
LIMA, 28 (U.P.) � Com vint{
condecorações no peito, a fleu

ma britânica no semblante vivo

de quase setenta-anos, o mare

chal Bernard Law Montgomery;

--

DEC'LARACÕES
•

Iarizou, desceu do ;"Estrela dos Pouco depois; dizia aos [orna-
Andes" (um Convair 240 do Co- listas peruanos ;

mando Aéreo do Caribe, posto - Muita gente me pergunta
à sua disposição pelo presidente se haverá, guerra. A resposta
Eisenhower), no aeroporto de vale '60 mil dolares.
Li:,,,,tambo.· I Desmentindo a pontualidade

DO MONTGOMERYMA.RE CHAL
britâ�ica, che�ou à �ntrevist�, anos,' � func.ionário da ."Shell" 11"

nização do T.ratado do Atlântico o imenso. arsenal aÚi�co
coletiva COI:� trínta J1l1nut?s de I- n� capital chilena). Infehzm�mte N_?rte, ac:edlta que os russos I povos livres. Enquanto .se seno

atraso. NaQ perdeu, porem, a nao pude falar com meu f i lho, nao levarao o mundo a uma ter- I tirem inferiorizados, o mundo

/oportunidade para pilheriar: -1'Dev'ia
estar em algum, coquetel. cetra guerra. Eles conhecem pode rá-. respirar tranquilamente.

Tive de fazer .uma .lígação para . 0 visconde �e-El Alamein, se- : perfeitamente o poderio milita!"
.

ARMAS ATOMICAS

Santiago (seu filh.� David, 29 gundo chefe supremo da Orga-' do Ocidente e temem, sobretudo, "Monty" afirma que as armas

Program'a Ofl·cl·al Da' VI·'" )·ta'
.

0-e Cr'av"8)·r'0 �:!��:��:!:��.iie��S��:;I�:::�:�S�
•

tá na capacidade de destruiçi\o,
.

,
.. o poder de 'alcance do armamen-

,

I �:s::::i���;::!�:n::;;;!:i:�irSI�:i;
O Presidente da República Portugues a chegará ao Rio no dia 1 de junlí,prolimo às U,jô, desembarcando no I ""�l,::,�",,:�,:q::";:,":,d:":;!';�

Arsenal de Marinha, aqui permánece ndo até o dia 15, às 9 horas, qUQdo partirá' para Minas Gerais
_

_
. .

dente

a:��:::Ji::i;:;!
.

. O Itamarati distribuiu ontem
I
nhor presidente da Re�ública,

I'
11,30 horas - .Entrevista cole-

•

mático no Palácio' das Laranjéi- 1 Eminência o Cardeal Arce 'risp » ças Armadas ao p re stdent.i da Na manhã de domingo, 'após
simultaneamente' com a :.:huLl'e- no Palácio do Catete, durante a tiva à, imprensa, no Palâcio das raso Traje: Fraql,l,e. __ou .uniforme do Rio de Jnneíro.. i República Portuguêsa, du ran te ,fI haver passeado de taxí (o auto ...

. laria portuguêsa, que o. i�z em : qual será. imposta. a ·S. Excia,.o Laranjeiras.
. .. com condecorações, .Unif?,:n{e I 13 horas -:- Almôç� !lCl Hípo-

'

qual será entregue, pelo senhor móvel da Embaixada, que o con-

Lisboa, o pl'o:l'ama OfICI,d aa ! sr ..
Juscehno Kubltsch�k de Oll.,. 14,30 hor�s - VIsIta. ao Con- correspondente para os mi+ita- , d.romo da ?avea, seguido de. ("r- presidente da.- República ao sr. duzia do Palácio do Govêrno à

visita do presidente de Po rtugnl verra a Banda das Tres Ordens. gresso Nacional, reunido. em res ,
_

'rIdas. 'I'raje r Fraque e c"l'tv::1._ general Cravei ro Lopes, uma es- r"sidf>l!cia do embaixador Mon-

ao' Brasil, que é o segu ln te : Honras militares. Trajy.- Casaca
1
sessão conjunta, no Palácio Ti� . 20,30 horas - _Jantar ofereci- Unifrn-me co i-respondent-, I,m'a pada de oficial general do Exêr- tagu PolJock, sofreu ligeiro aci-

DIA 7 DE JUNHO. ou .unifor!l!e, co�! condecorações I ,�·adentes. Ho�ras militare�. Trb' do, no Palácio )�J:tamarati, pelo os n:ilitare�. .

cito Brasileiro. Traje: F'raque e dente), o marechal de campo, em

(Sexta-Peí ra) Uniforme correspondente para . j e : De paSS1!IO, escuro. Uniforme sr. pi es idente da. República e 20 horas - Banquete ofereci- cartola. Uniforme corresponden-
'.

sua farda verde oliva, com um

14,'30 horas - Chegada ao Ar- os mi li tares ,

" correspondente para os militares. sra. d. Sara de Lemos Kubitschek d-: j.ela Federação das I\_,s:lch· t ... TI,a;'a os miÍitare;. l'
.

gorro mi itar azul, com franja

serial de Mn+inha. Honras miIi- DIA 8 DE JUNHO 16 horas - Visita ao Suprs- de Oliv.eira ao 81". .prestdent.e da çc c s Portug'uêsas do Brasi": 1\0' vermelha, seguiu rumo de San.

tares. Traje: Fraque .e cartola. '(Sábado) mo Tr-ibunal. Honras m i li ta rez República Portuguêsa e sra, d. Clube Gi nâai o Português. Tl',eje' 16 horas - Inauguração .hi
Úago.

Uniforme correspondente parn 11 horas � Visita da s ra. d .. Traje: De passeio, escuro. Urrl- Berta Craveiro LOpeS seguido de: "Smooking". Expos'.çá'l Cc,m mana, na' Bib '.'
" 5••

C
.

tê P'I' B 't' C
.

L
.' d If d t 2230h' IO'R' •

T' 2230 h" R
-' f téca Nncicnal. �·u'.'I·e: De ',iJ;.l��

os militares. ortejo a e o a a- er a raverro opes a sra. .
orme correspon en e para I.IS .ou noras -, ecepçao. raje : , oras --:- ecepçao o .e- PR'OJETO P'ARA

, cio das Laranjairas. Sara de Lemos Kubitschek de militares. Casaca ou
..
uniforlllc com conde- I recida pelo sr. e' sra. Roberto 'seio, e�",�n. l!.liforme eorres- 1"1

19,30 horas - Visita ao se·, 'Otiveí ra. I 17,30 horas .::.. Circulo diplo- corações. Uniforme correspon- Marinho. Traje: "Smooking". 'poude n te l)[l;'a 0< n.ilitares. - ,INVESTIGAÇÃO
--,------

dente para os l'l1ilitares:
"

,DIA 10 DE JUNHO
,"

17 h >r�s - J(1,)'"pção ·à Cdô-

ANO �LV'- O l\i:AIS ANTIGO D1ÁRiO DE SANTA CATARINA _ N.o 13 066 DIA 9 DE.'JUNHO
.
10,30 h�r!ls � Parada militar nia Portuguesa e AssociaçõC$ ROMA, 28 U.P.) - Delegados

(D
de vinte e cinco nações co-

OI�lngo) com Fôrças do' Exército, Mari. luso-br::!�,ileil'a, 'l'a Embaixada

10 h V··
. meçaram ontem a preparar

oras - Islta a" sr. pre- nha e Aeronáutica, na Avenida de
-

Por, l'g',tl. traje: :Ele pa,,;h0. t .t
'feito do DistritQ i!'-IlileraJ, no 'Pa- Atlântjca. Tráje: Fraque e caro escuro. l;ll1fol"l'll' corre'!pon'

nes a capl aI o projeto ';para

I
.

G b
uma investigação sobre o

aelO uana ara.
,

' tola. Uniforme correspondente dente pa':t iJ3 1'liJiiures. .

.

problem:r dos ,excedentes 4e
-

11 horas - Visita à C!imara pura os militares • 21 hJ"'l' - "'" ""O solell� 1'0

I D' t' F d
.

.., - ,., '" �'ceras no mundo. Participa
(O IS rIto e ef.:ll. - 13 horas' _:_ Almoço no Copa· i Real Gabhete .':J'·l.uguês de L�i-' da reunião-, entre outros, dEl ....

12 hO,r�s - 1\1;issa na IgreJa de cabana PáLIC-: Hotel, r)fl!�e�;do . tura. T,: .... i": u:hl.);)l:ing". 1leg;ádoS do Brasil, Argentin'a,
Candelal'la, cltlebrada por Sua i pelos oficiais 4"�neraiS' d,,� Fin"

I

(Cont. lU. últ. pág' ) Uruguai e Guatemala.

CriaçãO 88 Restaurantes Oníversitari
; RIO, 28 (V.A.) - Estão visitando os prin�j pais centros estudantis do suldo'país o 'minis
i tro P��e9al Carlo� Magno, oficial de gabinete do presidente da_ �epública" . e' <> sr. FhttiQ
: Esteht�-, �o gabmete do Ministro da Educa ção .

i Em Porto Alegre:, Pe�otas, Santa Maria, Flori anópolis e Curitiba tratarão da assistência aos

• estuda�tes IJarticularmente da criaçãod�ma rede de restaurantes. Em Curitiba o ministro

o d�puta,do 'l'upy Barre- do � atenção ,do ��vêrn? pa- em Herval do OeSlte. I Pascoal,Car}os Magno fará eritreg� dó prêmi'o que há_muitos anos foi criado pela União

to, abordando o trabal�o r� a grave e �fhbva Sltu�- 129-56 -_ Cria o Conselho.: Par.anaê.ns,e. ile E.studant,es, denominado "Pas c,oal" e que distingue os melhores espetaculos
,construtivo que vem reah-,; çao por' qUe Vivem. os a,gl'l- Estadual de Contribuintes U t P Izando uma pleiade de pro-

. c1?1tores daquela f�rtiJ re- e concede outras providên� '" nlVerS� arIO� n� arana.
':

.

'"
..'

..

���s�r��id�� e�;I�������Us��:�_ glacotIfÁ1!Ê �.tSAÜVÀ ,c���86_56_ -,- Autoriza 'aq�i-: ······Ã�TorÕ�pT.L·Õ···················· ••••�•••�••j••••••�•••••••e��e.fj,9��e5eJh.
jeto referen'te a, crjàçiío de, O d,eputado E'l1ory Teixei- i)lçao ,de terra enl COl1cor- " .' _'"' . �,_ •

" ..

.

��e ��::�ta�ê l;;�l�;ro�':� ��sr:inJ�a';:Tb:�j'��z�:fe���' �i1f?�; -4� auioriza �a, d��4��' '.� C�USi:-- f*�. ,·freio};. Pldcia di Metorisla Excesso
�

d. vêIOCliIda'de
refa -e, acres'cenlhmdo a pro- vem -causando à Iavo,ura.. do "ge dez ,il-p5'hC'es de. "U'n1.. nll-::.... < ,., c'. �O-, ""�;!"

�', �.... ,

',' I '." ,;-. 3.:_, .,'" :;- .., <t-<, '."" ,
,

.

.

.

'. c

posição apresentàd� à orga- o�ste catari�h'�e; a.. in'tiltra- lhão' ��:-c�((zei;��& �cM'à' ti�ã.' J 7��'�lft::!dP" úi:ni� :",f�;t'�31��tad�U)n .. PO'p\llar��:4!Le se ac�aváJll. !'los.= as autoridades
nizaç-âo -do �ferld? Qu�- çao,da sauva, que te� eau,- para I_I-UXI_l�Oo 'a_ .

,construçao,' mente: com os - oIetivós 'olÍrà dã 'di . ra_re.q ni�' .:, t.l�$,lmedl�oe8 e qu���'� C'om.p es para: que po·

oro recon'hecldo p,eto Gover sado gram.des males a agn- da U)llversIdade.

I u lU' b' t ha.ni '. 1-, VIDa. PIO':' el - dlatamente se pronbflca- nham um paradeiro á es-

no do Estado, dotanào à mes cultcl11'a daqu,ele seltol; do 125-56 _ Cria o distrito q. e ro\ . o e� ora en, �Ia nao' perdeu a .vIda, a ram a aj�d�r a in.feliz jo- ses' verdadeiros atenta-

,mo d.e direitos e �anta�ens Estado. Acrescentou ai?da de Bal'ra Fl'ia em Campos s�d� sub�ettdos a. !llÍta �e-. 'l?íh�m .Marlene, .Fd�el'lo ve�t·.l\otlfl�aram,. ii, ,Ins: tados à seguranç!Í dos se-

idênticas ao funCIOnalIsmo o i'Elpresentante pessepIsta Novo!!.
.

.

- , VIsao em t;�gra, Ja estao, do 8:r. BaldIcero Fi- petorl�, de '_VeIculos ,e nhores passageIros que

estadu'aL que muito embora o govêr': , (Cont. na ultima, pág.) I por desl�J:'o e falt� �e 10mÁn0d_ est.utlant.e da.no,s- TranspOJ·tes de Passagei- além de pagarem um' pre-
O -'d:eputado ,Braz Alves, no do Estado hollvesse pro-I . 'E"IIIX"lllp,u"E""R""'I"';'_NeIAS'''I! resp()l,;sablhdad�. deIxan· sa uca, emI�}� ComercIO, ro�, quelogo após enviou ç'0 absurdo ainda ,estão

em nome ,da bancada d.o métidü providênei8:s para o E
'I

do mUito a deseJa". mor- - e q e se �I�.IgIa" para a tres. gum�da!�. entre os S'ujeitos a perderem III vi-

Partido Trabalhista Brasl- extermínio do mal, até o ATÔMICAS me�te cOm os .que serv�m CÍMÃa'rf_AI élPanhaâa EM, quaIs <! sr. Juho Gonçal. da.

leiro, tambem se solidarizou' momento medid'a a.}guma s,e' a )m�a Ba.rreIros-FlorIa- '. ALÇADA,.6 Vles, dIretor da ,I.T.V.A •

. �

d c fêz sentir. Tudo não passou "Nova Iorque, 28' (U.P.) - nopohs.
. .

.

que vem pro;ar catf:.gor�- proc�er!lm às devidas.in.- LEIA
com a proposlçao, o seu 0-

de p' romes-sa governamen-' InJormam do Estado de Ne-,' Temos mSls.tentem�nte, c!Ímdente at f.�lta de pel'l- veshgasoes, sendo' Vel'lfI-
lega d,e r,epl'esentação. .

tal vada que no campo de pro- junto às autOrIdades com-
cla

_

o �o orIsta. ,do entao a FALTA DE ASSINE
PREJUIZOS A LAVOURA .

ORDEMDo DIA
\
vas atômicas teve início, ho' petentes reclamado uma . (> o�lbus, �e pla,ca nO FREIOS, VELOCIDADE

O deputado Gomes ãe :AI- J'e, a ma,ior seÍ'ie de experI'- assI'steAn-cI'a mais rigorosá. 24-50·.31., de BIg.uaçu" por DEMASIADA','F AL 'I' A
':meidia téceu consid1erações Foram aprovados em Co-

- ... - emprehm d d E DE
a Irespeito rl,os, prejuizos missão de Redaç<?es e Leis enclas a.tomIcas �te. agora Se por 'quaisquer modos, .

o
•
ce I o a m· PERICIA DO MOTO-

causa,dos à lavoura em vir- da Casa às segUlntes--pro-1 emp�e,en�Ida. A prlmeIrR; e?,- houvéssemos sido atendi- p�esa Barrelros a desta. c;a RISTA, AUS:�NCIA DE

tude ,do' ciclone que -devas- jetos: •

..
pl,osao vl�ha se�do adiada dos "não havériam se ve· p!tal, estava se�do dIl'l- ,CA�TEIRA DE MOTO·

tou as plantações no Muni-' 174-55 _ autoriza aqulsl- ha trese dias, deVidO' ao mau rificados os lamentáveis �Ido �hlo sr. Joao Otávio RISTA.

ci ia de Tangará, chaman- ção de uma á,rea ide terra tempo.
.

. acidentes que tiveram, lu· arva o. Ma,is uma

�5__'() ()�()_() ()""() () \) ("""1)---() () (i"'(� '11Ctt.. _().....()�()---()....()....()�

, Reass�.me .Ner�u.·· Com
.

País I Od;;�ad.g.ve,n:;�JO"'La"'d;/I/

c,Tranqullo, DIZ Ministro Macedo-,� �=:k::P':��:�:.Ose:Oon·:::':'�:��:
�

questão. E cO'locado a miude nas, ponta<;

"I� -. RIO, 28 (V.!\.) - Reassumiu a pasta da Justiça 9 sr. Ner�u Ramos, recebendo o , a;gudissimas do TO BE, OR NOT, S. Exa .

.

__ cargo do embaixador J. C. de Macedo Soare s, que o exerceu interinamente. Ao ato esti-

�,� :c'na��osemdPre. nto, NOQT, pOdr. fodrça dalil' .in'·

I
' , .

�u ...""'s u eJ1ls as. ' uan o, e 1'31'0 em

.

,e� ::::mmfJ�:::;:�e:e!����:::r!��:�: :���i�;a oq���:t::��::�e�;;:���:!�:;:�!�: t:z::�!I- ,e ,o, ::::'e� !:;�i�:ni:;:�_:�e�::'i::r:�r!E�
A .'

,

",
.

"d d' -R 'bl' ..'. I ': NQT desapiedado e despersonalizante;

_
referenCIa ao prestIgio do Presl ente a e pu .

lca no campo mternaClOna. .

'Ô
. Vejamos, para .citar, u,m dos muitos

• __()�O�()_().....o_O_()_o.....
. .()---')....()---()�()....()---p--=().,' I

'

Ao transferir a pasta, declarou.o chanceler Ma cedo S.oares que a_entregava �omo a rec:bera, lstO _e, .1
ex€mp Os em �ue o g�Vernador passa do

com b expediente rigorosamente em dla, dandQ conta, a segmr, da situaçao de tranquIlidade que g_oza o paIS .. SER para o �AO SER.

internamente, com Jeflexos inclusive nos setores políti oos, ressaltando o "movimento patriótico dt! ap.oio das O sr. Luiz Boiteux'Piazza, adminis,tra-
.

oposições 'aos proJetos governamentais de interêsse na cional". .

dor, padrão M, aposentado, pediu reVel'_

AÇÃO COMBINADA. ' da oposição; num p:o�ósi�o e· evidentemente por -todos 'capacidade -de trabalho de, são. A inefável CESPE, no parecer n.o:.

Acentuou ainda o .minis- elevado de bem serVir a Pa- os brasileiros". Chefe do Gabinete, sr. Paulo 3.798/56, public'ado no "Diário Oficial" de

tro Macccto Soares que "a t�ia levar.á ce�t�men,te o Bra I Lira, e a boa impressão que
.

-I de março do corrente' ano, assim se

aeão combinada dos homens I sIl a prOgredIr no ntmo d.e- ,
GANHAM POUCO tiverà dos altos funcionários, manifestou:

dó Govêrno com os homens, sejado pelo Chefe da Naçao I Após comentar o zêlo e do Ministério da Justiça e',demais funcionár.ios da ca-, "Requ"el' Luiz Boiteux Piazza, Admi-

sa, disse o chanceler que no. nistrador, padrão M, aposentapo, reever-
setor da Justiça tudo conti-

I são.
nuava em perfeita o-rdem,
parecendo-lhe, no entanto:

Foi aposehtado em 22/7/54, de acôrdo

indispensável, um reajusta-" com o art. 198, combinado com o 199,
menta nos vencimentos d,ôs" item I, do Estatuto.
magistrados. I Por força do que dispõem as normas

PRSTIGIO EXTERNO
'I ,estatuárias, no Capitulo XIV, sobre Re-

. , vernador: para ,est� "sim", para aquele
Agradecen·do, o Ministro versão, nia é possivel ° atendimento do '

"não:.'. O mais moço "não" porque já pas-
Nereu Ramos manifestou o pedido, visto contar o requerente· com e

d
.

d
- sou do limite da idade; o mals. velho

eselO e que possa Seu co- mais de cinquenta e oito anns de idade'.
lega da Secretaria do Exte-

Pelo indefirimento.
"sim" porque: .. o governador estava em

rior continuar, por longos fase de NÃO SER!

an.os, emp'restando' a' vl'da S. S. em 10 de outubro de 1956. Dante '.

tE aSSim, com á os que tais, e os de

pública do ,país as virtudes de Patts_, presidente; Moacyr de Oliveira,
de Sua cultura e os ensina- relator; Hamilton Hilctebrand; Alcides

aumento diário do funcionalismo, num

Ou.:ros assuntos debatido� na mentos de sua experiência. "panamá" permanente _' vai-se exaurin.

