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. (Cont, na última pâg.) I Mas, o (rUe deixou sem :r"3l'('E: de novembro, isto' é, no m
ê
s de

Ocupando a tribuna por longo ta aos defensores do Governo fOI dezembro a .mnior ia <la Assem

espaço de tempo o deputado Le· a asser-tiva feita pelo deputado bléia aprovou as 1.eis que m cd ifi

noir Vargas Ferreira f",�, na �'essedista deque, �e.em ;�oa
í êc-

.

cargm a legislação tribu tá.ri a I'

sessão de anteoncem uma nica, nem outra lei pode r ia lIJo..�· que essa 'Iegislaçíio para t.'r va

'an�lise do ponto de vistn [u rrdi- rar a lei Orçamentária" ,muito lor e1)1 1957 deveria' �f'l' ir.cluld«
Co e do aspecto f inancei'ro 'de meros, um simples ' decreto do, no orçamento, conforme fez o ;;1',

de("'eto n 272 do GOV�l'l\�(�"'.' Governadur Jorge Lacerda, como' Jorge Lacerda.
,

Jr-rge Lacerda que pretendeu lar ',� (, caso do de
..n: 272 ,le !lI de Nessa ocasião d�claJ't)u c c;I.'[,u·

publicidade ao drçam'Jnto do de7embro de 1956.
.

, t�do Vargas Fel'r<JI,;-a nuo Vl'I mo

exercício 'de Ü)57, '. .

Objetou a bancada govevru stu I tívo yara o procedimeuro do Go·
-

Disse' o deputado p'.)ó:;�llista que, posteriormente à data de 1(1
.

�:g:ÓL:�ee���: ;;d�I�::�';�\O c��:a\: I O·'d'·'.·-s-se'.;a·" -d-e '-Dol;s-P'o'lone�s-�e's- -Através .

áqucla construçao de ,,�f,h" m-i
I .

"

[uridicídade e sem qualquer ne- ,
..

Ch
.

Salxo com os prillcíp�o�o,ne�i:lh,,�; ! do Fogo Comunistas" egaram vos
que regem a matêrta de [;lI M- I

,

çamentária, Informa de VIlj:.NA, a (U.P'). Mirasl_aw Li�ewicz, amb�s de
Prosseguindo, demons.trou que, em data de 27 do corrente, :25 anos de Idade, a-ternssa

se o disi\O-;:.itivo con s tl tucionn.l que dois jovens aviadores /ram no Aeropor.to de Aspern,
'e�labeb:oe a val idatíe da p ro pox- poloneses' pediram, .à. noite '�o nort.e de VIena, quando.
ta ol'çalt1'.,..,.tál'ia quando a. As- passada, asilo PO.btIC-Q na .·a gasolina de seu aparelho
sellll;lIéia não aprecia �té o dia Austria, depôi::; de ter esca- esta-va quase esg,otada.
�5 de nnv=mbr-o a maté,";r.., est�'! pado dramátIca�ente, para a Os pilotos disseram. que
p rnpos ta ltansforma"se' em. 1"'1, I liberdade através do fogo saíram de Breslaw. Polônia,
por fQl'�a (;onstjtuciQnal já ln dia das armas anti.aéreas co- explícàndo que se tratava de
16 de nõ'·"mbl'o, Sendo ;�r ('t:�a' munístas,

_ , :um "vôo 'de prova". Mas em
mentária ela não mais pcderá ser A fuga se ·verificou num. seguida rumaram para o

alterada, 1-01' situações r',o\'Hs, ('�. avião de' dssportos de �ois _

Oeste. Disseram que fora�pecialmn'ü(l criação .de novos u I' lugares, .atacados pelas baterías .an.�l-
bu tos, ou aumento dos Já .exis- A Policia austríaca infor::- aéreas da TchecoslovaqUla
t cntes .

