formará
um governo representativo

· de todos os partidos para.
convocar, o mai,s breve pos
sivel, e-ieiçõeJ'l .presidenciais
livres e com' plenas garan
tias para to,do-s, inclusive
ele proprio. Numa entrevis
ta concedida 1 á U-nited' Press
'poucas hor�s depois de as'

s_umir a presidencia Fignel
le declarou que formará um
gabinete com representan
tes de "todas as tendencias:::
politicas"; porem recus.ou

comprometer..:se no .que se

refer a data das. eleiç·ões.
�__w..-.." __."'- -_·.-•

�,O ,L U 4 II O T 'E L� ,

:. oferece a você a ::�,,_�J
� lhor mêsa da cidade.�'
� Faç-8 suas -rel :i<:õc�' �
.. I"
" . 110 >
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