;eumao �o Conse�ho. foram, a Abordando aspectos ligados.
Ferreira. do o, TesourO', numa sa,ngria fatal.

ll11portaçao de nJll,qu1l1p.s c 1m- a' mI'ssa-o que acabara de d�- - O S1·..Governador aprovou êsse pare- ,
.

- Qu,l�do o governador quiser dinheh'o

p}ementos agrícolas, adnbus e I sempenhar revelou ter verifi ceI'. para a Termoeletrica de Capivari, verá
inseticidas, bem com? a �ua r]J". cada que a. obra do Pr(lSi- Era Um pesol Agora vejl}mos a medida.

tl'ibuição eficiente pelas �;onas , ,dente Juscelino Kubitsehek, O mesmo,' "Diário Oficial",
.

de. 27 de que não o tem. E terá que confessá·lo, se

agrícolas. E foram apreeiados ,extravasando das fronteir:,s já ° não fe'z ...

tambem, os estudôs sobre:r---.t�)li do Brasil, projetava seu PI'.;'8 março último, .insere o seguinte decreto

cação de .recursos ná pequena tígio no campo in�nal�iD' de 31 de dezer:..bro de 1956:
lavoura e a inigação do cÚd:to. mal. .'!'TiI!'" ,

'I
1

_e

S�11l a clássica boina que o popu-

DIRI:{TOR: RUBE"d riI� ;\'. ,g'\:HOS - OR RENTE: -,DOMINGOS F. DE AQlJI!\O
-----:r----.-.-'-.---�-- .----.�-------. -'-� -,.---

EDIÇÃO DE HOJE:' 12 P.lG. - CR,; 2,00 - FL9RIANÓPOLIS, 29 DE MAIO DE 1957

Redução no· preço· d 3S jeeps e
RIO, 28 V.A.) � O Custo -dos I.'

•

h-
. ?a màior redução, não:ó �C'i

veículos de fabricação nacional CamlD oes JIP�S com!!
.

tambem nos t:umi·

,.foi o tema da reunião do Conse- ! nhoes (fabl"lcam·se 9,600 C'Il1;I·

lho de. Desen�olvim�nto, convo i nhões e igual nUl11,ero le jiÕ){!s

cada. pelo sr. Jus.celino Kubits
I
cação nacional, salientando qlje' põr �no, no Bi'asil), ficou �;t�l

chek, na manhá de ontem, no Pu·
" o seu custo,' atual vem dificul· belecldo que uma subcom"saq

lácio do Catete.
i tando o êxito aa baWtlha do abas do Conselho de Desenvo!V!lUe1"

! tecimento.,' to iria coordenar as sugt!!;tões

Participaram da reUl11ao <JS í .

"presentadas. Dos traban,G� d!.

ministro José Ma�ia Alkmin e I f) representante da Willys, r�ferida subcomissão,' vão oarL�"
Mario. Meneghetti, o sr. Lucas sr. Cunha Bueno, l'essaltou, en· clpar representantes dos fal,q·

Lopes, presidente d" Banco' do tão, que os jipes fabricados pela cantes �es�es veículos.

Desenvó}Vimento Econõínico, o
'

sua empresa, já com 60% do- seu

sr. SebastiilQ Paes de Almeida peso nacionalizado, haviam bai

presidente do Ban� do Brasil, - xado de preço, depois que o che.,
além dos diretores da Wi!lys . fe do Governo' adotara medidas

Overland do Brasil e da Fabrica
I
de estimulo ao desenvolvimento

Nacional de Motores, como con· I da industria de veícuLos autol!"'

vidados especiais.
.

. ! 'tores no país. E. citou que '1 re·

Manifestou o sr. ·Juscelino dação fÔl'a substancial, ue 440

Kubitschek o desejo de ver ba-Imil pam 3G5 mil cruzeiros.
.

rateados os preços de vendas l Depois de alvitradas V'lrHW

-d.os caminhijes e jipes de fabr._i· �.,:ovidencias para conseguir ain·

NO

DIVULG'tJE

'ANUNCIE
� ,

Passou o sr. Boaventura _ no nome
.

e na sorte - .de topógrafo classe K, com
Os vencimentos d'e: Cl'S 1.550,00, a. Auxi'
liar, padrão. S, com Cr$ 9.700,00 e mais
Cr$ 1. 364,00, no total de Cr$ 11. 064,00.

Ess'e funcionário fOI'a �posentado em

23 de dezêmbro de 1948, com 36 anos de

serviço. Pela' su� c�ertidão de, casamentu,
casou-se aos, 24 anos, em 1908.

No próximo ano festejará suas bodas
de ouro,· c0l!l 74 an-os. Contava, pois, ao

reverter, a provecta idade de 73 anos.

O parecer da CESPE nio foi! áinda pu·
blicado. Nem o sel'á jamais. Por outro la.

. do parece pouco provável a existência, do
cargo! para o qual reverteu, à data da re-

versão!
.

Aí ficam o·pêsó e a'medida, do. sr. go-

Mp rrrir, --_.._---
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pensé).ndo· no homem do campo· O Deputado Braz
Joaqu1m Alves, falando ao redator destas notas ma
nifestou-se

-

favoráveJ à uma sistemática campánha
para trazer os lavradores, os criadores, Os sitiantes
e todos .quantos vivam'nos. campos ou nas lavouras
para. dentro das oJ:lganizações, rurais. Entende (> dePu
tado -de' Brusque e Vicl'al Ramos que é nas Associa-;
ções Rurai� qüe os�lavradore�_. -encontrarão .amparô.
Confessou ,g 'Pep. Braz que essas entidades monopo- :

liza�.. 98 r�curssos, em grande parte fornecidos, pelos' ....

. �l:es pÚl;lÍ'icos. E termin,ou\con: esta frase: "filiem-
}, ;

. '. '
,

.. ��;':O!�!�:":U"b
, tra� ,,�, ro�n",k�s,

.� f»ItJegulot publicO CO,O.
.

t�selt��e������:ti�iS��p�:a�:�:;ã�E����' ��tb::����l�
.

-Ira a'
'-

Rgd·l·oall"Y-I·dad·e"tores. O MI'llIst�o MarIo M�neghettl ,esta voltado pa- U
ra essa solu�ão. Ningué� poderá negar, hone,stamen- -, �', ('!! � _) .../- I' • \ ,) i ,""", : \"'! I 'j 1
Ue, qU� cÇlube ao Dep� Mil'anda ..

'

Ràmos 'lançar, aqui ., ...... l';" .. j •.,."""". , .1" t '-' I!.':'� ......e ..... iL.....!!!...:.p}
dó na Sociedade de Assegu- tado, com longos anos <1eem Santa Catarina, �ão salutar idéia.

rado�s' çontra Jucêndio, .prática. Afirmou que não se

em Nova' York, o sr. Harold constatou, até agora! um

S. Van�e,· membro da Co- só acidente e o menor ín,:

missão. de Ene�rgia Atômi-l dice de radio-ativi-dade ró-_
ca dos Estados Unidos, ma- ·ra das' usin3:s de energia
nifestou sua confiança nasle'

atômica.
'.
Os i�strl1mentos

medida's que estão sendo de proteção .são eficazes e

tomadas pelo govêrno, pa-, certos mecanismos se en':

ra resgu-al�dar o 'povo das' carregam de vedar automá-
·

radiações atômicas ocasio- ticamente qualqu'er esca-

·

nadas por _acid,e�te foitui- pamento' qUe se verifiq_ue;
to nas instalações exi,sten- nas instalações da u'sina

· tes: atômica. Seria inconcebível

, ARMADO ATÉ oS'
Na' direção da' cliêntela política� O importc\nte·

CURS'O GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
DENTES. trabalho. do Dep. Fernando' Ferrari apresenta, no ,sen

A E·scola Mod.eAIQ ,de Taquigrafia, dirigida p,elo Prof. - art, 14, uma inovação de dilàtado alcance. Institui o.Censura até 1"4 anos.
Sérgio Thomaz,' abriu matricu,las a� novo curso ,te 'Ta'- Conselho político, como órgão técnico. e de' Pesquisa,

,-

';."
' ;, ••••••••••••ee....... para Asses.sorar os, Diretói'ios do Partido.' Cabe a ês-quigr,afia ,por correspondênci-� que tera -a wU1'ação ue

In,tensl·Hcad.a,'s, a' s.cinco me's'e's após que será conferido :diploma ao aluno se Conselho, comPosto de 'parlamentares, e de mem-

aprova.do em exame firiaL i>ara maiores -infotimações bros dos órgãO's dirig.entes cio PTB, traçar as diretri-
escr�"er à Esco'la �odêlQ de Taquigràfia" Rua Barão ,de investigações zes da -vida poítica do Partido.

,ltape�ininga, 275; 9.° Andar, conjt.o 93, Caixa Posta,I .;.., "Colaboraçã:o do PT13 catarinense. S,ibe-se, de

8600, Fone 3.6�7(i59, S. ,PauI.o.
.,._.

detet?:::Sd;7S��i:�d �a�d I
ante-mão, que :'0 PTB ratarinese contribuira com es·

.

-_ . .

't' tudos e um substitutivo ao ante-proj.eto 'de Estatuto:
ASSOCIA'ÇAO IRMÃO JOAQUIM

'
' intensl_freararn, as mves Iga-

gações pára cap't'�lra do as-. ora apresentado 'pelo :Qeputado .Fern!j.ndo Ferrari e

�leição da. Diretoria sassinio da cond�hssa, Polo-! remetido, -pelo Sr, Paulo Baeta Neves, 'ao Dr" A,eâcio'
D,e acôrdo com os estatutos, 'conv.oco os' Srs. as'socia- nesa T�reza Lubienskl�d'madis "

.

. .

d' 4'd
.

h' d t conheCIda pelo ape 1 o e Garib.aldi San Thiago.
dos, para comparecerem no ·�a' ,e Jun �

,

� corren e
"ANJO!', a qua( segundo se .�. _.. _.. � _

ano. as 17 horas na.�ecretarla (}a As,socla,çao para a

I
soube, recebeu va�ias a!"e:,- -�18_'g''011'0 •. o'port,oDI'_ad'e..par·..a.eleição da nova Diretoria. ' .

açAS antes �e ser as;;assoJnl!-- , a. _

OSNY LlSBôA;' .

- da·9 detetIve �uardam Sl- ,

I C··8P.U-O de dlob81·r'o10. secretário. " '����i�ei:�:in�ii���e: :!ii�
� ap f y. " ",.,', i

---=----------- ticas', ,que datam dos dias ' Consoante já noticiamos, será transformada, breve-.
Desde a er.colha dos t€cidos. padrâ,rcorte e Rcá-

em que-a condenssa esteve -mente,' em S,. A. a atual firma dos EstabeleCimentos A
, bamen't.o pt:rfeito tudo 'é ,.motivo.do ma'ximo cuidado' présioneka em um, campo ':'ifC'}de-lar.

pelos e1Cpecialistas responsa�eis pela confecçã� das d� concentra,ção nazita. !' No objetivo de proporcionar aos amigos e clien ....

I'oupas Imperial EXlra. Só assim é possivél obter uma / I ��s dos. tra�icionais . est�bel<ecimentos um entreIaça":
.oup.a� per�eita e (Iue veste bem.

.-
. Desarmamento .

I
mento mais íntim? ,com O'S interêsses e o desenvo(vimen.-Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem Ser
tu dos mesmos, ser-Ihes-á reservado umal ,cota,. relah-adquiridas com exdusividade nesta cidade estas afa· ;amente pequena, de açõ�s nominativas. Essas ações 'se-madas roupas, Londres, 27 (UP) �. As .1·ão de Cr$ 1.00000' cada, e poderão ser pagas, ,para. maiorpropostas secretas traZIdas I

•• .' . _ _ .•

pelos rêpresentantes dos Es faclhdad,e, em 5 mensahdaldes. Nao ,serao atendIdos' pe- ve recentemente, e só vol- Pequim, a fim de conlside-.tados Unidos e da U,nião So- didÓ's súperioreS: 'il cinqu,entl,t ações por pessoa. _

. taram às aulas ,depois que rar a possibilidad'e da cou-viética para/conferêncIa de . Na certeza qUe a procura excederá em muito o nú-
desarmamento que se cele-

'bl' f' d d ., lhes foram satisfeifas as form/,,,pão do, pensamentob\ra
. pesta capita,l, a�enta- inei'O?e ações re,s,ervada,s ao p� 1�0, Ica, �s e Ja es-

( ,

í-·�"·

ram, hoje, as esperanças..il_e· elarecldo que sera dada .preferencla aos che'D-tes ,da exigências. político dos estu'dantes _com

I
que se possa dar os primei- fitma, por o)t,dem de antiguidade. .

- E'sti1'l deram motivo a as instituições s.uperiores'
. I

.

110S '.'passos pequenos e bem "

É re8.1mente' uma vruliQsa op·.or�un'ida:de que s.e d,epa- I d b' t ..
'

d
.

R I d. .
_ medIdos" para Q desarma- '"

,v ,ongos 'e a es, os quaIs o enSInO. eve ou-se J.l-
participam aos seus pa- partICIpam aos seus .pa- mento mundial.. ra ao nosso, pubhco� pOIS, todos aeompanham a marcha

versaram sobretudo a res- rante a conferência, querentes e pessoas d,e suas re-� rentes e' pe�,soais de' suas O delegado norte ameri- rl'ogressistas dos! referidúS 'estabelecimentos e !ião muito
. pêi.to da ;;.ituação educaio- muitos estudanteil estavam·

'

. I - ,t' t d
., cano, Harold Stass.en, che- pClUCÓS ainda os que rrão lhe· .dão absolutll preferência,lações, O CQntrato ,de :casa- relaçoes,. o con ra o '

e �a- gou hoje cedo -tí'azendo no-
"

.'..
•

-
.

nal da China. ' criando situações embara-:1 HELLY" t d . f'lh AR- v:as o propostas prepar.atdás· nas suas compl.'as,mento dle sua fI _!Ia, ;.'

I
samen o e seu I o,

em uma semana de ;cQnv�r-: Al-émr do lucro pl'oporC'io.nal ruo "numero de ações, Há diãs, o "Diário do çosas, pois queriam saber
TEREZINHA PEREIR�, �. MANDO PRI�O RVSSI: I saçõ�s ,com. o pres�en�� EÍ- apu'rado nos balanços, �érão ainda os acionistas a van-.. Povo", de Pe,quim; ,divul� muita coisa a ,re,spêito dos
com o jovem ARMANDO com' a 'senhorIta HELliY. senhdoweJr he ,o'F'sect,tetaDtl°11de tl1genn complementar de u'm, desconto permanente de 5% gou .n" ue .as Uno iversidad.es l.evantes da Hungria e da'. 'I' -' :e'sta . o, o n os er ,u es.

. A'
"

• _'
• >1

PR�MO RUSSL .
TEREZINHA PEREIRA. .

Pela màdrug�'<}8:. chegou o I
em todas as suas ,co�pr�s. ;.. ..

'.
. daquela capital e de Tsing:' PQlôniá, sobrbetudo porqueARMANDO e HELLY �'elegad? sOyletlC,o.. vale-, A reserva, de açoes. poder.a 'ser ft;;Ita aI ,partIr do dIa

'.

Noivos I
rIan Zorm, VICe-mInIstro das 3 ,d'e junho próximo e' terminará no dia 30 do ,mesmo

hua foram ad'verrtidals de nãó sabiam distinguIr eJ:l,-
rela.;!(ões: exteriores de -seu

.

A

'. ,

. - '
.

que seus alunos estavam tre a.migqs e inim'igós,'"F'lónltnópolis, 25-5-.57 paÍz.'. '

- mes.
,. ,

:
. '\ ,.. .

I

._- -�._-" -'--�'--'--,--.'---_"-_----

@EMAS
��!!!!!!!.!��.�

,

(lHE SÃÓ JOSE�
--_._---.,------------- __.-_._ A's 3- Shs,

Colê - INESITA - Ra

quel MAR'I:INS em: _:
MULHER DE VERDADE

Direção de CAVALCANTI.
Censura atê 18 anos:

Viesfe e losf�'
Cansada, mergulhada. em' nostalgia,
Os duros desenganos relembrando,
Em todos, sempre mais; ia notando

.

Maldade, alma invejosa.. impura e _fria.

A's 5>';,_ 8hs.

Guy MADISON - Vir

ginia LEITH - John HO

DIAK - Dean -J1\.GGER
em:

NO LIMIAR DO ESPAÇO
CinemaScope

Censura até �O anos.
No entanto, tu' surgiste, enfim, num dia,

_

Em que, mais triste ainda; eu ia chorando;
C<mtigo veio o. sol : mínha'lma, 'amando,
Florindo, lentamente, agora ia. ,tJ1-'S " 1'[I

_ _

•

A's - 8hs.
Já longe vão' tristezas e enfadó,.
E. tudo .ê alegria, ,riso's, flor,
Embora tenhas já me abandonado.

--"·�··�·�I i
�

'1O'1!'I;'PI'..__ :'�.�_ã

, 'IMPÉRIO DO ,CRIME
, \.....Z':' -,'

" Censtiia;:'âté 14 anos.
_.':'_-' ,

,
,

... e o sucesco

nua l r ..
contí-

I

No entanto, eu �e"_asp:'ade�o, :om fervor,
Por. teres, na mmha'lma, entâo.igravado
O bem supremo desta vida: o amor !

PITUCA
Adelaide ",CHIOZZO

Francisco CARLOS - Ivon
CÜRI - Sonia MAMEDE

,

em:

GAROTAS E SAMBA �

..

-

Censura .até 14 anos,',.� ,Ti, Mamãe.' /
'

/

., , �;-. '

. �lW" r-:: ../., f'. .

..

=.0 .. �.
',-, o� 'Ê"s.:',minna mãe;.·Ets mdnha 'mãe querida. �..

,

,
. S�m ,tV sê';n �'eu.s· carmhos, não coaslgo

•. Cõntínuar JOfl'enâ'? nesta A.l�nga v

.•
ida;

: _. � nada ':so .

sem teu conselho arrugo. A's - 8hs.

Cornel WILD - Richar

CONTE - Helen WAL;KER
,�, E!s n{inlla ;'�ã�. E, nesta dura H<!la; '.

.

;" - .Os "'dé��ng��qs' ·traz·én]d� comigo. ,.'
· Eu :se1 qq'e'" s'empre fôste, minha ami�a,<

.

Se�do): isper'àhça .que, em meu peito, abdgo:�:·

.. "Não' �e�d�, . érií t�� olhar, unia aflição .

.

Quê..;�nostr-e: Q"qu{:sOfreu 'teu rôsto santo

(>-Ot ,'Ij:u ':tenhó, iriirih� ,wtã�, a convicção,{

.-

em.:

,De�que,�tui::á.Úkri'a. o.u. o teu pranto
-:, s-âõ,',d1soos q.ue ieri�1>'no coração..

: :J':;>E(� ')st6 q'U� m-� �fa:l"q-uere'r�te tanto!
,

'

, } < ':t- l ,.' -t .,<.> Maria Leon,ete� Martins
, .: _.�.,. "'" """'r _T ,'I

<' :.�.�
._

� \ .. "

'���!!!�".,,��' r>�',ç, .

4'•••••!e.... ,

IAi��Í--v,��E-��"À:ll!.�1·<<?:-S' - srta. Jjlieta Verissimo !
"L ,.,t�-;' \;,�}> !:� .��•. �,':, :' ':�': _:_ �,e!lina: ,faula � Maria

I
· ,FAZEM ANOS HOJE�: \' Barbato, filhinha:do-sr. Ale- ,

_:_ sr. -Os,vruld'o' Pereirã; �berto" Barba�...
'viajante comercial

'
.

Rosita, Ge�aerd' tino
-

"

Faz anos fioj�;, a intere$-
sante . menina Rosita, qu'e.

.'

....�Se�&es Popular�s
"

Robert lVJ1TCl)UM em:}
�, ,.

ARMADO ATÉ OS

DENTES'"

- menina Moemeia Ribas
'.'

.......
- ST. Hermes A:rhaide .

Censura até 14 anos.

- menina Vâ�da Grams receberá ,na r�sidênda �de
Ribas� filhinha dü sr; Os- seus pais, sr. Valter Lino e

va1do Riba's. d._ Ilse Ge'laerd Lino, suas

_;_ jovem Henrique' Hud- amigu�nh�s, para comemo-

son Carvalho. ,rar seu quinto anivers.ario.

,

A's, '7 8Y2hs.
"Ses�o Popular"

Robert MITCHUM em: '

.

- sr. Max S. Pereira. rio .

PARTICIPAÇÃO
HIPóLITO DÓ VALE

.

SILYINO RUSSI

P_EIRA .e..

SENHORA
SENHORA

Cresce fa _Qposlção. Em Tangará, no pleito do dia'
12,' para vereadorss, a oposição repres�ntada pela co.
ligação PSD _, PTB _' PDC obteve 1.194 votos con
tra 1.280 dados à UDr;r e ao PSP. Foi uma diferença'de 86 votos contra a oposição, mas nO. pleito passa
do a díferença contra .a oposição foi d:e' 483. Arpplia
se o prestigio dos líderes p,étebistas Amad'eo Nardi e
Wilso:n Silva.

.

o Deputado JQão Colodel é um político- quOe "faz
da lealdade e da disciplina partiqárias Ia sua pedra
de toque. Ender,e,çou uma

.

longa darta ao Deputado
Fern,ando Ferrari; glo_sando, comentários da imprensa
e oferecendo-lhe valiosas sugestões. Agora; o Deputado
�e,rnando Ferrari, que já elaborou as bases e o ante,
projêtó de nov,os e�atutos do PTB, endereçou ao de-
putado por Canoínhas e Sua resposta, .

Os petebistas discutem e acertam. O Dep: Fer
nando 'Ferrari, sx-dídér da Bancada d� PTB na Câ
mara dos Deputados, res'Popdeu ao depu�do. Colo
del, ex- líder da Bancada do PTB na Assembléia Ca

tarínenss, nêstes. têrrnos: "
...Muito ,apreci-ei têr

mos, carta prezado correltgtonárío, cujas oportunas e
-

'justas considerações acêrca do'ante-projeto de no
vos estãtutos muito agradeço, Cordial abraço. Fer
nando Ferrari.

Oportunidade a todos. O DeP. Colodel é partídá,
r�o da rotatividade nos postos de liderança e acha
que os- nóvos- .estatutoa devem consignar êsse dispo..

sttívo. Naturalmente, o Sr. Oolodel admite.a reeleiçâo.
. de líderes, desde que assim decida dois têrços; nó mí
nimo, de cada Bancada.

'? -

Regozijo em Itajaí. E' Jústo o regozijo. qus lavra
entre os estivadores de ItaJaí. Os Senadores Carlos
Gomej, de Oliveira e Saulo Ramos" juntamente com
o Dr. R�fael. Cruz Lima, emprestaram decidido am,,

paro ao; Presídents do Sindicato dos Estivadores de
Ita'Jaí, Sr. João Neves. A diferença de saíáríos (IAP

ETC) 'já. saiu. E o terreno para a séde do Sindicato se·
rá uma realidade, já que o Presidente JK ouviu as

ponderações dos petehistas.

Na d.ef�:Sa dos.. an�lfabetos. O ante- projeto de.
,€'statuto do PTB, elaborado pelo Dep; Fernando Fer
rari e que se acha em poder do Jor,nalista. Medeiros

,

- 'dos Santos, para estudos, ,consagra o direito de vo'to
para Os analfabetos.' I

"O ·ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
,

---------'�----------�---------

A propósito da estrada 'do Rio do Rastro, o -ílus
tre deputado que é Caruso, mas IÍão é tenor, qus é'.
Mac Donald, mas não é estadista, porque é br'.1sjleiro
e barriga-verde de Urussanga, onde, como êle, a inta•.

lianá�a é tuta bonna gente ;;;_ declarou, na \ Assem-
. bléia, que dois parentes seus haviam subido' a Serra'
por aquela estrada, um de camioneta e outro de mo-
toe icle_!;a !

_'.
<

Vejam] Dois arrojados alpin:istas fizeram a fél
çanha e ninguém não noticiou, de manchete, de voto
em ata �' de telêgrama ao Reporter Esso!

A' mesma épõéa alguns cariocas, inclusive um

sacerdots, chegavam ao Dedo de Deus ·e, sua tacanha
_ muito menos arrojada do que a dos primos d� Mis�

.ter Mac Donald _ f'oi lo'go cantada em prosa e 'verso.
com clichês no "Cruzeiro" e filme do Herbert Richter!

.

A estrada do, Rio do Rastro, segundo a impren
sa udenísta, seria uma das maiores maravilhas do
mundo _ "obra de arrõjo, diante da quãl recuaram os

govêrnos passados, e que ali- estará para a consagra
ção definitiva do estadista Irineu Bornhausen".

Foi festivamente inaugurada! Consumiu deze
nas de milhões do povo! Depóis, entupiu! Depois de
mitiram o engsnheíro que garantíu "qus dava"!' Sôhre
êle recaíram a incompetência e as responsábilida,dês!

Mas, lá está a estrada-milagre, a estrada 'super
econõmilca, a estrada redentora da zona!

Por ela já subiram a camíonsta e a íambrnta '

dos primos de nosso Carusol
Que é que qusr mais a oposição?
Querer-á que subam e desçam, normalmente, co

mo nas outras estradas, camínhõss e 'onibus e auto'
móveis? Então não sàbe que aque-la é a Estrada 'G,e

nío, a .Estrada-Estadista,· a Esbrada-Árrôjo, a estrada
que levará o sr. Bornhausen ao Senado?

I

São muito

possibilidades

que um êrro acidental ,PU,- '

remotas ás desse ocasionar uma explo
de qualquer 'são-, do' tip� das <{ue' ocor�

desastre com os reatores rem comum·ente nos ·testes

pacHicQs, ·O's quais são ma.:' nucleares.-

Começam a dar Preocup�..
'

ções os:_Univer�itarios
.

.

,Chil1eses
A. Rádio' de Pequjm, no

ticiou que O'S .unÍversitá

rio.s da Pronvíncia de Yun

nan se_' ,d.eclararam em gre-

sofrendo de "in s'a.lubres

,problemas . ideológicos".
Realizou-se, então, uma'/
l�eu;nião de quatro ,dias_ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fi', �.:' Llo�d' Wrigth, a- los espaços ampl�$ e �el.o I
foi o prime�ro e,difício, nos

I
durante algum tempo, ded'i-,

,

tualmente com 87 anos de emprêgo de material rústí- Estados Unidos, a usar es- I cado-se a escrever e realí-
idade, continua sendo O co, em pedra ou madeira, truturas metâlicas nas 'por- zar conferências sôbre S\1 i
mesmo homem· ativo, sem- de preferência a pinturas e tas e janelas e a empregar especialidade. Em 1932, 01'-

pre interessado em n.Qvos' plásticos. .
ar refrigerado. ganizou uma academi� in.:

projetos e seguindo o' imo i Seus ediffeios públicos, A fama internacaional de formal 'de jovens. arquite-;.'
pulso de seu -gênio criador, I ainda que respeitando cer- Wright foi conquistada em tos, conhecida POI' "Talíe- !

que o' tem mantido há mais I tos padrões convencionais, 1910, quando uma série de sin Fellowshíp", que \ pas-
'

de meio século, na lideran- sempre apresentam aspec- trabalhos SE'US foram pu- saram a ser 'seus auxilia

ça dos arquitetos norte-I tos originais além de sua

I
hlicados na Alemanha, sob res incansáveis em novosI "

americanos. Sua personali-' surpreendente capacidade ' o título "Ausgefuhrt Bau- projetos, ao mesmo, tempo
da de inconforrnada o t�m � prática e reconhecida du-I ten unde Entwu-rfe", pas- que aprendiam' com Wright
tornado, desde o início da' rabilidade. Frequentemen- sande a ser a principal in- a técnica da profissão.
carreira, uma figura de

I
te, devido, a falta de con- fluência na formação dos A partir desta época, dei

controvérsia, alternadamen-
I
vecionalísmo, seus projetos jovens arqu itetos europeus. xou-s., absorver pelos

:

pro-I 1 •
'

te atacada e aclamada. tiveram que se submeter No ano seguinte, ao blemas urbanos das comu-

A I
I duras' F' trui ,

.

tua mente, no entanto, auras provas, 01 o caso, cons ruir sua própria re- nidades americanas, idea-
. possui um lugar garánnti-: por exemplo, de, um prédio. sidência próximo a locali- lizando novas 'f�rmas de

do como um dos grandes para escritórios construído dade de Spring Green, em urbanismo, descentralisa
arquitetos do -Século XX. : na cidade de Racine, em Wisconsin, despertou, no- das e que combinassem,. ao
Wright conquistou fama. Wisconsin. Alguns critica- vamente, as atenções dos máximo, a se�ent-dade ru

na Europa, antes mesmo de ram
.
as suas colunas ,de meios interessados em ar- ral com o confôrto e os re

ser devidamente reconhe-
I
suporte, em forma de co-: quitetura, pelo resultado cursos das grandes cidades,

cido nos Estados Unidos.
I

gumelos, alegando que não de seu projeto. Esta casa Também na mesma época,
Nas (dtimas décadas pas-" apresentávam condições de 1- com tetos baixos 'e am- .foi constíruída a, 'famosa
sou a ser famoso também segurança para a obra.

I
pla iluminação - passou a casa do milionário Edgar

entre seus compatriotas, e Wright prontificou-se a
I
ser, não apenas sua resí- Kaufmann, que,Wright pla..

por várias vezes recebeu provar seus eâ1culos, fa-
I
dência mas, também, fa- nejou sôbre uma

-

queda
p'�êmios, citações é honra- zendo construir em campo zenda, estúdio e escola. d'água, no interior da Pen-
rias' oferecidas por insti-

I
aberto uma coluna ídênti- Em 1922, realizou êle nsvlvania, e que hoje é

t
. -

t
. I", b d d

.

tâ davarrruit tuiçoes nor e-americanas. ca, e so recarregan o-a um e seus mais no aveis um marco a 'arqui e ura

_O notável arquiteto pro- com um depósito de areia. trabalhos - o projet., do contemporânea -,

jetou, até hoje, 770 edirí-. A coluna resistiu, não des-, Hotel Imperial, em 'I'oquio. Entre as mais conhecidas
cios já construídos, 'entre moronand., como acredita- Tal construção apresenta- construções de Wright, pó-
os quais alguns. consid-era- vam seus críticos, apesar de va uma série ,de problemas de-se citar ainda: o prédio ,/

P'
.'

dos dos mais belos e oríg í- ter sustentado o extraordi- de cálculo, devido à fre- de escritórios da "Johnson ..., ARp..':' -\lftNCIrIQ,;'
nais {lo mundo, Presente- nário pêso de sessenta to- quência dos terremotos na and Son", �m Racine. cu- 'Ii'l!$TIf'�.II[_:'t6� T6�

mente, está em construção neladas, capital japonêsa. O arqui- jas paredes são de pedra e

e�l/eTé
PAI?A.

seu primeiro projeto na cí- Wright, em sua própria teto resolveu as dificulda- vidro; sua própria casa de

'",IR�'L(/A','dade de Nova York, um -vida, tem suportado situa- des, com um sistema me- inverno, no Arizona, onde
,

museu que promete ser im- ções bastante difíceis,.e dito de suportes de concre- destaca-se uma piscina de
pressionante, e que ocupará tal 'como a coluna idealiza- to e uma fundação f lutuan- forma triangular, no meio /

_ .;:. 7ROS POR $6-
um quarteirão inteiro na 5a da pela, sua mente criado- te sôbre uma base de lama. de jaNHns;, e <2s laborató- GoNOO. EIII B
Avenida, entre as ruas 88 e ra, tem se saíd.o bem d Entre outras precauções, rios, a�nda da mesma firma �. MIA/(JrOS PO!>EI?IA

.

r�;v.
IU.(!AN�R ESSA Vét.() ...

89. O museu, que-conforme várias provas. Nascido. no Wright construíu também de Racine, cuja tôrre arren-, �', ,C'/f)AOE SéIH PReJuO/-
definição do próprio Wri- Estado ,de Wisconsin, em alguns tanques d� água dondada, em uma das es:

.

,/� IIIACJ:ftt,0g������:"1r;
ght, s'erá "um pequeno tem- 1869, de· ó�igem modésfa, ent.re as' ala's do prédio, • .os quin,afdo prédio, ��re�t.9li, ,;/ '_ 't PHt;JVA'veL (}>V/!, Alt4S PR//11e/� •
pIo em um parque", abri- resolveu estudar arquit'e- quais, aparentemente, têm ul11._ aspecto inteTrame:nte'

., ",R//$ f//AG�IfI$. O FOGCléTé RO ...
.., DeARIA A .Cf/A '$QH A7.Ç.RR/ql'1l?-�

gará a coleção de tesouros . tura incentivad.o p.or, sua apenas efeitos decorativos, original aó conjunto.
artísticos do patrimônio de mãe. Entrétan�o� as condi:': mas que, na realidade, são Tem-Se djto queWright "

.

J' ,- , �
Solomon R. Guggenheim, ções financeiras. da. famí- d�pósitos para serem usa· mudou o curso da arq'ui- 'llm FO(jlléTé ce

\ ' .
. , ,2 TONEtAMSantigo magnata da .insdús- ,lia não permitiam que

SaIS-j
dos em caso de Incêndios, tetura contemporânea, não TeRIA (})Ué leVAR.

tria de f!1ineraç�o. se de seu estado natal, (] comuns após os abalos sís· apenl\S uma, mas ,duas ve-

j
98 TOIVêLAll48 �

. O Museu Guggenheim te- Wrigth teve que cusar; ini· I micos. A capacidade de 'zes. Inicialmente, 110 comê· I �f=���i- \�' �.. Irá uma forma cilíndrica e cialmente, - a Universid�de i cálculo do arquiteto norte- ço do século, baseou todo 'I TA D/S7;4N(JIAA ��I "3ij. ;'UA ATRAIRIA-I!} - ,

seis andares. A entrada se de Wisconsin, que .na épo- americano ficou inteira- seu trabalho na fórmula de '- Ifará por uma rampa d/e ca não possuía cadeira pa-l mente/\provada, a'o ocorrer que "a forma segue o fun- i
F06l/eTê.':,' .

"O ESTADO"

mais de um quilômetro de ra formação de arquitetos. .o cataclisma . de 1923, que cional". Atualmente, lança c �•••••••••e .

extens·ã.o, em forma de es- Resolveu, então, estudar
I
arrazou grande parte da ê, e um novo princípi.o a1'- : "

,

-. :
, t • •

'

•
pirai, distl'ibuíndo os visi- engénharia civil. Sem com-. capital jap.onêsa, e do qual' quitetônico, pelo qual a I ,,'

•

_ ',' :

:::::,P�:' :�v:�,o�!:�� :��:�o:o:U�:' 1�:O:n:�n: : :oHotel Impe,lal "'u ile-

�':::,odeV:m'" �::i::!:':'� IJOãO Vie ira a c ia· Ltd a I
serão s'el'vidos por 'elevado�, 1887, foi para 'Chicag.o, tr'a.,.� Em fins da seg!lnda doé- Não' ,�penas nos Estados • •

res inte1�nos. O conjnto de balhar como �operário na ca,da de nosso século Wri- Unidos, ma'! em países re- :

'·1galerias e li estética dos indústria de construção,
j ght passou por dur�s pro- motos e dos

<

mais separados i RU� SANTOS SARAIVA.' 250
,

'

.

âJlgulos proporcionarão ao ganhando oito dólares por: vaso Sua maravilho,sa ca'� entre si,' como a �olanda e I CASA, ESPECIALIZl'I..)A d, P. N. 20 - TEL .• 6.253 PEÇAS EM GERÀL PARA:

'do características in:' semana. No ano seguinte, f9i inteiramente destruída o Japã.o, Wright
.

continua I EM MOTORES, - Ei\D. TELEGR' "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD.pre 10

•• FREIOS, E MOLAS ESTf,EITO - ,FLORIANÓPOLIS CHEVnOLET - DO"9GR·Iteiramente originais. ingressou na '{ir,ma dos ar- pelo fogo, e s'eus cred'O.res ,sendo considerado uma fôr-

,I
SANTA

CAT..._"RINA IÊste, porém, é apenas quitetos ,AdIeI" e SuiÚvan,

I
(Wright nunc� teve mui- ça máxima na c ncepção de

um dos vários projetos que os mais progressistas dos ta! preocupaç.ao em usu- seus próprios estilos na-

estão, presentemellte" to- Estados Unidos naquele fruir, financeiramente, sua cion:ais. Sett trabalho, ,co- 'I •

mando forma na mente de tempo, onde veio � _obter I
notável pr.odução : cr�adÜf mo êle pr9prio define, é I .

' :
WrigI1t e nas . prap.ch�tis uma importante pos1çao CO-' ra),. quase o _levaram a fa- I'um tri'buto à poesia da IDISTRIBUIDORES "OS A'FAMADOr "PI'T-!:(' M' 'H�En:de sel!s escritórios. Oútto mo desenhi-sta. Foi uma Ilência. Graças, entretanto, exi.stência", ,revelando-se, I "

'U' .,
.

J "J
.....

O:tJ '8t i. I
é o de um edifíc'i.o ,de 510 grande oportunidade, pois' a um grup.o ,de amigos, o nas sua's formas, a ima'gi- •. n

andares e i.,609 metros de' lhe proporcionou o contact.o mestre da arquitetura m.o- nação livre do sonhador e I :

;:��:' :u:e:::! '::0,::::
I

�:�:��n� d��'i:i::;'�Ó�= de,na'" 'e,upe,ou, tendo, do .,ti,ta. IPISTOES PARA QUALOUER / TIPO. DE MOTORES I
. truí,do na cidade de Chica- arquítetura moderna. e o O que define uma roupa bem feita é um comple- i ':
:�:g�:�dO pm ° lago MI-I �;�e:,o�:�·I:on:::��:: ::!:L�::.�e•.��::��<pA:o::���:;��p:���=� I DESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES j
Ainda que algumas de I do tipo dos m,odernos ar- � • .

•

I
.....

A' venda' d�stas excelentes roupas é feita pelo • •
suas idealizações possam. ranha-eéus". Crediárío ·'com facilidades. nesta cidade, exclusiva. : '

I
parecer 4emasiadamente eS- Em 1893, dois anos de- mente pelo MagazineHoepcke.· •

W· =., , !
Petaclllares, a rel;)lidade é pois de ter se casado, 1"1- ..

,

, � .

que as "iniciativas arquite- ght res.olveu trabalhar p.or _----:-
� --f-___;_:.=..=-=--=-=�

.,-- .. ""-.

tônicas de Wright têm cau- conta própria, ainda na ci- AVENTURA S.� DO' 'ZE-MUTRETA
,

sado efeitos p_rofundos e re-I dade de Chicago. Em 1�00,

vOludoná.rios
na

arquite-,
foi 'elogia;do pelos me'ios ar

tura dos Estados Unidos. quitetônicos, devido, às so°

A popular 'casa campestre, luções práticas que estava

do tipo de "rancho", p,or I �ncontrando nos �eU's pr�
exempl.o, com- am�los espa- 'Jetos para mansoes' 1'001-

,&.aí!tf\·.....,...
-,

'Jl
'

.. (t&'�.. . �
r

..
{.'

1>ROGRA� DO M�S

�
_' ,

,
'

I.'or''''
" '�... ,.>

,..

PRO·GRAMA,DO MES

Dia 1 (S)
JUNHO

- SOIRÉE DA VITóRIA em home

nagem a Srta. TEREZINHA DU

TRA, "Miss Santa Catarina".
- BLNGO da Paculdade de Direito
- BINGO DO, Educandãrio S. Ca-

Dia
Dia

4 (III)
5· (IV)

tarina
Dia 15 (S)' - SOIRÉE
Dia 29 (S) - A grande noite' caipira de S. Pe- .

dro, na Séde Balneária, Progra-
ma es:p'ecial. _

CINEMA - Todas as segundas feiras have
'rá sessão de cinema no salão da

Séde Urbana.

�,--------��

'ece Sabia Que...
----_-,--------,.---.

•

PR€(!/
, SAR/A Oé

liMA VéLO
CIMDé [)é

.1.2 (J)U/t..Ohlé-

,. L1j:IA
ASSINE

.---------�---------

DIVULGUE
ANUNCIE

denciais.ços livres, paredes baixas,
chaminés' e lar'eiras de pe·

dra, e simplicidade nos

ad.ornos, foi idealizada pôr

Wright.
�

f,Nos seu,> proJetos, o a-

moso a'l'quiteto sempre de

monstrou preocupação pe-

No mesmo ano, comple
tou seu primeiro projleto de

importância, .o do prédio
,destinado .aos escritóri.os
da Companl1fa Lakin, na

f.

Icidade de Buffalo, n.o Es-

tado de N .ova York. l!:ste
... -

,
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Enderêço Telegráfico das Filiais:' "C R E S C I U M E' N S E" +:+�i·
'

,� ".. '-- i,

, (1 +:+
;

\

� ;
�i. Dispõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 30 caminhões próprios "_F. N. M." dirigidos por profissionais

-

competentes, �i.
�t"

' além dó que capacitada a atender o comérci o e indústria na zona acima especificada; via gens com qualquer, autoridade de tonelagem. tit
�t+ c

-

' ,-,,·t
I�t+ ,

""
' Z Ê L O ,E ,R A,PlD ;Ê Z NOS SEU S S E R V r çOS, ,. ',', +t•••. -- -, " /, , ,.. ,.. .. .. .. � ,. .. � � ,.. + .. ,.. .. .. .. • •

'

,. I. �, . '.. ..,.... .�.A.A. � �.�
"'- ''' ++. àJ>._-À v 'I,._�.� '••�'' �.,,''' � � + !..!..r ��,.,.,..� '#Hi , �.'* � +'+•••., fi � T'''''•......,.''''''''.'''' '''''''' ,...... "
...-� :.; :6 ..,..�... .,.... ..- ...--11- .. .v j ,.: • , ;Jlo. '.: �. � • � w. � w

,
.....-.....

.

_.,
-, .. --_

Regulame:ntação P A R T I C I P A (Ã O
-

�:�:(..:�:++:��:�:..:..:••:..:..:..:..!�:..!..:�:..:�:..:�
,

'Seeoindo () Bt;m:txfQlPIO
d'OS lello-es/' de DR. JULIO PAUP,lTZ FILHO ; SRA�, participam (.COfsso�odL8A' DPE'Sf.A'PRGaErNaTçOaDoASàA';�S·A. ;:" O sa�eam.ento dast!inan. a:!:var.a �itUjãodgeral. �l'sI '

..1-OS pá r'entes e- -pessôas de suas relações,' o nascimento
.

�
- (E lU ••• cas -naeronais, que' es a seno c equencras os, esequüí-:

� �:+ " e % do realizado pelo Govêl'�o b�iós no campa federal e l'e.

, dllVIISa's
de sua' fi�ha Regina, ocorrido dia 24 de io de 1957, na �� QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO '.' _ Fe�eralr .começa ao .p�oduZlr' gíona] a.fetavani .prof�nda.

, / Maternidade Dr. Carlos Corrêa. ' .

, I .." ... , f.+" I efeitos sobre a eoletívídade.. mente toda a nacíonatídndo.
,

iW.SO-31 �t+ - Onientado e MInistrado por Ofícials do Exêr- �:1 • '. A !endência pa·l'a a estabi. A mC'nt�Udade especulativa
ACA,t\ARA'-l\. 'CONCORRf:N-

__,- _, ,
_,,' �:+ cito • 11!zaçao dos

.

preços mos�ra : s� �sprala,:a por tod? o terri-
CIA ENTRE ESTADOS

PRECISA- SE'" ..�- Abe1'tura' 15 de Abril de 1.957 fi.,. I
que os desaJustamentos' lD. torl!)' do pais, produZindo. ver.'

- '.1' I ..'.' .
"

. '"4 f1acionários vão ter' Um fim, - dadeira reação em cadeia. r

RIO, 28. (V' A) ,- Nos
" ,.-, '!" �- �t"_" L�cal. �e funClOn�men�,o. "C�!e�lO CatarIn�nse: ,'eliminando-se ãs angústias Agora, seguind(} Q exemplomeios comerciais bem infor r 'Dê llma emprllgada, moça, ou senhora, para servir

�t"- InscrIçoes: Na LIvirana 4'3, a, Rua TraJano .:4 ;'das classes que vivem de sa· de cO!1tentação dI) Presiden-
mados :aguarda-se flara os úe BABA' paga-se bem.

'

.. � 18,- eom o. Sr; :.<tlcides Stuart (ontle �t� I �á�ios e ren�a�1 �ixas. P�rl:! o te da RepúbÜ�a, os G:?verna-'próximos dias, mUdanç? da' Tratar ;na�rüa Tiradentes 47 _ Sobradó - :. . -se obterão maiores':detalhes). ... f eXlto .da.polItIca de 'JK �em dores 'e" Pt:efeltos estao pro-
regu1amentação dos l�ilões' �! �'� � � � ,... � J�,-,.. •

� '� ,. ��' � • .. .. • J.*, '! co?tobuldo alg:_umas umd�� curando gastar apenas o que
de divisas, quanto à sitL'ü-

,MaIS
I

�

," de 18 Millho-es' de',,_ ;Borllno' �."."."'."'."'."'."'.+I;".'+-(,,".".�."."''''.'++.++.'''•••••+'� I des da Federaçao. �,r.recadam, combatendo, por-
ção das praças dQS Estado"

_

_

'

'--'-- -- - 'I Dive'l',sos Estados equili- tanto, Os desmantelos -(los
pequenos. '

,

' -

_ i braram seus orçamentos, sus
.

últimos anos. F:sse pare,ce
Constantes reclamaçõrs

__
-

A'ba-"lidos' no Braslll 'Num l'rlleAnllo
-

.

'

P A ,'1.'1 'Cf I P A· ( A O '
"

I p�ndendo ---.,!S .fIpêlos ao El'á· ser � fa�o auspicioso pnra
procedentes das peqUell!1,S

_

I ,
,

rio da Umao. Como se sabe, a nacIonalIdade.
Unidades da Federação qtle I

"Mã
-

_ CÉSAR BASTOS GOMES MÀRIA HELENA RA-I além dos "deficit!''' do teso�- , !e�a é que as.Pr�feiturassof·tem a ,concorrência dos E (- P I p.:. I tde. .' : • ro e das autarquJas centraIS, ' de Sao Paulo e RIO amda ne-
grandes Estados, onde a si- m Jao au O ,l) nnClpa,. a a ouro_ MOS GOMES, tem o praze�' de partIcIpar aos seus

pa-I exigi�do reClH'SOS suplemen- cessitem de recorrer ao. au-

���i,:�i,�i::ã�c��:\:eáfJ!�O�' RIO, 28 (V, A) _ O abate Santa Catarina, 146.175; rent.es e pe�sôas ,de suas relações, o nasc��en�o, dia 26 !�rleS, oSl�did!,s de empr�s: r :;lio .�ina��i,rl! dg B�nco do

serem adotadas. E' que im- ·anual de, bovinos em todo o C.ear�, 129.014;' Maranhão, do co,rrente, na Casa de SaÍl?e São Sebastlao, ae um, ro- : ,III!-0S e� a uaIs. e. mUlllCI- raSI. larlO arloca)
. ,plliís e sup'eri_or ;a 6.0000.000 78.729,' Paraíba, 78,384; Eg-' "h... sto menino 'que' na Pia Batismal. recebeu o nome,' de

' pal� mu�to cl)ntnbUIam para_, '

'portadores dos 3randes Esta u..,J,

I
- .

,

dos se apresenta-.n nas Bol- de' cábeças. No triênio 19;;3' pirito Santo, 71.750:; 'Piauí, l'JESAR GOMES JUNIOR.-" ,- ,

,-
" Uma das tend"-ncias mais ,dificieis �l acompa.

sas de Valores dos pequenos 19p,Q, .os números exatos 10- i 60.96�, Rio. Cf[allde fao, Nort�, 1 \, ,}k-
,

'

28-29·30 I nhar, para o cidal1áo apressado de' hoje é a marcha
Estados-, a\'remqt:amio qUase ,r-am os seguintes; em 191)3, 58.281; SergIve, 155.192;_ Rara, '( fi::., .

-t "

'

w - •••_ -

, c l'

���gi�i:� disponibilidadc� :.2e;9t:J5,�ol.i.�ão. 6�!1�:��: ;��!.;� ��f��si����; 6��� 'U���e:'-I�a··"·�"e""-a-·s·--:--s·'I"'n�"'e-----·O-
�

-E'--S-,-'-a-"d-·'0·�"'-, d.� ��r:��'::: �:��ar'esté cuidado aos e�pecialistas
O abate compreende bOIS RondoDla,,5.023; RIO Bran- ., «" .)J. das famosas- rOUlla8 'Imperiàl Extrq-? Siga seu corte
vaCas e vitelos -c, .em 1955, co, 4.294 e A,cre, 3.968 cabe- " ' "I e, padrões e estará bem vestido e na moda.assim se distribuiu Pelos Es ças. O Distrito Federal figu '

-

tados e Terti-tórios: São Fau ra com .J48.07�: unidades, -:---�--�--·-7-·�:"'------�-- '�'---

'lo, 1.813.941 cabeças; Rio Matadouros municipais, fri-

'I G�ainde do Sul, _1.044.928; goríficos; charqu�_a�as, fábri
Minas Gcr,9.Ís, 652,002; Rio cas de proàutos sumos, ma
de Janeiro, - 433.578, Bahia, tadoOuros, fábricas' eV,Entuais

I 361.574; ,Paraná, 215,408; Per de charque e f!tze-ndas, sítios,
•._111 t-nambuco, 205,773; Mato Gros etc., incumBiram-se' dessa

l sO 186.743;, Goiás; 154.900; matança. -

,
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•

f
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.
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Y
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-

"
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,
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'�t"i.. . +i+:� Cos,inheiros _Esp',eciali_sados :::
'14 ...t.9 �

�, �'� , TII

..�. • -
I - - �t+

iHigiene Absoluta--Serviç� a La Cartet
� .

,��. , +.+I�, \,- �• Ti 2082;:�i� - ·Telefone '

" �i·
..� j "�:'+IJ1 ' '( ..�

I�t� -
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"

'
'
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FltlAIS
\

LAGUNA � Rua Gustavo Richar�, 514 - Fone 131

TUBARAO - Rua/Lauro Mutller, 21(). - Fone 117

,

,

ITAJAI' - Travessa, 24, de Maio, 6 - Fone 448
\ "

JOINVILE - Rua Marec�al Deodoro, 175 - Fone 401

AlURANGU.4' �....: ORLEANS - BRAÇO DO NORTE

ALCIDES ABREU
ADvoGADO

R EQUER CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
C.aixa Postal 246

FlOR'ÁHÓPOLI� -

- ..�...... "'".

"

-.,M f I R I Z \� FILi,AIS. �

,

'FLORIANO'POLIS � Rua Padre Roma,,50 _' Fone 2801,

PORTO ALEGRE, ..;... Rua 7 de Setembro ,619 - Fop! _7818

'CURITIBA.;... Rua Silv� Jà�dim, 984 - Fone 2188

RUA 6 DE
-

J A N E I 'R O, 153 ,

-8-AO P.I).ULO _ Rua João Teodóro, 670 _:_ Fone· 36-4421

FONE_ l!7' - SANTA CATARINA
" ",

i .•.

R I O ,D -E . J A N E I R O
-

Rua São BentO', �12Enderêco Télegráfico:
I

"" ".
,

"GOMES!'

•
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2.i PRESTACÕES SUAVE'S PÁRÀ! --_,
,- • I _' ,

'�OUAlOUER ORÇAMENto A1»ARTlU)f
,"

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

.

- � ..,/.

RANJINHA "MAX-WILHELM'" pE JARAGUA' DO SUL .

1. a Q REFRIGERADOR.é JRIGIDAIR6,A

....

,
.

. -

. MOD.I!.�O _MASTER 9,7 pés

* 4 MODÊlOS
-.� P R E �C O 5

" ,

,

* 3 6AtAff1l4S -'

. E ASSISTÊNCIA
, ',TECK1CA

.,

'. DOMICILIAR
-�6RATUITA

'. , .

I ."

, MODEIO STANDARD 7,4 p4s

-\ .

/

. MOD:tj�l.O nÊ LUXO 9,5 p�s
. , .,,//'"

MODELO MASTER 7,9. pés
P'ERGUNTE A QUEM. TEM,UMA ' �ijl�\�,'

..

;.,

·'l'.��;,· 11
. E AD,(J}UIRA A SUA/

/

al$�olaa..la
'.".

"

' '.
., �\ . '�

.

EDlfrClO JPASE"
'

,

>'1:..... -

,
'

•

* . MARCA RfG1STRAQA
.. _

"

_._

;
,"'-.1 �5_��

�I� ��--�e�h�- pel� '�U��
1_ , ,

-:-'_"'" li
I � .'

I .�
.

Rua 24 de maia, 1.128 -, Estreite I
·

-

.

I. f
: - FONE --:- 2073 I
· - .
· .. -

I Organização .Especialízada em'BENEFICIADOS,de PI.' I· I,

: . NJIO e LEl-' SERRARIAS PRÓPRIÁS
-

f·
• •
· ." .

1-·
· =
I � Estoque Permanentede: -, =
I

'

AssoalhoS:� Fôrro Pâúlista -. Abas -cSemalhas - -1'
i' Filetes "_O 'Réguas -. 1Y!adeir�s para móveis _. Madeiras I
i

. .

- -, ." Brutas e aplaínadàs ."'.' i
: Cal,de Pedra : .

· ' ..
• •

. : Telhas Francesas c Tijolos I -

I. �

, \ 11'�.� . :1'- Depositária das principais Cerâmícas,
•
•
•
•
.'

I
•
• •

• •
'

.Ór :, �.

..•••.•. ' -,
'

�nPdTj�Q'��-Ven·de-s'--e ·O"U·�a·I'II·'8" ;'$.':,-ÉNCONTRA-SE EM NOS- f
•

.

,)
.

� ',. :. � . c

•

S�.REDA,ÇÃO, A DISP-OSI- '

Uma casa em término -de construção �ita'i Rua /

ÇAO DE QUEM PROVA� Duarte Schutel, tratar à Rua Hôepeke, nO 6, a qual
SER SEU LEGITIMO DO- quer hora dadia,

�

NO, UMA ALIANÇA; COM
- -------

�,s����::�A�������;
.

AVIS(t:�,1'."">� "�
DE 7 DE1956. A Diretoria da Boeledade de Assistência aos Lâza-. ."

. -'I-

LEIA' ros e Defesa Contra a Lepra, em Santa Catarlna, Ieva ao' ,

......

ASSINE conhecimento de. todos os interessados, 'que o grande
O E S T A DO.. Bingo que ia ser realizado no dia' 21 dó" corrente mês; .:

O mlli .. ,antigo diário .de nos salões do Clube 12 de Agosto, em benefício do Êdu-' :)
�'1J;ltn CaJllrin�. ca11dârio Santa Catarina, foi transferido para o dia 5� : ,

"

I�-�
.: .ie junho vindo�ro, às 8 horas da noite, no mésnlo" local. " "/

" .•••-_.

V&epe/a '1'
, O� c.artões se encontram à venda .cem �s, senhoi�� , .:

'

__

==::::
Soroptimistas e com as senhoras da diretorla da Som.. ·

.: �

�
dade de Assistênc,ia aos Lázacos. . < , �

•

, _' _" _ _ __

.

.

cA .DIRETORIA -A ..tl&.>'

"
"

•.

f'

"

•
. é .confeccionada em quatro 'talhes

.

'.' , '�
_

-e em .32 .tamarrhos. Seus tecidos e 'aviamentos sã•.
de' alta' qualidade e pré-encolhidos,

. '.,

Vendas: ,-: Atacado e Varejo

-_, !.

" su" nova', rOUDa anatOmia
para' o, boméin 'moiterno! '

J�n t;rt,Cl'C'
, "

. .� -" .

'-'+/�, ,�

�

- ,

•
, Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é iOOOJ,o anatômico, muito mais conforuvcl
e muito m�is elegànte,

-

" _

','

• S�a nova roupa - IMPER,IAL 'EXTRA: .:... 'cst'
prontinha pa�a você- vestir. Não- há: 'IOngas Clpei'al
nem. demoradas provas.

I

.'

Garartida por
')

'ECIDOS.!E ARTEFAT'ÓS "FiSCHER SIA
,

.... -
.

Rua Prates, 374 -, São Paulo
35 ános especializado no ramo do vestuáriO'

,

Distribu.idor exclusivo:

.' MAGA'ZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE 5/A
7. , Sant(i Catarir.oa

.

'.

/
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rência .do remador . Hamil

ton Cordeiro, do Vasco da

f f· I 2 Q S P oPI'
. Gama para o Aldo Luz, de

Acha-se na.sua ase ma" .
- antos, ortuguesa 6. - a meíras, 11 Santosj'F; G.· 'I bu: Santos F. C. x C. R. petíndo.

T
'.

R' S- PI' d D t FI
.

7 o
.

C
. I

nossa' Capital, Esta é, não
.

o orneio 10- ao au o

I
e espor os e amengo, .

- ormtians, 12 Sábado -:- Ne Pacaembu : Vasco' da Gama. No Mara-
.

'
,

.. resta a meno'r dúvida, uma
de 1956, agora com o Flu- 6. . Os restantes jogos

_ ,

S; E. P.,almeiras x Botafogp canã : Fluminense F. C. x r- É aguardada
:

para esta,
, grande notícia para os

3 .
.0 - Vasco da Gama, 7 Hoje - No Pacáembu : F. R: Iiqo Maracanã: C. R. São Paulo F. C. semana, a chegada a nos-

4.0 - São -Paulo e Bota- A. Portuguesa de Despor- Flamengo x A. Portuguesa Sexta-feira, dia 5-6-57 -

desportistas catarinensee, sa Capital, d'o excelente

fogo, 8
.

I tos x Fluminense F. C. No
I
de Desrf'.ortos. .

No Maracanã: C. R. FIa-
essencialmente para os sim- remador E'dson Westphal,

5.0 - America, 10 I Maracanã: América F. C. x
I

'Domingo - No Pacaem- mengo x Ameriea F. C. patizantes do Aldo Luz. O
bi-campeão sulamerícano,

, 'documento comprobatório' <,

o Fluminense, Iider invicto,
.-

57iiÇ r'e >! � �._ . _�T� � \ �2 _.!!E2�,' . ;"..__ __ atleta. do C. R. MdQ_ Lus.

::�� :tar br��a�e;:d:ea::� ,Mário Viana encerrou a sua carrel- • N O J I' C I AS D O 'J U R F E � ::v��ore�:�.Jic:�t:om�::� :l��:�:me:::e:: tr���:��:�
.

t 2 2
ra de' a'rblllro '. hábil, devendo ser aceito

t
conseguiu empa ar por x .os� com o seu companheiro

S t vice-Iider.
'

PO!l' ZANBRI 1 ADESIVO. .

por unanimidade pela CBD. d
.

b
-eÓ:

F
.

com o _an os,
e em arcaçao, ,ranC1S·CO

Marcaram para os caríocas RIO, 27 (V. A.) -:-. Dan- i Um ano dep.o�s �ari.o I A P�rante �1Umerosa ass!s- r Rateio; Ponta Cr$ 12,0.0 xxx _'"

Schmídt, afim ele dar com-

Telê e Leo e para os san-
do um longo sôpro no api-. Viana era promovido a pn-, têncía realizou-se domín- - .Dupla 23 Cr$ 22,.0.0.· A,.. FASC--v'e-m de receber bate- aos

I

gaúchos,
• to de outro que recebeu de 'meira categoria e logo se go passado no Hipódromo * * * -, de Pôrto Alegre uIl\ tele-

tístas rJl.rgã� Alvaro, ,
f

A

t presente, em pleno au<Ütó- impôs, pela energia, que às
I da Ressacada;

.

mais uma O Jóquei Clube Santa .grama da Federação Aqirâ-,
Os quadros oram �s es:
Fluminense Victor do..clã Rádio Nacional e: vezes alcançava o exagero, reunião' extra':.ofj�ia.l do Catarina continua espe- tica do Rio Grande do Sul, Continua ensaiando com r

Gonzales ; Cará e Roberto ;
diante do microfone, Mario mas que o tornou o núme- Jóquei Clube Santa Gata- rando uma soluçã., da Bâ- firmado pelo Gal. Darcy assiduidade . o double do

Viana considerou encer-' 1'0 um do quadro sendo rina. se Aérea de. F'Ioríanôpolis. Vignoli, confirmando a Martínellí, composto por
Ivan (Jair Santana), Clo- I

'

rada ontem, .oficialmente, respeitado por torcedores e O resultado dessa reu- Trata-se da .troca 'd.e um presença da sua represen Silveira. e Vilela. Apesar
a suá carreira de árbitro,�j.ogad.ores - sobretud.o por niã.o (14a) foi a seguinte: terreno localizad.o nas Cam- tação na regata do dia 16 de suas inscrições para á

depois de vinte anos de in-
I
estes. 10 Páreo --:- Venceq.o,l': p�nas, a. poucos minut.os de junho, em nossa Capi- regata do dia 16 serem in

t�n!sa atividade e d:urante! Com.o prêmio à sua con- SILVANESCA - 20 lugar das,ta Callital, pel.o Hipó- tal. As inscrições 4.o'S rema- certas, .os' remad.or.es em

os quais se destacou com.o duta de pr.ofissi.onal Ma- ...GURI , dr.omo da" Ressaca·da. dores'd.os pampas, somente causa'não sé des,cuidam-de
.o·melh.or juiz dos grama-' d.o Via�ã dirIgiu 'os 'prinéi� / 'P;nta :a'g@u L Gr$ 31,.0.0

.j * * * �o prÓximo mês deverão um melh.or preparo físico e
.

I �
.

doll brasileiros. pais. j.og.os .efetuad.os ,no - Du-pla 23 Cr$ 360�.o.o O pr.ofessor Alvar.o A. dar entrada na; secretaria técnic.o ..

firmada mais tarde, por
, I

escrit.o, lhe valeu a exclu-
A'

.

t f
.

I nossa repo'r agem .oI

são d.o quadro oficial. I·· t'f' d
,"

, . .

clen 1 lCa, a, apo'S 'o encon-
E por ultimo, concordan-

t
.

d d' t F'. I 1'0 e· omlllg.o en re I-

do em .dirigir .os j.og.oS d.o I." 'p I R
pertence ao Avaí que v.olta-

guelrense e au a amos,
H

.

d B' a"l M
. rá a a;pre'Sentar .0 tI'. i.o fio'onve ,no r SI , ano

d t d' t h'd". .os· en en Imen os' aVl, os -

Viana f.oi exéluido do qua- t' A
" t' I d

nal f.ormado por. Tatú,
dl�O da entidade máxima fi-I pen r.e 0d vFa�.e

o riCO 01' a

raIa e ora palra a ces- Waldir e banda. Ainda es-

cando assim' impedid.o de .

t
.

t'
.

são d.o passe d.o zaguelr.o a semana es ara c.onsuma-

. Id t f
A •

d
.

Danda,' medlante .o' paga- a a rans e.renCla . .o JO-

EZi, &};.,'# I b) - discussão de ou-

� �'- ment.o·Ú 11 mil cl'uzéÍl�os. gad.or.

Ar bll C
I

I rll di
I tros assunt.os de

r I ros e rools as espo IVOS 1'1-
±ill---- tQ�tP����-�'=i. �T

'"

"""''''":_ para uma Assembléia Geral interêsse da cla�-
di h d 'rlld 4 4' � \ �-: - -- - .. _-......: Ex;traordirtária, a realizarr- se.

Iram as· onras' a pa .

I a: x se n.os auditórios da' Rá- Outr.ossim, c.omunic.o que

Em c.omemoraçã.o a.o "Dia Dilson. Os qu'adr.os f.oram· Fangio em S.o LEMBRANDO.. dio Anita Gariba.Jdi, s�ta- o praz.o para o. .registro fie
do Árbitro", d,efrontaram-

I
êstes:;

I

I f' d' 31 d
., hO.

. ,

d'
.

.

I I'
.'

..

E'm 1949 pr.om.oveu-se na I
eIra, la e malO, as, c apal'i encerrar-se-a no . la

se domingo pela �anh�, n.o
_ ARBITROS � 13erreta;'i lugar cidade um concurso para a

20 h.oras, em primeira c.on-' 29 d.o ·corrente, às 16 h.oras.

camp.o da rua BocalUva,
N I F t

.
-

'2030 h
I

N ld S'l
.'

I e ·s.on e aus.o;' Gers.on, NUERBURG RING (Ale- escolha do j.ogad.or mais v.ocaçao e as, .oras

I
a 'Y li veua

d.ois. c.onjuntos forma'tlos
I Choc.olate' e Silva;' Quidi- manha), 27 (U. P.) - O p.opular do AvaL Foi .ês,te.o

c.om qualquer número 'em
I
Presidente da Assembléia

p.or juizes de futebol e cro-,
h Id C I d L

.

I d t "'egunda convocaca-.o .obede I Geral
n .o, e.o, .o ore e aer- campeão mundla e au .0- resultado: ".

.

• .'
.

-
.

nistal'! es.portivos. ·Foi bem
te. mobilismo,. Juan Manuel

renhida a .Juta, tend.o o fi- i. ---�- '--�r: "" .�--- g--"
CRONISTAS II' Fangie, admitiu hoje que

I
1° - Nizeta c.om· 1.185 '� . _ _i ��.�-_. ----.

nal aCt!sado empate de Po 1; •
'

I não deveria. ter par.ticipa- I vot.os;
20 � Ad.ol.finh.o, 411

4 x 4. Dirigiram o jogo .o Joel e Grisard; Rui, Dalty
do da .pr.ova dos mIl kms, v.oto'S e c.om menôr número

técni,co .do Guaraní, New- e Pedr.o Paul.o; Humbe,rto". � I
disputada ontem nesta pis- de votos .os plaYers Bo.os,

Ol;éli.o, . Léci.o e· I

ta. Já no ano pas'sado, Fan- Saul, Fatéc.o Bentevi Dan-

gio liderou :a prova ,até- a da, Guid.o;B�lãO, Jai:, Hon-
. 1

.

penultima' volta, quand.o. dura's Niltinh.o Bitinh.o,
I' ,

ESPORJ'E, CLUBE
perdeu tempo no reabaste- Tiã.o, Felipinho e August.o.
ciment.o. � E ontem, n.ova-

mente ele era o favorit.o, * * *
......

I St' SEMENTES nE FESTUCA
em dupla com. o ing e,sl ll'-

I Rec.orde n.otável na his·
(origem USA) ,

ling Moss' . ficand.o porem tória d.o basquetebol foi o . .

.' .•.
I
". ,; •• I Pastagem permanente para ·c.orte

-

.ou pastorelO, re-
em qumt.o lugar dep.ols, de ,do flve . da Ulllversld'ade .

sistênte à geada e pis.oteio. Seme'ar entre maio e julho,
pil.otar sucessiv�mente tr:s ,'de New JerseY que venceu': �m terr� preparada, 20 a 25 kgs. p.or hectare, a lanço,
carros Masserah, dos quaIS c.onsecutivamente 1'59 par- ou em linhas com 20 a 30 cms. de espaçamento, pr.ofun,
.os dois prim'eir.os se elas-

1

tidas. ; didade 2 cms .. Pac.otes a Kgs. Kg. Cr$ 200,00. Peque-

A f
.

1
' nas quantidades disp.oniveis.

sifictadram. I'
pr.ov�, °Tl

. e-
I

"
BUSCHILE & LEPPER LTDA. - JOINVILLE

van a a pe a eqmpei .ony
* * *

_ ._. __

Br.ooks e N.oel Cunnergans

I
O Palmeiras, de Blume-

L·· "'O E I d "
�ed, c.om uma Ast.on Mar- nau: foi fu?dad.o no dia 19 el8 e assine \ s a o

.

tm. I
de Julho de 1919. .

6 Florianópolis, Qu�ta-feira, 29 de Maio de 1957
----------------- ---_._----_.- -"--

._,

FurEIDL ·TiNIS
V
CI
....
C
I
-
CD
...
•

-
c:::a

JC�--�----------���
•ATLET'SHII·RE"

[1

. I I

.

I

.itI .........'"'�-.#"'''',···

minense a um passo do ti

tulo.

Fluminense 2 x Santos 2
,

No Pacaembú, domingo,

vis .e Alfair; Telê, R.obson,

Wald.o, Jair Francisc.o (Lé.o)
e Escurinh.o (Djair).
S�lltos ._ Manga; Fioti

e Getuli.o; M.ourão, Brau
ner Urubatã.o (Zito);. Dor

vaI (Tite)', -Alvar.o (Pe�é),
Pagão, .relé (Jair) e Tite

(Pepe). 8

Ao ensejo, Mario Viana Bl'asil e fez sua primeira '.20 Páreo - -Venc'edor: Ram.os, "starter" .oficial· do

foi h.omenageado pel.os nos- : viagem a.o exterior em 1945, RAPIl_):"_ 20 lugar SERl!:- Jóquei Glube, ,devid.o ter

. IS.oS colegas daquela emis-, quando integrou "� delega- N,O. 'Solicitado d-ispensa para a

Juiz: Gama Malch.er e i'l·:lra e da seção -es'portiva çã.oã brasileira a.o campeó- '. Ratei.o: P.onta Cr$ 24,.0.0 reuniã.o de d.omingo, f.oi su-
.

d nA N 't'" I I·
.

S '''''" ,.. . I .

randa de Cr$ 675.31<1,00. e,
•

.oI. e, com os 0- nato su -amer�c:an.o de . ano: .-'DtJ;pla, .12,Gr$ 22,00 ,\; bstituido pelo S. Luiz Ben-

Coril'tians 2 x Vasco 1
,',cu�ores� Ant.on,io Cord.eiro. e

, tia�o, tendO' �d� n�Q� anQ s.e� I "

39 'Páreo - Vencedor: to Barbi, que deu ótimas

No- Maracan:ã deÍl.,.onta- Lurs Alberfo a ir,ente, sen- gu'mte ao, �ul�amer.lcano de URUBICí -: 20 lugar ES- partidas.
:l'am-se Corintians e Vàsc.o, do-lhe .oferecid.o ,um apit.o

I

Buenos. Aires, téndo -fi-gU-� TERLINA * * *

aic�:n�ando aquele a .relia-. de our.o; 'C.om� recordaç�.o: rado. n.o ,q�adl'.o de apitado- , Ratei.o: Ponta Cr$ 22,0.0 .Na ediçã.o de amanhã da:�

biUtação, derrotando o cam- de sua atuaça.o ness�s dOIS res do ultimo campe.onat.o - Dupla 13 Cr$ 22,.00 remos .o' progr�ma .oficial

pe'ã.o carioca p.or 2:x;1, fen- decênios. Na ocasiã.o, Mario
I
mundial de �4, na, Suiça,

1
40 Páreo - Venced.or: para, .o d-oining.o 2 de ju-

,
, C 1

.

f t' b
I

d "1' d
1

t.os d.e Valter, Ze ar .os e m .orm.ou que es reara re- .on e, p.or sma, cünce eu GATO PRETO -"2.0 lugar nho.

P'aulo. vemente c.om.o técnic.o de violenta entrevista, c.ontra

Os quadr.o�: futeb.ol. .o seu colega Ellis (da In- t;��i!ij!i!��������ºª_ 2_... *v-_
..

-_-_
....

,

Entrevistado . pelo ,locu_' g.}aterra) e contra .os diri

t.or Luís Alberto, ao mi-' gentes da FIFA e' que, c.on-
I

I

Corintians Gilmar;
Olav.o e Cassio; Idari.o,
Orec.o e Robert.o; Zé Gar

l�s, Luizinh.o, Paulo, Ra

fael (G.oian.o) e É.oquita
(BennY).

Danda ao A va írelorna
cr.ofone, Mario Viana decla-

t
':-...

r.ou que es reou como JU.lZ

.oficial em i937, n.o grama

d.o ,de Figueira de Mel.o, di.:.

Tend,.o conc.ordado .o Paula

Ramos, Danda deste já

rigind.o .o jôg.o de juvenis
,

Vasco da Gamá � C�r"; entre o São Cristóvão e .o

los Alberto;

exercer a sua funçã.o.
.

,J,IIII
Juiz: Ant.oni.o Musitan.o e

,renda de Cr$ 380.96�00.

Flamengo 3 x Palm:eiras 2

. N.o· Rio, sábado, j.ogaram
_.

.
Flameng.o e Palmeiras, ven�

cend.o o rubro-negro ca·

rioca
, por 3x2, gols d�"

Henrique. (2) -e -Indio para
.o vencedor e Paulinho 'e

Colomb.o para .os paulista-s.
Os d.ois quad·r.os atua

ram ·com as se,guintes for-

mações:
"l�_r:. U

Flamengo - Ari, J.oubert
e Milt.on C.op.olit.o; Jadir

(Luiz Robert.o), Eds.on e

J .ordan; Joel, Moacir; Indi.o,
.

Henrique 'e Alfredinho.

Palmeiras Nivald.o,

Mucio, Martim eDema;

Maurinh.o (Valdemar Fiu

mé) e Valdemar; 'Paulinh.o,
Nard.o (Ne.i) Mazzola, Ivan

" , '.

e Tati (C.ol.omb.o).

e .0'- arqueiro Mruury,
Figueirense, Iran.

t.on Garcez

suplente do

.1 1

PAULA RAMOS
EDITAL DE CONVO- ra O' seu funcionamento, fi ..

I ,

CAÇÃO cam conv.ocados para as

Pelo presente edital c.on- 20,30 horas do mesmo dia e

v.oco' todos os'membros da' local, em s·egund.a conv@ca

Diretoria e Associad . .os -d.o çã.o, para eleiçã.o da n.ova

PAULA RAMOS ESPORTE I Diret.oria que deverá reger

CLUBE para . s·e reunirem .os destin.os do Clube n.o pe

em Assembléia Geral, n.o' ríod.o de 1957/1958.

dia 29 d.o c.orrente, às 19 Fl.orianóp.olis, em 25 de
t', .'

horas, em sua Sêde, em maio de 1957.

As bilheterias ,d.o, Mara-

a.rrecadaram 388.810canã

cruzeiros. Funci.onou. na ar

bitragem d.o prélio o juiz

paulista Gatão M.ontez Ju

ni.or..
Arnoldo Souza

/'

-President'e
primeira: c.onvocação e, n·ão

havendQ número l�ll'al. pa- .

A cl'assificação
�--' 1.0' � Fluminense, 2

.... ,

.

.. .
.�8_li',·+·'\··;'::��Ái��lt�r'�?t�i>:'�1;�"�·�_Iílíii��a.ilIl••B�••�.IiiI����.·�t�,--(h.);;;_.:;ÚL1;-/:��·� �
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.8.0
Não foi realizado domin- da :piASC, isto porque as

go último, contorin., esta-l elimin�tórias �a�a selecio

va programada, a regata nar as guarmçoes serão

dos Jogos Universitários realizadas nos primeiros
Catarrnenses. O forte ven- dias do mês de junho, -na

to que reinava na baía sul, . raia dos Navegantes.
motivou o adiamento "sine-,
die' da regata dos uníver
sitários. Seriam' realizadas
provas de 4 com, 2 com r.

xxx

Encerram-se no próximo
dla.Bf do corrente,- sexta

feira, &S Inscrições dos re

madores para a sensacio

nal regata, do dda 16 de [u-

canóe,

xxx

Seguiu domingo, para c
nho. Espera-se um núme-

Rio, o pedido de transfe-
1'.0

.

recorde de inscrições,
isto porque, nada mais do

que sete clubes, estarão com-

xxx

xxx

Reunião no 'Paula Ramoresla noile·
D e v' e r ã.o estar reunid.os Segund.o c.onseguimos a-

. 1
esta noite os diret.ores e purar é quasi certa a re-

ass.ociad.os d.o Paula 'Ram.os
I

eleiçã.o d.o sr. Arnoldo Sou-

E
.

.

Cl b'
I sa, muito e,mbóra teI;lha t)

sp.orte u e, para, . em '.

A bl" GIl
de.stacado esp.ortIsta decla-

ssem ela era e .egerem
'

, rado nã.o " candidato a

a nova -diret.oria do tric.ol.or
I
um nov.o' íodo à frente·

.

I
praian.o para . .o perí.od.o de do,s dest
57-58.

o campeão da

.

�idade.

4ssociaçao
.

dos Cronislas Esportivos
de Sanla Calarina

\.�'
EpITAL DE CÓNVOCA�

,ÇÃO

r cend.o a ,seguinte órdem do

dia:

a) - eleição para a Di

ret.oria da ACESC;·Pel.o presente edital c.on

y.oc.o. t.od.os os cr.onistas es

.p.oI-tiv.os, filiad.os a ACESC

A vibração· e rapidez da época moderna exige
que, se perca o mínimo de tempo em todas as fases da

exist.êncià. Uma mupa bem feita Imperial Extra, evi
ta oerda de tempo na, escolh!l, compra e confecção
do vestuái-io masculino.

.

Estas famosas roupas, sáo de venda exclusiva
do Magazine Hoepck.

/
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.

extensão-de 44 n11.1 quilôme-
as reservas petrolíferas do Austrália, concedeu

-

Iicen-
I

tros quâdrados nos distrt-
C I'
anadá deverão totalizar çav a duas companhias pe- tos-de Maryborought e Bun- __

6,6 bilhões de 'barrts tPÜ'l' trolif'eras dos Estados Uni-
I

daberg, bem corno' no Iito-
go é proibida a cidadães

volta de 1960 No corr-ente d I t 'I I Suez -'- "Serias Negocia- americano,s. No presente es- tíca e consular para víajan-. os para exp orar pe 1'0 eo ral pró-ximo à cidade de
ano, as reservas provadás d�ntro de seu territorio. I Glast�ne. ções estão sendo levadas tado de emergência nacio- tes dos, Estados Unidos. A

de petróleo no país estão' Uma das emprêsas benefi- I
: :�

avante enquanto houver nal, a viagem à China co- situação é salientada pelo
avaliadas em 3 bilhões de

I
ciais, a South Pacific Pro- I

Amsterdã., _ Uma jazida
perspectivas de conciliação munista é de maneira seme- fato de que O'S comunistas

barris. Há 10 anos, em 1947,
I
prietary Ltd., que possui in-' petrolífera, ao que se in-

de ambos 08 lados para ob- lhante proibida. (2) A ame, chinêses aprtsionaram e

seu 1ota�1 �ra .de '72 milhões
I �el'êsses no Texas e' no Es I forma autorizadamente nes

ter uma resposta satisfató aça comunista chinesa con- ainda mantêm refens políti
de barris. Operam atual-

I

ta do de Queensland, reali- ta cidade, foi descoberta na
ria", disse o Presidente Ei- tra a República da China, coso Eis uma forte prova

t "b I
- " d

' , senhower numa entrevista com a qual o E tad U' d t I t. 1:_ ,"

m�n e no o -sao e ptró- zará prospecções numa área região ocidental da Holan-
s s os m e, que a pro eçao e neces

leo do Canadá 480 compa-: de quase 24 mil quilômetros I da, a 8 quilometros de Ha- col�tiv� em relaçã� às
A

ne- dos tem um tratado de' sâria, Mesmo que os cída-

nhias nacionais e estrangei- quadrados na juridisção do
I
ia, capital do país. O pôço

gociaçoes com o Egito sôbre fesa mutua, permanece ela- dãos que pedem um passa
raso

, ,I distrito de Tamb.O. A s.eg.un
I
perfurado PI,'<i'duziu uma

o Canal de Suez. Ele ainda 1'0 'e atual. (3) Desde ... que porte abram mãos do direito
continua: "Este é o nroble- os' Est do U"d 't 1 t

- A

: :-
i
da, a Lucky Stnke Drilling quantidade de 151 barris

1" a s III os 1\.0 re- a a pro eçao o governo

Sydney - O govêrno do, Co., de Oklahoma, --procura- por dia entre os. 950 e '1.000
ma que, em geral, compete conhece o regime chinês precisa dá-la dentro dos li

E tad d Q 1 d
'ro,

tról 1
I ao Secnetârio \Gera:!- das comunista, na-o pode haver' mítes de sua capacidade,s o e ueens an , na ra pe 1'0 eo ao ongo de uJlla metros de profundade..,

"
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. . 3 vêzes por semana ...
rumo o SÕQ Paulo,Rio e Pôrto Alegre!

...peloGaúcho,
Super-Convair do Reall,

"

"
.

I ,

A REAL lhe oferece, agora, mais vantagens do que nunca;
em suas viagens a São Paulo, Rio e Pôrto Alegre! Veja s6:
- CONF6RTO EXTRA • você viaja nos moderníssimos e 1\1-

xuosos Super-Convair 340 e 440, com cabine pressurizada,
ar condicionado, grandes poltronas reclináveis... e um

serviço de hotel de luxo!
.

- NOVO HORÁRIO • mais conveniente para você I Propor.-
. ciona mais tempo para negócios e passeios.•Você ganha
um dia «e trabalho em São Paulo, Rio pu Pôrto Alegre.
Para São Paulo � Rio: às 3as, .6a5 e domingos.
Para Pôr to Alegre: às 2,as, 5as e sábados.
- NO RIO • o Gaúcho pousa �no Santos Dumont, para lUa -

maior comodidade!

Em lua

prôxima viagem, prefira
,

o GAUCHO •

um. vôo-
em Super-Convalr

da Real!

Rua Felipe Schinidt, 34 • Tel, 2377 1P5
o

,Aj .

!!

p;

Petr61ea na atualidade'
e-

Estambul - Notícias au

tortzadas correntes nesta

capital informam que serão

apresentadas e� breve ao

govêrno turco, solicitações
visando a modificar a atual

legislação petrolíferas do

país com o objetivo de ser

concedida às companhias es

trangeiras permissões para

refinarem na Turquia pe

tróleo 'bruto importado. Nas

propostas reformas à refe

,rida lei, acha-se estipula
do que as companhias es

ta-arigeiras poderão �mpor
tal', sem despesas aduanei

ras, os materiais necessá

rios � execução de seus

trabalhos sempre e quando
os produtos que venham a

ser refinados não se desti

nem ao consumo interno.

Por outro lado, assinala-se

estar 'sendo objeto de estu

dos um projeto objetivando
suprir a Turquia com petró

"

leu bruto estrangeiro medi

ante a construção de um

oleoduto,

fi·GORA ELES T"AM,BEJv1 TERÃO A MINHA
OPORTUNIDADE:

Nações Unidas ... Por nos
7-------'- -, - -- --_-----,---------

sa parte, estamos apoiando
as Nações Unidas e pedin
do .a tôdãs as nações na área

a fazer () mesmo" ...

A ...dustr.a ue roupas teuas .e unia das prmei
pais nos paizes adiantados da Europa e Estados
Unidos.

. '

"

A roupa ImpcrialExtra é produto da principal
industriá do aenero em nosso paiz.'

Magazine Hoepcke, únicos distribuidoresCHINA. Vermelha - Ex- r

plicada a Pr?ibição de via!.
-, ++. �

,

N dI
- � •• � ••••••••••••••••••.

:;i:: êste m�;:ntee:�.:!�� �i·8asla saber ler' e escrever :i:
te. ,de Relações Exteriores )� I _ P A R A _ ._t.
do Senado, Robert MurphY,�:r ' Aspirar a um Futuro, Brilhante Fazendo .t.
sub-secretário de, Estado, �t", POR CORRESPOND1i:NCIA o seu .t.
deu as razões pelas quais é

I :�:Curso Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244) .t.
proibido a americanos a via : PEÇAM INFORMAÇÕES AO .:.
gem peia China comunista. i ::: I.N.C.A«:

� Av. Rio Branco, 185 - 17.0 .t.
D. AI : . ando s/. 1.708 :
isse- e e: (1) Um estado. .� (S'd P

" .

') R' d J
., ....

,
, t

.

,e e roprla - 10 e aneuo. #.,de conflito' ainda não re-
H � .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .

Italiano resideltte na Argentina, COm pequeno ca

i1ital, está interessad,o em comprar, arrendar ou associar
se a fazendll agro-pecuária em zona litorania, sub-tropi
cal, perto de c.entro urbano. Cartas para Umberto Val
lauri. S. Màrtim 605 - .Buenos Aires

.. �

O PLANO Df fÉRIAS T A C
Ottawa _:_ A possib ílida

.de de que as descobertas de

petróleo no iCanadá pode
rão atingir mais de 40 mi

lhões qe barris foi recente

mente exp'ressa na cidade

de Dallas, Texas, -USA., pe
lo governador da província
canadense de Sackatchew.an,
T. C. Douglas. Falando

n uma conferênCia realizada

naquela cidade,' o sr. Dou

glas frisou que tal opinião
é basseada no fato de Ique
a região do, Canadá Ociden,

tal, local dfL màior ativida-
,de petrólífera do pais, é

con!ínua à área das gran

des planícies do _interior dos
Estados Unidos, onde nada

,

menos de 80 bilhões de bar

ris de petróleo foram loca

lizados até o presente. _Dis
soe ain-da O" sr. 'Douglas que

\. P'AR:A 0-8RASIL E' E.XTERIOR

PASSAGEM 'HOTEl so.lvido existe entre os Es,

tado's Unidos e a ONU po� Fazenda--r
. �--------�----�

um lado e a China comu,
nista de outro. O armisti-

'I

.
"

cio (coreano) .s.sinado em

1953, deveria ser continua··

d9 'até que um acôrdo poU:.
tico fosse atingido. isto.
nunca aconteceu ... A emel"

-gência naéional, proclamada
pelo presidente por ocasião F'LUXO'
ido ataque original comu- '_' /
nista na Coréia, ainda está

em efeito. Todo comércio e

transações financeiras com

a Chin� comunista estão

proibidos por leis e regu-
'

lamentos dos Estados Uni-

I dos. Em tempo de guerra,

.vif gero e,m territ4ri.o inimi-

das senhoras.

- SEDATINA
Alivia as colicas uterinas

Pela aviO de aeus componenteo Analge
sina - Beladona - Plsc1dla e Rama

mells. a PLUXO-SJIl)ATINA liMa pron

tamente as collcas uterlÍlu. Oombate as

1rrtiU1&r1��s du funções perloctieas

II calmante e rerulador dusu tunç6eJ.
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COMPRA·SE

Pianos usados. 'I'ratar pe
lo telefone 2536.,

•

"A Soberana" Praça 15 de novembro
\"UJl lo'élipe Schmídt

esquina

DR. LAURO DAURA Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de explendido para mctor auxiliar de barcos á vela.

COqi.pletamente equipado, inclusive painel de ínstrum�ntos.
DisP9mos para entrega imediata, nos'seguintes capacidades: .

' I

ii:

Campanha-de Educação
Florestal

"

A ímbúía em esta/do na

tivo, explorada em 'Santa
" ,

Catarina, tem 200 a 400,

I anos: Pur êsse. motivo, c

problema florestal relacio-

--

. CLíNICA GERAL
Espectaltsta etn moiés·tta.

Senhoras e vias qrináriu.
Cura radical dali infecçõ••

Agudas e -cronícaa, do aperelho
gellito-uril!,u:lo' em ambnl OI·

aexos.
.

Doenças do apa:relho DiC..tl"o
l Jo síst ama nervoso.

Horário: 10lh ás 12 e Z* 'I 5.
Consultório: R. Tiradente., 12
_ ]0 Andar - Fone: 8246.
Residê"lcia: R. Lacerda Cou

tinho, 13' (ChácAra do lil.panha)
- Fone: 3248;'

nado à Imbúía, em nQ;SSO

Estado, só poderá ser re�

sol «ido pela reserva patri·,

"
monial de' imbuíais _e corte.

ccn crolado com -garantia de
r,ege.naàção natural. .Torna
se indispensavel preservar a

que ainda resta de imbúía

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

nas de seu "habitat". Sôhre
assrntos florestais, consul

te " "Acôrdo Florestal".

DR. OllO FRIEDMANN
'I

E N S_LN A
Matemáticas e Fisica

-

cu.·...... I
'

,

----------------�-------------------------------�---�

S ementes para pl,ntio.
Tôdo o agricultor ou pequeno .horticultor deve saber como é feito a

escolha da semente para plantar. A semente tem, :___ • tes de tudo, que ser
completa, perfeita, sem defejtos, - limpa pura com' os melhores' condições
de germinação, corno também. de: valor germinativo bastante alto. Sem estas,
exigência a semente não dará ao. lavrador a recompensa dos seus �sforços nos

períodos de. colheita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor. o maximo

cuidado na aquisição de semente para plantio.
G. A.- Carvalho - Vende sempre as melhores sementes ..

VAREJO � MERCADO PORTA DO MEIO

Viagem com seg�rilnça'
e rapidez

' "

so. ROS CONF<;:Rl'AVEIS MICRO-OMIBUS' JK)

�.' IAPIDO��,;S'DL:BIISILIIII;-�
iFlorlanóp0l!l_.':'- Ita1a( - �:!!.-e �,�:'i�ba

.

Age"nC'ia'�: -iÜai1t1oao.,,':êlquina:da:::• Bua Tenentel8llTeira; I .

,

EDITAL
Taxas . de Viação e de, Melhoramentos

1.0 Semestre de 1957
De ordem do sr. Diretor do Departamento da Fa

zenria, torno público que, durante o corrente mês, se

procederá neste 'Departamento, a cobrança das' taxas
acima mencionadas, correspondentes ao 1.0. semestre do
corronta ano.

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

Departamento' da Fazenda, -2 de maio de Ül57.
M. C. Cardoso

Pelo Ofidal Administrativo

I c'OMS A B A o

Virgem Especíalídade
da (ia. WETIElINDUSTRIAl- Joinville - (marca registrada)

.

economiza-se tempo e '-dinheiro
,.....,.".,.""""...,._,."..........._"".

.-

""'_"'-''''''

- ,'!....:: •. �-- .. _-_. -'-�'-------- -.-.----_,...--- _._-..;...._�.-.._- _.--1

,

�,!i i
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A Campanha Nacional de é volta,dO' especialmentg pa- As cartas deverão conter

Aperfeiçoamento de Pessoal "ra a, pesquisa sôbre lipídios. os, seguintes id�d�s;...- nome
,de Nível-Superior, (çÀP�SY,: 'A , .; , completo ido candidato, ida-

,
" '.

d
-;:-' .. As bO!'SRst'ooJXst!UfL-de alo

.cornunrca . aos interessa oS,'·':-�--, '" "�,,' , _� de, sexo, estudos realizados, •

'I" tít t d B' 1
. jarnento e, alimentação e, 'A'

f" I'
'ii "'_. � "

- ._,-�",,--,�.,.....--._---_---'queo nSiUO e lOogia. ;" ",' " , .,' ,expenen-Cia' pro i ssio.nar- '

-�.VENDJ'!hOlt-PRACIS.TA ','·'·'_-�_o'�'·-r','_'.
d N

'

1', ,�t' f' _. maiS, US$ �..800 annais pa-
"

. '.: ,.,,'. ' ;',

'

..

e ova orque es a o ele" "
.. ,.. ',. _ campo de estudos pretendi- Firma de representações desta '

praça 'estabelecida

�'-..
.�

- A"

d d' I ra despesas individuais, nao :
. _ A .' •

-
"

cendo bolsas de estu o

eS-1 ',' .: "I
dos e mfortn,�ço�s sobre o há Iltigos anos, necessita de um

,vended,or-pracista para

�j' das êdí
\

.

t compreendendo no entanto, ' "" .

d' t Ln til
'

t'
'_.

'

una as a me iCOS in eressa '

'

conhecimento de línguas. nuci-, ime la o. ' U. i apresen ar-se quem nao possuir
dos em rea-lizar pesquisas i

o -pagarnento . das despesas
Quaisquer outras' informa-.) habilitações. Cartas para a redação deste Jornal, .of'ere- 'C L A S S-EI de vi t B'I e I d I li

A' •

f
-

itsêbre câncer, e Iprdfissio- I
e Viagem en re o r�sl ções" de interêsse relativas.

een ? .a�p as re ere�f I�S e In °lrmaçtoesC a$ s1,eOuOOrOeso,POel o. I. .

L' id Nova' Iorque . Possibilidades de a,u eru' mensa' men e r . , ,ou ,

Tl â l S que espeela iza os em -
.

ao assunto inclusiv 'cartas .
" -,. - .,'

. .'. ,.' .. I Os interessados devem-di- "

1"- ",
,

e mais, dependendo exclusivamente da capacidade de tra-
Biologia, Bioquímica, FIS�O� "

_ c'. • dcJ recomendação, poderão balho e cõnhecimentc do candidato.
logia ou Farmacologia, d'e- rlgu'-se, imediatamente, pa-

ser incluídas.
.

'� �,.. ......_

sejem .aperf'eiçoar seus -�o- ra o seguinte enderêço :
--,-

---- Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca-

nhecimentos com o objetivo
I Pellowshíp Committee C A S A bamento ptorfeito tudo é motivo do maximo cuidado

',de se dedicarem ao� vários
I In'stitute of AppHed Bfo. VENDE·SE pelos expecia1lsJas rcsponsaveis p�là confecção d�s

.

'

logy Uma sita à rua Jeronimo roupas Jmpedal Extra. Só assim é possivel obter umaaspectos das pesquisas sô- "

roupa per�eita e Que veste bem:
.

brê cânce�·. _
' 'i 144 Est 90th Street Cüe'1ho, nO 20. Tratar 'na

Pelo Crediário do :Magazine Hoepcke, podemser
'-i Nova.loNue �8 - Nova mesma.,

" adquiri�as com exdusividade nesta éidade estas afa-
O programa do Instituto': lorque�:_ U.S.A.

, _, 26-28-29' madlJs roupas;

.................................................................
• :1
I .'i

I fxpre'SSO -flor,ianópDlis lt�a.-r
• a·I .

-,

·.1, .J'ransj.ortes de Cargas em Geral entre Florianópolis _::...: Curitil�a I·'.

- PodoAlegre'_' São Pauló ._ Rio 'e Belo Horizonte
i
I Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego ll1Í!tuo até 'Sãn .

� a
: Paulo com o Rodoviário Rápido Riemar ' :.
· '

�, .

1- MATRIZ; FLORIANóPOLIS .; -Escritório e DepÓsito: Rua i
• . ' , , a: Padre Roma, 43 - Térreo -,Fone: 2534 e 2535 :
i End. Telegr.: SANDRADE.

'

I
•
: I'FILIAL: CURITIBA - Rua Visconde do Rio Branco, 932 - ,936
: Escii.ório e Depósito: Fone: 1230 _' 'End. Telegr.: SAN:TIDRA I
I AGÊNCIA: PORTO ALEGRE _' RuaCom. Azevedo 64 _' II
i Fone: 2-3733 (RIOMÁR) PORTO ALEGRE � R. G. SUL- ,I:

-, i Atende: "RIOMAR" _' Elid, Telegr.: RIOMARLI II
.i FILIA,L: SÃO PAU�O +-: Aveníca do Estado, '1666 -' 76 'S
I

Fone: 370650 _' Enil, Telegr.: SANDRADE

I,i ��f-�7���_El��d:�k�M���:�'�!I�:�n������3 .

:

I.: BELO HORIZONTE _ Avenida C��torno, 571 IIFONE:, 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"
· ,- : -

· ' ;, ", '.
• .�1II11'••�:a••8"'" ".6)" .,•••••••••••••••••••••••••••�••••••••�."", ,

\,

Bolsas deestudo
pa'ra MedIco

ÉCONOMIA�absoluta
Grande, CONFORTO

CONFORTO absoluto
Gra'nde EC·ONOMIA

" '

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a, 1.000 litros

AQUf.CEDCA

ii Ci�r,::ruid0 ir.t�:irarnehte de

ccb:·�.

(9 Ac;uecimento ultra rá;::ido,
" '

..» Játo abu,ndante na,te�De-""-
r il tur a ' de�ejada,

Fabricodol nas tlpoe
harizQI'ItQj • 'II.nul.,

• ConStruçio s61ida, 'sendo a caixa interna de COBRE •

revestida de m'tefiil ',Itamente ISOLANTE IIi, dê yidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controi� automático de temperatura pot'T!RMOSTATO,

que proporcion. grande EéONOM,JA.'
,'j,.. ,.'."',, 'i' ':,�{

GARANT� O QUE FABRICA

o MISTURADOR DÁKO, de":'."
lagem irnstontãneo" permite Q

maior escol,! de 9�aduoçôeS' de

TEMPERA T URA.

'.1fIIT) -

�'J.'
"

','Vt6KO
-'
__

'

...__.�--_.; ....

, i

�i
./

•

-83 ctt,OUpa ',anatômica,
para o homem mo�erno

.,

� prática ... já está pronta para você usar•

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

'

'Experimente hoje mesmo sua, nova

,roupa Imperial Extra.. Será um sucesso.

Porque
-Imperial Extra não é roupa feita

,

� é roupa bem feita:
, e, _/'.

• Fiabdcada cem tecidos f:o cmamento,' d.

superior qualidade, pré-encolhidos.
'

• Corte 100% anatômico, mais confortável
e mais e/egant�.

�

• Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio, longo a extra·/ongo) e em 32
romonhos ,diferentes. '

,

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

TECIDOS E ARTEFATOS
Rua Protes, 374 • São Paulo

S.A.

'<,

Distribuidor exclusivo:

MAGAZiNE HOEPCKI
CARLOS HOEPCKE S/A

Santa Catarina'

IA

PARA' A EUROPA

"Não espere mais para 'fazer à Eyropa
aquela viagem' há tanto tempo se

n�àda: o CLASSE TURISTA no Atlân. '

tico Sul' ofereée·lhe um desconto de
cêrca de 30% nas tarifas de pas

sagens, E note que o aparelho é o

mesmo '-SUPER G CONSTELLAT,ION
com duas partidas semanais do Rio
d'e Janeiro: terças e sábados, às

.

_ '-.cinco e meia 'da tarde,

-

�
,

C,ONSULTE SEU AGENTE DE VIA,GtffS O�'-A

,-I AI'R- F.ÀNCE
A MAIOR RtOE AtRElO 00 MUNDO

1112::;""Av. Rio Sranco, 257·A . 'Rio de Janeiro ...

Telelones 42·8838 e 32.3392

REPRESENTANTE: . i

Antonio Fiuza Lima
.,._

Florianó'polis Sta. Cat,arina .

NA'

UNGUARDA

DO PROGRESSO

t:'-" ?", �

i..,

12 lalbem nDifrmf�
Criaoeas São' rRaptadas.'

.4\. imprensa de S. Luiz, do curam -torr1�'r to�a'S· as � pré
Ma'ranha ,segundo recentes caou,õelf.' �
noticias chegadas, continua A poÍicia em 'campo' age'
tratando com deta,lhes, o ativamente, mas até ; �o-

, '

rapto 'verificado dia 24 dês- menfo' diz !lIt! teleg:t:ama da

te mês" de duas crianças, Asapress daquela" procedêl1-
que des�paFeceram da por- cia, ontem ,-publicado pelos
ta de, sua residência' quan- jornais do Rio, nad'a, poude
do brieavâm "(rua do Mata- '.ser ainda di�scobel·tó que
douro, 44) e que se chamam ofereça uma pista' segura

,

José Franco Pereira e Maria para descoberta'do paradei�
Josefina Pereira, irmãos- 4( 1'0 das ,criança's raptadas.

m:;r:�lanç.s des.p",eC.� '�Em
ràm misteriosamente e, pé:, {-',

• .' .

qúen!t levava ao pescoço_u!ll ;i\.�XltIAR ,DE ES
cor,dão de ouro avaliado .��! '1'1''I';AR'10' '(0-MCr$ 1.500,00 bem como 'uma I �� 'V'
pulsei'ra d'e valor.

.'

I'"
.

p''''ÁTKA
'

O caso 'está .atraindo a'1 .:..�. .

:.atenção da. p�pulação en- í "A' . M'Or\El AR"quanto pa-is, teme,rosos pro- � na ,,1- " ,(;I."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para SU�.- ccmodldede repr�c;luzimos a relação "das firmas que poderão
,-

I

atender suas solicltaçõ�s de preços,'amostras e informa-ções.
- D1STRIBUIDORÊ��,.o PARANA E SANTA CATARIN'A.

.

_

1
._

IIô OuviDtes�

f
•

••
•

•
- •

••

•

....
•

' .

•

•

&

•

•

•

•

•

•

•

seguida para dírtgir o de

partamento, Morais, .no "Pa
raná, dirigiu râdio-teatro na

PR-B-2, -.Rádio' Emiss,ôra e

ultimaine�te 'na Rádio Co

·lombo. .. -�'.
Grande aqaisição da emis

sôra da l?rtlça:"fI'i.· .,'

'

- Um dôs maio-res acon

tecimentos ;�diof�ni€�s: a

visita do' TRIO L:OS PAN
.

OHOS 5.a feil1�prôxi�a na
.

'

GUARUJA', à�' �O horas.
- Pítuca depois ele matar

as saudades em "bossa 'ilha
Ivoltou para br+lharno Ch'le-Ima, rádio, teatro e televisão

do Rio de Janeiro. . J
Durante su� permanência l'

-

em possa Capital foi
_

.alvo I
de grandes demonstrações .

de afeição e carinho por,'parte de nossa gente. .

� Voltou satisfeito o moço I
símpâtico (' simples que é'

,Pituca..

Senhor
.comerciante

de tecidos:

. '-. - Abafando a onda da

Guarujâ, ,no início de suaã I

transmissões.
"

IDe longínquos pontos do

Brasil e de todos os recan- 1

tos de Santa Catarina che

gam notícias, as mais aní-
. madoras,

_:... Souza Neto correto 'lo

cutor da Anita nas. cogita
ções da Cultura ,de Poços
de Ca!das. Caso se correre

itize ia transferência, uma

grande -p'êrda para a' emís-

sôra do J.J. ..

- Rádio Esporte Guaru
. já é a nova atração do DE

PARTAMENTO, ESPORTI-

- .

VO da "mais popular", se

guramente. conduzido por

Edgar Bonnassfs, Seu ho

rário ?

De segunda a sábado às

1�1�
.

I- Com a entrada dei Mo

rais Fernandes são anuncia r
.

. !
dos grandes lançamentos nó

set�r rádio-teat,ral da emi;-;
sôra da praça 15. Aguarde- ,,

i
mos.. .

I
Hevilton ..Barreto . tem

,
'\

... i�...J

bastante gôsto para música. ,.
.

. i .

Quem ganha com isto :sãó p .

_
,

os' ouvintes da Anita que /,'

ij. id 'b' d d' I
,

...em SI o : rm 'a. 'Os com

boas programações musi-I.cais.
- Narciso .Líma �ai mon !

tal' um programa exclusiv�, I
possivelmente duas

.

vêzes
I

por semana na �ual'uj� ..
Ao

I
qu� parece serao, musIcas,
saudoslstas, .;.'. ':"1.

- Notícias do ,'tilp'ido:� I"� . ";
Antunes Severo, da mÚi<i-....
dar M'anhã "el Gaucho va-·

., .

'liente", !está pensando se

riamente no vocábulo amor.

J A professôra é ...
- Segundo fontes, geral-I'mente: bem informadas,
., .

.'

Allna M:athilde Gleich - Rua Cândido Leão, 27 - Curitiba
. Antonio Raín�s & Cia. - R. Barão (lo Rio Branco, 173 ---i Curítíba
Cornelsen & Cia. -.Rua Barão do Rio Branco, 96 - .Curitibil
Irmãos Blintler - 'Rua Barão do Rio Branco, 2·15 - Curitiba' ,

. Nasser �& Çia.. I.td.a. ---., Rua 15 d� Novembro, 2�- Curitiba;'
Fed\,o Pertíle Faggion _:_ Rua André Barros, 600 - Curitiba'
An<lré �ustns & 'Cia. Li<la. - Rua Balduíno T�ques, 760 -

.

Ponta Grossa..
.

-Freitas, Ferreira & Cia. - R. Julio Wanderley, 1186 - P. Grossa
-Irmãos Espe�idião - Rua Gal. Carneiro, 457 -'- Ponta -G-ros�ã .

Pedro Simão - Rua do Rosário, 967 - Ponta Grossa
-'. S. Gam�àssi & Cia. Ltda. - Rua Visco de Taunay, s/n" -P. Grossa

Silva & Cla. - Rua Comandante Miró, 979 - Ponta Grossa

r

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIQ DE ,S. CATARINA

.

� EUCITEI
Mao I 5 O'L A N T E

.

ECONOMIZA

lJ1!:JJJ

\

. ---.__ -

,

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

./

Para ournentor as sues vendas dos Irodicionois cáquis e gabardine.
produzidos pelá Argos, iniciamos intensa campanha publicitária
de ambito nacional. Capitalize essa nossa coloborcçõo expondo
em sua loja os tecidos Argos. Agora é a ocasião para fazer,'
aos' seus fornecedores hobitucis, os pedidos dos tradicionais

têcidos da Argos, cfim d� atender à procuro dos seus freguêses.

Para uniformes escclo: 65, fardamentos, roupas de trabalho,
calças, camisas, blusas, macacões, o,nde quer que se.

. exija qualidade, durabili.dade, côres firmes, a preferência' dos
consumidores consagrou o nome Argos; A Argos produz as mais

; ---

cfomcdos marcas de brins, -coquis e gabardines tais como o
.

.' .' I

tradicional "Dragão", as quais são distribuidas através dos· lTIais
.

renomados atacadistas de tecidos.

(

•

/

Xavier & Cia. -:- Rua Balduino Taques, 796 - P; Grossa,
Felipe Boabaíd - Rua Conselheiro Mafra, 56 - Florianópolis
João NIcolau Jorg.c - R. Geronimo Coelho, s./nv - Florianópolis
Jorge Sallum S. A. Comercial - R. Cons. Mafra, 44 � Florianópolis
Broering & Cía, - Rua Marechal Deodoro, 70/74 - Lages

'

Werner Carvalho S. A .
...:.... Rua J. de, .Castro,,- 198 � Lages'

Otto Hahnemann & Cia. - Rua 7 dé Setembro; 517 - Blumenau
(S. Catarina)

Rodolfo Kander S. A. -'- Com. Indústria - Caixa Postal, 14 _
.Blurnenau (S. Catarina)

Comercial Toni S. A. � BRUSQUE
Cia. de Tecidos Edwiges Souza - R. .Lauro Muller, 17 - Tubarão
Miguel Saliba & Filhos - R. Francisco Schmidt, s/no - Mafra
Tecidõs João l\Iussi S. A. - LAGUNA

.

. ARGOS

/

s. A.

, incfUstri'al
�'co .�"'q

,

."",.

\
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---

Florianópolis, Quarta-feira, 29 de Maio de 1957 11

mente, conta 'com a experiên teressados, de todas as es
Em alguns, êsse perí�do cia do engenheiro agrônomo pécies .acima enumeradas,

é mais prolongado, e a
, João Quel'ino Neto, que in-' pois sua finaltdade é esta, e

tendência mais profunda, _

tegra a equipe especializa- melhor não seria, conside
Pode até gerar esquizofre-

da do dinâmico chefe do rando-se presente necessí
nia.

Em
Acôrdo Florestal, dr. José dade que temos de área ver-

outros, o período
Carlos de Mattos Horta Bar de em nossos logradouros,

?

UNIVERSITÁRIO! AMA- i\
NHÃ É O DIA DE TUA

PÁSCOA!

"Assim como a razão é a

perfejç�w dos sentidos, as

sim a fé é a perfeição da

razf,o" Fulton Sheen

Colega Universitário.
Não és tão ...

ocupado ... que não possas ...
"-

santo ... que não precises .

pec?,d.or ... que hão mereças .

feliz". que não necessites .

fazer a tua Páscoa!
no

Colégio Coração de Jesus -'

dia 30 de maio de 1957
,

Dia 29 de maio

1957

CO"fissões: -

Das 15 - 18 hs,

Das19,30 - 22,30 hs,

Dia :)0 de maio

1957

às 8,00 hs. Sat. Missa

Logo após - café

.

às 9,30 hs, - Sho�
"Cada pessoa é uma palavra
'credora de Deus, que não

se repete".

'Por AL NETO
-(

Todos nós atravessamos,
no curso da nossa vida,
um períedo de mísantrppía,
de hostilidade para com o

próximo..

.

anti-social é curto, e mal

chega a ser .percebido.
Segundo Colin Wilson;

ésse fabuloso autor de "The

Outside", o período anti

social é tanto mais prolon
gado e mais profundo I

quanto maior é o valor do.
ser huma-indivíduo como

no. 'r' t' I

E há indivíduos! que nun

ca se recuperam de tal pe-
j

ríodo, e acabam matando-.
se. Van Gogh é um dos cl

tados: por Wilson.

Bem, essa mesma tendên

cia existe na vida de uma

nação.
Na vida de uma nação, o

.período de hostilidade para

com o próximo pode ser

chamado de E'poca ,do Iso-

lacionismo.
A Inglaterra· é talvez o

país que teve a mais pro
longada Época de. Isolacio

nismo.
Grande parte da histó

·ria inglêsa pode servir de

exémplo para êsse período,
que deu até' origem .às refe�
rências à famosa insulari

dade britâ�ica.
Creio que a-Época do Is·o

lacionismo da '·Inglaterra
chegou ao fim Londres as

sinou o Tratada do Atlân-

tico Norte .

.

/
'

Ao entrar, para essa 01'.-

.ll!an:izaç1io, os ing;olêses Te

C1ríheceram, de maneira

drêmática, qU'e não podiam
v�ver isolado� do restp da

Europa.
E se dispuze�'a:m a tomar

sôbre os próprios ombrüs,
boa parte da responsabili-
di,ade da defesa coritinentaL

, :Ro.is viram, fi'nalme�te, >que
a defesa' da própria lngla·
tsrra dependia/ da defesa
",.
das i'lemais nacões eurü�
Péias:-

..

Nos Estados. Unidos hou
Ve também uma tpoca de
olacionismo.
Esta É'!l�ca chegüu ao

'tn qua,ndo os,,�olrte�ame,-
•

I

.

s assmarah1, com as

cas americanas, o
. .

impor.anela do Horfo
,

florestalv

o Acôrdo Florestal . em destacar entre elas os Eu-
I " ,

Santa Catarina mantém, em caliptbs,'Acácia negra, Bra-

Florianópolis, no bair?ô da I
catinga, Ciprestes, Imbuia,

Trindade um Pôsto Flores-
I
Palmeiras, 4,lamo, Olandim,,

- . I .

\
tal localizado' em terras per

I Guapuruv�, Louro, Lugas,
tencentes ao Estado (Se- Pinheiro do Paraná, Pinhei

cretaria da Agricultura), e 1],'0 do Chile e maritímo, Ti

c,�did:as ..a título precárip, puana, Paineira, Jacarandá,
com a finalidade de ef'eti- Jacarandá-mimoso.eêobragf,
var a produção e di-stribui- Guatambú, Oití, Lígustro,

ção (fomento) de mudas de
I Casuartina,

além de mui.

essências florestais, inclu-
I
tas outras, inclusive orna-

indo Ias espécies próprias mentais. -

-

.

pará arborização de .ruas,_1 As mais .procuradaa, ?eIo
praças, parques e jardins. /1 seu rápido crescimento, são

.Iniclalmente o Acôrdo 'Os Eucaliptos e a·Acácia Ne

F'lorestal, em Santa Cata- gra; todavia, as. m�is indi-.

rina dirigido pelo renoma- cadas para plantio e replan
do técnico d-r. José Carlos tio deve ser, no entender do'

de" Mattos Horta Ba�'bosa, I

Acôrdo Ploreetal, são ''0 Pi

mantinha, com a Diretoria nheiro do 'Paraná e as cha

de Produção Animal um madas madeiras de '.'lei",
contrato de cooperação, em em virtude de estarem desa

que esta cedia diminuta parecendo, corno resultan-
-

área de mais ou menos 6 te do desenfreado desmata-,

Ha. e aquele executava, sob monto dessas espécies em

seu absoluto contrôle, 'O ser

viço de produção e distri

buição de' mudas.

daqueles que fazem reflores

tamento,

O Horto Florestal, entre
tanto, encontra-se devida..

mente aparelhado para aten
_

.der a distribuição, aos i�-

tereitório catarinense.

E com., são, árvores que

demoram muito a erescer
(de 40 até 100 e 150 anos),

Mais tarde, ao ensejo da estas espéc-ies são _relega

criação da Secretaria da das pela quase totalidade

Agriciiltura, o então secre

tário, dr. Vitor Peluso Ju�
nior, cedeu para o A�ôrdo
referida área, ampliada pa

ra 214.000 m2.

O Horto Florestal, atual-,

bosa. ruas e parques e; principal
, As espécies ali cultivadas mente,: o pinho e madeiras
�

.

d ._ .. :/' -

d "I ·'t'
.

.
.�

sao numerasas, po ef\'U0"'s�'-' e· el:;" .',

�_;' � '.<J _-

-----v··
.

....-<·�·�·==-'t-'�:�--:,
';_;� .:

.

.

lalaO 8-
.> :

Precisa-se ·de um via,-ilhou nos uUimo� cinco a.n'O�,
jante para ,

o Estado de I para Dr. Aloysio C. Olíveí

Santa Catarina. Cartas com ra, Inspetor Chapéo Man

idade, retrato, estado civil guelra -:- Lux Hotel - Flo-

e' casas para' onde: traba-' rianópolis - S.' C. ....

-'-,;;'
--
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feursa ,de PI�pa,r8ção à B.S-.l••�.
- .;� (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS

..�.
r e :
.:. QUADRO' DE' TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO .:..
.... -. Orientado e Ministrado por'Oficiais do' Exér- -:."
.... "t •••
: CIO,.·.l- Abertura:, 15 de Abril de 1.957

.

+!.

�:.. - L'Ocal de fllEcionamento: Colégio Catarinense t
.... - Inscrições: Na Liv,raria "43", à Rua Tra,jano ' ••

.:. 18, com o Sr. Alcides Stuart (onde .�.

.:. s� 'Obterão maiores detalhes). t

...., +:_ _ _•••••••_ , .

�.�.T? � � � � .. • .. .. � .. . � . . . �. .

''üma das teiIl1:;ciãs�s·
...

d.jficiéis
�

d�' 'ãc'ô�
nbar, para o cidatliio apressado de hoje é a marcha
d'l m'Oól masculilla.

"

.

/

P.o(que não dci-xar este cuidado aos expecialistas
das famosas J'oulla& Imperial Extra? :Siga st;f éortC'
e pad"ões <! estar'á bem vestido e na. moda.. '

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

< HOTEL
-

�.'.
�

BALNEÁRIO ITAJUBA �....
Situado' enllocal .pit'Oresco entre Joinvile - Itajaí, i <

-i'
cüm praia excelente de us'o e�clusivo aos hospedes. � �
Ambiente seTeto e familiar. ITIlst�lações

conf,ortá_j'"
{

. ve-is e f'Onte ·de -água mineral. Arrend.a-se sôb �

'! � 'c'Ontrato .

módico ou facilita-se compra, T,ratar •

com .os proprietários á Rua Jacob .Riéhlin 67' -

� JOINVILLE - SAN:TA CATARINA

o capital estrang·eiro não
. ,

poderem'Os/, jamais conse-

guir um dese;nvolvimento

Mas, rumigo, e nós? Não

estará o Brasil atrave'ssan

do uma Época'd,e Isolacio-

nismo? econômico compatível com

Faço, esta pergunta ao nossa importância. política

lêr, . quase diàriamente, 'O e social? .

'

atàque de ee'rtü slltor da 1 A exp'licação ta.\vez seja
nossa gente contra. o es- a da Época de Isolaeionis

trangeiro, em .especial con- I mü.'
I

ira o industrial- que deseja I O diacho � que o jsola

e�dPeíra'rA n� .nossa lexp'an- II' �ioni-smo,;tlévado'n1uito lón

'sao economICR., ge, pode acabar mal, c'Omo

A grita'eontra 9 chamado t no caso de Van Gogh.

,
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f lá sab.m��' O ,que s;gnllica.

Sinônimo de energ,ia
,elétrica e marco de . uma

nova etapa ·na vida' do.
nordeste brasileiro, Paulo

Afonso é um' nome

que
. rn s:p i r a c o nHán ç a .

No setor dos lubrificantes,
SHELl' X - 1 QO MOTOR'Oll é

sempre a maior garantiiJ�
nos longos percursos 011

m,esmo quando o. motor

'está parado, em virtude de

conter os aditivos alcalinos

mais atuaf)tes no combate

aos áddos 'c.orrosivos da

combustã9. E por' tudo isso,

quando se pensá em

lubrificantes, basta o nQme

SHEll X·l00 MOTOR OIL. j
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i LISBOA, 28, (U.P.)- PELO TRANSAILA NTICO VE:RA CRUZ EM�ARCARAM HO JE PAR� O BRA$IL O MINISTRO DAS R ,ELAÇÕES EXTERIORES!

I DE PORTUGAL, DR.' PAULO CUNHA E O EMBAIXADOR Da BRASIL EM LISBOA DR. ALVA:R01INS. A MBO'S DIRIGEM-SE A BAHIA ONDE ES-
,

I P�RARÃO ,A CHEGADA DO PRESIDENT E,CRAVEIRO LO�fS, A FIM DE PR'OSSEG U�R
_

VIAGEM ,NA SU� COMPANHIA RU MO AO R. DE JANEIRO
,/.·E,_o(,-,-,-_o_,_o_--",o,_o_,-,_o--'E'-'J-o�"-.-"-'Io'.','-"_'

__0_'

I
I L�MÀ, 28 (U.P.) - Foi anun

�
, cíada para terça-feira pró .

,
, '

01'1' _
ma, d� hOje a uma senhtn1;Dois bilhões e 700 milhões o qual fornece estatísticas ta lidade atíng ia cêrca de �2,6%), é a Asla que detem

I
ve.lmente segundo as 're-, ço da população é de a chegada da equipe de FOot

.de sêres habitam o globo ,I completas sôbre .todos os' 18 por' mil. Evidentemente,
I
o de numero absoluto de giões. ,É assim. que o ho- gem

' chinêsa), assim como Ball car�oc.a do' Fluminense.
/

'

I I
"

. Os. bras�leIros jogarão qua,terrestre '- Estatística do
I países

do mundo (excluída
I
o Anuá"r,ip .índica as. varia- ; habitantes. Com efeito, 'es-, m�m vivendo na Europa. sôbre as diferentes linguas tI'O I;>artIdas, sendo tres res,

Anuário Demográfico da a URSS), não somente ções desses índices nas di- ta parte do mundo contem Ocidental ou na América, faladas em cada país (mais p.echva-,?ente contra o SPOI'_
,- I . , ., tínz 8rIstal C' m

-

P
ONU - Estatísticas com- quanto ao índice de 120Pu-, Ierentes regiões, fazendo. atualmente mais da meta- do Norte pode esperar ,vi- de 800 na India). no °do ano p'as aadPeao Ael�'ua

,., I .

s o, ao ian
pletas sêbre todos os paí- Ilação !lIaS' díferentes r,e- I comparoações exat�s. Por.:ele dos seres humanos que

I
ver em média ate 71 anos,

--, ._ .. - ---- z� de LIma e o Universit·
,
'; ..._....."'.....- .. ,._.._.......-..................... rIO. O ultimo ' ,

, ses do mundo, excet.o a giões, mas também quan�o I
exemplo, t;'poc1�-se _ voe�ifica:' I

habitam nosso planeta. atualmente, enquanto que
I � Bu'ssca pe':í

um jogo de re�������o seta;

U. R. S . S. à mortalidade, os nasci- que, na üuroIía ríenta.•,' O anuário, comporta um o que vive na India pode � _ � , "

NAÇõ�S UNIDAS (Nova mentes, os idiomas, e as o índice de . mortalidade' longo estudo sôbre as 'cau- esperar morrer aos 3;.í anos. : �
, :: -:fs�!�!'a 2� (UiP:� - Uma

I , '.:1
I

. I A' t ,'t exp osao abalou
York) - Segundo as esta- religiões praticadas nes- nos, recem-nascinos era, em sas da diminuição da taxa A população do mundo é: o empo do sr, Iri- , es a c�pital as/duas h_oras e
'�.u dA" D di

I
1955 d 77'

\ '

f
-

d
.

b d 34;'" neu Bornhausen no gO- � dez mmutos da madrugadtI:n-lcas o nuario erno- sas rversas regiões. I
,
"e , por cento, ao

, da, mortalidade no mundo, orma a" sa e-se, 'e -(0 I vêrno, este jO'l'nal para. >': e deixou, sem ene�gia �,létri�
gráfico da' ONU, em cada INDICE, DE NATALIDADE passo que,......na Europa Oci- que seus autores fI:tribuem de ,cr�a:J,ças de idade, infe- I ,co,nfec,ionar, �edia,nte �t

ca toda' a c�dade. As autotr],
hora dod'ia e da-noite, .... - É assim, ,que pelá leitu-

I
dental, o mesmo era de 4.,2, partícularment., à elevação ríor a 15 anos' de 58% de pagamento :.1�an!ad(), • dadtls �ocahzaram o sitio da

,

I
' "

I um !!Imples chche na, explosao traço um registro
'5.9()0 pessoas vêm aumen- ra do relatório, verifica-

,

por cento. " ! do- gráu de higiene em to- pessoae tendo entre 15 e 39
I

secçao Industrial da Im � de gaz - na, rua Sual'ez. Três
tal' a população do glôbo se que o índice da natalí- I' Se,' consoante as conclu-

I
das as partes d; mundo,- anos e de R% de pessoas de pr,«;,�sa. Oficial. �evia � mulhere� e um guarda fiCa.

, sujettar-se ao "nlhd obs � ram fe:rldos, havendo tam
terrestre, onde vivem atual- dade em 1955, na mundo, sões do relatório da ONU 'é

•

mesmas naquelas conheci- mais de 60 'anos. ' tay:, do Chefe da Casa ) b�m gr�ndes danos materi:
mente, cêrca de 2.700 mi- se mantinha na média de

I
a América Latina qUe de-

j' das como as mais atrasa- O anuário estabelece in- l
CIvIl! �, aIS. DOIS automoveis e parte

I I I A exigência de ordem, I' da frente de uma casa fo.
lhões de sêres humanos. 34 por mil cada ano,

_

ao

I
tem o r= da' taxa de das.' Êste declínio da taxa teressant., i$tatística sô- � e�,!nômica não se jus- .. tram .destruidas. A poliCia

Ê'sses números representam 'passo que o índice da mor- crescimento da população" de mortalidade se reflete bre, a distribuição das mi- " tlÍlcava - por nada dé � suspeita de sabotagem.
, < vermos a -nínguém! A >

um total de 120.000 almas ! na. turalrnente na idade. �é-I nOl.·ias etnicas', .em certos �
..

exigência, política só se ,� WASHINGTON, 28 (U P )

por dia', ou ainda, 43 mi- d e esta varia d ( M 1 ter- justificava para as, D{'- � O president.e Eisenhowe� e--;;Il:j. conSI, ,era- ,palses n31 a aSI!}. um .. çõe:s "d�o�ráticas" dos :: \ chanceler Konrad Adenauer
_, lhões l)or a14°'

NA ASSEMBLE'IA' LEGISLATIVA �,�: eteNrnost VIgl I1ante!,. ). �roPfuz.era;'TI hOj e u_ma nova

São essas as ,deduções 0_ a ua goyel'no, a � ",on eren�la dos ministros
'Secçao Industl'131 recu- � do ExterIor dos quatro grano

resultantes do volumoso re- (Cont. da La pág.) e aos filhos menores'. s�u-�e a �onfeccionar <, des sobre a reunificação da
latório de 700 páginas, I)U- ORDEM DO DIA PAU T A � chcJ;les, �e slmpljls char- } AI�manha,_ uma vez que o

Projeto ,de Lei nr. 76-A-56 .. ge política! " o��d.ente conclui comó os Soo
28-5-57 - Autorizá a aquisição de � Mas, enquanto isso, �" vIetIcos o primeiro pass<ff"'âe

Discussão e Votlllção, do uma área de tê'rra no mu-
r outras secções,q Ue não um convênio de iesarmét-

Projeto de Lei NR. 77-A-56 nicípio ,de Herval do, Oest,e, �
sã,o industriais, compu_ " mento.'

- Autoriza a aqui,sição.de ,d'estinUida à construção de nham por' inteiro um
� Essa proposta está contl-

uma área de terra na loca- um Es'cola Rural.
- j<?r��leco se�anário, � da hum .eomunicad'o divi.Jlga,

li,da.d,e Estação Serra l'\.lta, Proj'eto de Lei n. 3/57 _ dIrIgIdo por tres depu- � do ao fUh das conversaçÕes
municipio de_ São Bento do 'Crédito especial de Cr$ ,. � tados udenistas, que pa- 'oI entre Qs dois estadistas. A

S�l e de's,tina�a, à :constru-',20,720,00, pará ocorrer às � rã imprimí-Io carregam' � , cresceifta ainda o comunica_
çao ,de um predlO para es,-' despesas efetua-d.as pela t as composições no car- � do que os Estados Unidos
colas reunidas../ 'Pl'efeitu,ra d,e Gas'pa,r,' com ! ro oficia,l da Assembléia < consultarão a Fr-ança e a In'
Discussão e Votação ,do a reaIização das eleições dle e para di�tribu�-l? �e ya �_

g:laterra sôbre .a viabilidade
Projeto de Lei NR. 4-57- outubro de 1954 e! 1955. lem de dOIS pohclals em deSse plano.
Em Regime de Urgência - Prazo. a contar ,de 29-5-57 � serviço no 'Legislativo! :

.
'

Concede pensãó à S·enhóra Termina em 3�5-57 � E o interessante é � RIO, 28 (U.P.) - Em demo.
Laurita de Oliveira" Jorge Ordem do Dia de 4-6-57 � que na composição da �! rada reunião no palácio La-

16 O DISTRITO R,ftDOVI'A;RIO FEDERA'L � ���i!�S���::: ês:�:;� �j �e����.�ecet��Si!e�::er��
•

"

, N
'

! restriçãó: injurias, pa- � das duas casas do Congresso.

B O l
-

, � traphas, insultos,. calií- 'a, Sab�-se que f) sr . .Juscelino

E TIM .. I N:'F O Ri,M A11'V' O' > nias, contra (j"Presiden-

�
KU_bItscl;te'k lhes dh'igiu ulJl_ ,

� te da República e o Mi. apelo para que seja apressa-=_
VISITA AO DISTRITO, i nistro da Justiça, tudo da a tramitação d'e' vários

Esteve em visita ao 16. Distrito Rodoviário Fede- � era ali' gostosam'ente

I
pr?jetos de leI. Logo ém -

ralo Químico Dr. Isalo Vieira, afim de tl;atar de aSSUll- ",: composto, com sacrifí- g,uIda, o chefe

dO,
govêrno re.

cio do serviço público cebeu o prefeito de São Pau-
tos ligados a pavimentação do trêcho ' Iflorianópolis - � ....... como o da própria lo, ,sr. Adhemar d'e Barros,
Biguaçú, da BR-59.

' '
" i ': Assembléia, sempre em

! com,
quem palestr·ou durante

LICENÇA CONCEDIDA 'I, � ,grande atraso. quarenta minutos:
.. Agora a cenSUJ'a fer_

O Diretor Géral autorizou a concessão de lícen_ 'I renha contra nós e ! SÃO PAULO, 28 (U.P.) _

ça para trata!.' de i.nterês�es particulares ao Eng.o Luiz ,� transformada em ple- I, A policia desmantelou uma

Carlos de Oliveira Borges, Assistente de' COns.trução, dês- � na liberdade' pára o tal � i organização de

,veada
de re-

te Distrito. ',', � pápelucho foi além: I Cem nascidos numa Casa de

AGRADECIMENTO " ,1

��
compôs difamações con ,saúde da capital bandeiran-

, ti'a os revmos. ' padres te. As crianças eram negocia
O Chef.e do 16. DRF endereçou aO Eng.a Heitor franciscanos e a Con- das a preços entre dez e vin-

Ferrari, - Diretor do DER - SC o seguinte ofício: "SE-

i
gregação Ma,t'iana, de le mil cruzelros, informan-

NHOR DIRETOR. TEMOS A GRATA SATISFAÇÃO DE Blumenau, p,rovocandc\ .:lo-se então as mães, geral-

MANIFESTAR A V. S. OS NOSSOS AGRADE'CIMEN- enérgico r e v i d e do lnente jovens solteiras, qu�
, revmo. freí Efrem, O.' as mesmas haviam morrido.

TOS PELA MAGNI'FICA COLABORAÇÃO PRESTADA, 'F. M. através das' colu- A principal responsável,
POR ÊSSE DEPARTAMENTO DE' ESTRADAS DE RO- nas de "O Luzeiro Ma- uma enfermeira, foi preS,1

DAGEM, NA EMERGÊNCIA POR QUE PASSOU ,i!:S" � riano", por êsfe jornal � em flagrante após vend2r
" • ontem transcrito!

�
uma' criança à promotora

TÉ DISTRITO, RELACIONADA COM O ABASTECI- "
�

Se a Im,prensa Ofi- pública Zuleika Sucupira.
MENTO DE COMBUSTI'VEIS. SAUDAÇõES CORDIAIS. - � cial se dá ao autorita- ') que em seguida denunciou

(ASS.) ANTHERO D'ALMEIDA: MATTOS, ENG.o CHE- .� rismo de recusar con- � o fato à policia.
, � fécções pagas, de sim-

�
............._.-..-.r.- -_..- ......

_.�
..:.FE DO, 16. DRF. , � r

. O L U X H OTE'
VIAGEM DO CHEFE DO DISTRITO '�

pLes charges po Itlcas,
, �

•

como permite, de, graça, > \ f
,,' - l

o Chefe do 16. DRF viajou para TiJucas a fIm de composiç.ões, d�s.sa �r- I < O erece".ta voce � �:w.)
iq.stalar um escritório de fiscalização naquela cidade,�

1
dem,

..dlf.amatorras de � " !ti0l0 mesa da clC�adc,�
que 'atenderá, de início, a construção do trêcho Brguaçú- respeItavels sacerdotes

,��",'"
' - c

\

Tl'J'ucas, da BR-59, a ser brevemente iniciada. e. até de Congl'egações \ FaçR 'suas reLi('c,c::
Marianàs? I

•

RESrD1:NCIA DE JOINVILLE- Se O governador tives', na

O Prefeito Municipal de JoinviUe sancionou lei " se voz ativa na ordem .; .

lUX HOT'l!:l'lt
.

que autoriza..a doação de um terre'no para construção, na- � das. coisas, iSS'J ace'llte· � -t: ;

TI�1 ! �E�ljn� ��I�[ � fl�BH M� I
qu,la cidad" d��:�'�� DN�. . • .,������ .���.�� ����.��.���

. Programa OfiCiai Da Visita ••.

I
(CO;lt. da La pág.) 'diplomas. de perpétuo hono-

I
. (Qua:rta-feira� - 15,30 horas - Regresso aO

DIA 11 DE JUNHO rário da referida ins�itu�- 9,30 �ora� .,.-'-- P�rtIda p'a- Rio de Janeiro.

(Terça�feira» ção, bem como �,as Socleda.- ra.PetropolIs, Tr.aJe: De pas 17 horas - Visita ao Clu
I, 'lO horas _ Ass'inatura des.de GeografIa do. Bras.I,j selO, escuro. UnIforme C�)l:- be ,de Re�atas Vasco �a G�'

110 Palácio do Catete. pelo e o Instituto Histónc.o MI- respondente para os' mllI- ma. TraJ�: De passeIO, es'

sr. presidente.da República, litar. Traje: 'De passeIO, es- tares.' ,... C;l1ro. UnIforme .c?rresp,)ll'
d,e atos relat,ivos à regula- curo. ,

.., I 11 horas ---:- Vl,sIta ao sr. ,(if;nte para os mIlJtare_s..
mentação do Tratado d,e Con 16 horas - VI�Ita a Real

. g�vernador '�o Estado ,40 t 1_8,30 horas. - �es.s1aO 00

sulta e Amizade entre Por- e Ben,emerita Socleda,de Por .1 RIO d,e .JaneIro, no �alac!O Iene. na UnIverSIdade d.o
tugal e Brasil. Honras mili- tug�esa\ ,de Be�eficiência., I !taboraI, em .Petropohs. Tr.a Brasl.J �ara a entre?;ar:l'J �I:
tares Traje: Fraque. e car- Tra}e,: D� passeIO, ,escuro. Je: De passeIO" esc�1l'o. Um- tu lo d�

.
tiowtor hO:lJIIJ

- tola. 'Uniforme ��rrespori.- Unifor_n:I� correspond'ente pa form�. correspond'ente para ca!l�a" ao sr., ge:n,�ral era:
doem te 'para os iTIlhtares. l'a os mlhtares_

. . .
os,m1htares. .., ve�l o Lopes. TraJe. De pas.

11 horas - Cerimônia 17 horas - VlSIt.a ao LI- 11,30 horas, -:- VlsI�,a a selO, escuro. UnIforme c.o�
militar td,iant-e dai els,tátua ceu. Literário �ortuguês. Real. e Ben�ménta SocIe.<!a- respondente para os rolh'
do' Almirante Barroso, on- TraJe: De pass'elO, escuro.' de Po'rtuguesa d� BenefI�n- tares.

de o sr. general
- Cra,veiro Unifome correspondente pa-I c�a de P.etrópohs. Tr.aJe,: 2.1 horas - Janta�· of�

Lopes depositará flores. ra os militar,es.' I De passeIO, escuro. UnIfor- recldo ,pe,Io sr. presl�:ent
Traje: Fraque e cartola.

. 18_ horas - yisita à �sso- m�.correspondente para os -d� R.epubh�a Portu��esa �
Uniforme corr espo nrdente claça.o Come�cIal odo RIO �I.e mIlItares.

,

_

Sla. d. Bel�a. Cravelln .LO,
para os militar,es. JaneIro. Traje: Pe passeIO, 12 horas - Inauguraça;o :pe.s, no Pal�clo (ias Laran

11 horas _:_ CerimÇinia do escuro. Uniforme eorres- do monu.me�to c?memOra�I- Jeu'as, segUIdo de:' .'

plantio de uma palmeirá no pondente os mili�a�es,.,
-

I v.o dO'pl'lmel}'o voo_ do, Ath!11 23. horas - Re'ce'l?çao:
Jai�dim' Botânico ao ,lado d'a I ' 19 hor,as - VISIta a As- tIco Su,l realIzado pelos aVIa Traje: Ca,slllca ou un.Ifo�
qu,e ali foi planta'da em .'. ,sodação Brasileira de, Im- dores portuguêses Gago COü me. com conderações. Uni'

1808, pelo prin.cipe r,egente prensa. Tra.je: D,e passeio, tinho e Saca-dur� C��ral. form� .
correspondente para

D. João. T.1'aje: Fraque e escuro. Uniforme .c?rres-' }2,15 horas, - ViSita ao os mIlItares.
,

cartola. Uniforme correspon pondente ,par� os mIl.Itares., �UI!lulo dos Impe�Uid,�res; na DIA 13 DE JU�HO 'a
dente' para os miiitares., 21 horas - PartIda d,e Catedral. de Petropo�l�. 9 h,ora� - PartIda paI,

15 horas - Visita ao Ins- ful-ebol no Maracaiuã. Tra-, 12;30 horas - VIs.Ita ao

I
B.e-lo Honzon�e. e Ouro p�e.

tituto Hi�tó.rico e, Geográ-_ je: De passeio, es,curo. Un�- Muself Imper�al, Tra�e: .D� to. Honra� mIhta�es. Tl:a��.
fico BrasIleIro, onde se v�- fo!�e correspondent.e pa,ra passeIO, escuro. UmfOlmc De passalO, esçuro. �'�� 05
rifical'á a entrega ao sr. g,e- mIlItares. correspondente para os nll- m� .correspondentes para
lll�l'all Oraveiro Lopes di08 DIA 12 DE JUNHO ,litares."" _, mIlItares.

blicado domin'go ,pelas Na-

ções Unidas
,

sob o- títulQ
Florianópolis, Quarta-feira, 29 de. Maio de 1957'd'e "Anuário Demográfico",

))JJ) '))JJt

Exonerar a pedido:
Antônio Carlos Ko�der Reis do cargo de Secretário

de Estado dos Negócios da Fazenda.
Que é que há?

.�.IíiJIF•••"lII!iillnlll!rlismrc.IIli1fl:i'".·.I-.''''.!II.1I�_.'allli'5-B'IPI'lIi:il1iIIG'.1IEí.....IIB���

Politica legativista
Ninguém estará esquecido criar difkuldaodes aO r:ovú 'flue se beneficialn 'daquela!

da úl�ima 'eleição que houve Prefeito de Vidal Ramos quP, cs,'olas e portan�') sàü llH,re
em Brusque para Prefeito, a par do.s minguados ,:eCllr- cederas d� tod0 .; n,J3<;o' �jfl_
quando a UDN, usando de sos que vai contar Jara a· paro .e simpatia,

'

todos Os recursos e processos, sua administração, recebe a'
-

de propaganda, num rasgo Prefeitura com um amon' Será que a UDN nã, alb,n
de sorte até hO'je incompre- toado de dívidas contraí,ãa:; deu aInda a perder eleição?
endido, logrou conquistar f) apenas ,em dois mêses ãe O valor dos homens e dos'
pod'er. vida de município, com p partidos estão justamente no.
Os ânimos anêlaram à épo agravante de que todos os im comportamento que saibam

Ca bem 'acesos, mas feliz" postos deste ano já foram ter ros,momentos de revés
,mente tudo terminou na san 'r.rrecadados, 'nada restando e nas ocasiões actversJs mos
t�. paz de Deus, sem pel'ctas ao novo,Prefeito a cobrar: tl'ancio aí o seu gráli :'13 cju ..

de ,vida a lamentar. Deviam os ad.eptos de vin- cação' democrática c o ron.
Passada a refrega, que pu- gança· contra o 'ltual Prefei- teúdo de sua formacão 80-

deria ter deixad0 brechas to de Vidal Ramo,'! lembrar- cial.
'

profundas de desentendi- se qUe o fechamento ias (!"
mento" o sr. Ingo R3t1aux foi ,colas estaduais não "tingirá

, solicitado a colaborar na ob o alvo a que se preténd(' fe
tenção de recursos, junto ao rir, mas será um go!p� lre
-Govêrno Federal,'para a So- m,f:�ldo contra a,,\ crianças
l'ução do problema da água
da cidade.
Com aquela sua formaçiio

democráti'ca e isenta de ó
dio o sr. Ingo Renaux não Se

fez rogado, viajando ao Rio
mais uma Ve,� e ,empenhan
do.,.se a fundo- pela solução
do assunto, sem ,pretender
qualquer ',benefício para

'

s,etor político, ,mas apenas
com o fito de Ver a sua ter"
ra atendidcl naquilo que
mais necessita, e aspira -

a instalação da rêde d'água
n,. cidade.
Devido sómente aO parti,

darismo extremado de uns ','

i"lf.bilidade políti�.1. rI,E .'U'

h'c,�, ctue parece:n mais in,

teressados em atend�r rec1a
mos partidários do que o

beneficio da collô!tividadê, tal
ve� só por isso até agora o

prúblem:;t da ágúa não fo� Te

solvido. ',,-
F.�crevemos estas llnh]/;,

entJoetanto, pata fazer uma
c6muaracão entre o pr()'�ed:
mento do sr. Ingo R-=ll::: o:;
com o moviménto que está
se esboçando, nas· host('�
udenistas locais, contra o

atual Prefeito de Vid"I'lh-

Que reflitam os semeaojo
res de ódio e vindi�tas.
(De O MUNICI'PIO, de Rrus

qUe)

Em n�ssa edição lle amanhã h'anscreveremos de

A �OTICIA, de Joinville, �rgíiu mais do que insuspei-

to pa,ra. o situacionismo, o longo estudo sôbre o' prD-

blema da energia na zona Norte do Estado. Tl'atan-

do-se de jornal'hoje vinculaáo ao situacionismo; tem
\ '

o al'tigo que'ama,nhã transcr.ever�inos a virtude de

esclarecer ii- ,verdade, sem pre:ocupações políticas. E,

por êle, verão os leitores,que tudo quan�o, vezes, sem

conta, a oposição sustentou, de' 1951 para cá, também

não se fundamenta.va em interesses partidários, mas

na simples e pura realidade. Mostra o arJigo ai rui-

nova decisão de o govêrno Irineu'Bornhausen havel'

mos.
Comenta-se na cidade que I

alguns líderes udenista'l b- �

cais ',estão pensandO eri\l se"

licitar do �ovêrno do ES!'l

do o fechamento das 0scola,;
,estaduais existentes naqUele
mUnicípio.
Pretende-se com esS:l me,

dida exdruxula 'e antipatica.

abandonado as soluções que encontrou iniciadas e

planejadas pelo governo Ad,erbal R. da Silva - e

)�11111 .;
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