.

rnou que Cselaw Malesa e comunista,

TERÁ DE PAGAR QUASE
SESSENTA E.SEIS MILHõES

EM VINTE E QUATRO
HORA;;

PÔRTO ALEGRE, 29 (V.A.)
- A Comissão Estadual de
Energia Elétrica entrou .com
uma ação executiva contra
a Companhia de �nergia
Elétrica Riogr�ndense, con
cessionária dos serviços de
eletricidade para os municio

. pios de Pouso Alegre e c�..

ricas, para a cobrança da
importância de sessenta e

cinco milhões e-'novecentos
mil cruzeiros devida por for.
necímentos feitos pela autar
qn ia e\taclu:;tl à concesstoná-

"

'

.

.

.
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Precisa-se de um viajante para o Es- ! '. "

��<:lo derSanta,Catarina., Cartas com idade; "
.

Osvaldo Melo

>

•

'ftt;rqt��estafà�Civ.n-.é}�S��- parélj onde tra ...�lr r�\;' �·'C911ETIVOS:·ASSISTÊNCIA.MAIS
" .' �a1h01fnos ultImos cméo--anos, para Aloy- l RIGORPSA - Ontem sob o título "atro-

I
sio C. d� Oli�eira, Inspetor Gera� C�ap�o 'I'

pêlo", r�gistrou êste diári�, um fato lamen-

I ,MangueIra - Lux Hotel -,FlorIanopo_hs tável, que vem provar, mais uma vez, que
I

S. C. '.
_

-
'

a revisão a que foram su�metidos os coleti-
_.

,---- .--�.--
.. - - ..

,------�- vos não pode parar, para que evitados se-
NOTA DE FALECIMENTO jam os abusos.

Os irmãos, cunhados e sobrinhos de OTAVIO VA- Essa revisão nos carros em trânsito
��A .bí\ASIL ainda consternados pelo seu desa.pal'eci- desta Capital para o continente, deve ser
mento, ownido sábado último, .dia 25,. na ' Colônia '

3ant'Ana on-de se achava em tratamento, querem, Idêste sistemática e cada vez mais rigorosa.. No ,

modo. agradecer mui comovioamente, a todos os amigos caso em téla, ficou provado que a causa que
que o acompanhavam constantemente, aõ Hospital de determinou quasi o sacrifício da vida de
Caric'ade.e à Colônia Sant'Ana, pela assistência da,da em

::l2US ,íltimos instantes, especialmente à R.evda; Irmã uma senhorita, .apanhada em cima da calça.
Ferm�:,dina. da, por mais incrível que se nos pareça foi

A todos o agradecimento da família enlutada, e-spe- determinada por fatores que bem demons
I'Hn,do que Deus VGS' recompense com as melhores ,ben-
çãos. tram O pOUCO caso'em que se tem a vida hu-

mana e desapego á lei.
.

'\ Falta d� freios, imperícia e excesso

de velocidade!
Além destas faltas imperdoáveis, mais

outra: a ausência de carteira profissional
do motorista .

O transeunte hoje em dia não está li
vre de ser acidentado ,ou morto sob ,as �o
das de um ônibus ou cárro, ainda mesmo

que cautelosamente procure andar sôbre a

calçada.
.....

Na rua Conselheiro Mafra, ês�es fá-
. tos se repetem sucessivamente, obrigando
os pedestres a caminharem colados ás pa
redes e fachadas de casas residenciais, o�e- /

decendo ao instinto natural de defesa.
Caminhões que por ali estacionam

chegam a colocar as rodas sôbre õ passeio,
durante a operação de decarga d� merca

dorias.
-1

Tudo indica; também, a nosso ver,
uma modificação no trânsito, dos veículos

naquela rua, que além d� estreita é uma

dás mais movimentadas da,Capital.
Cabe á Inspetoria de Veículos tomar

essas medidas necessárias. Não só a que diz

,respeito a uma rigorosa fiscalização 'no es

tado dos coletivos como também' para me

lhorar o sistema de trânsito naquela rua e

a�jacentes.

, ,�
,

• Ukl"1.; .... I' �,

Dei'ae 1931 Importante Indúslda Pau lista Promove Férias Coletivas Para To dos os Trabalhadores
Razões que determinara m essa medida - Palestra com um dos direto res da emprêsa - Outras iniciativas de amplo

• significado social. ��;"'_
Ultrapassando os bene-I até hoje nenhum trabalha- tivas, custeadas in-teira- p�ovidências' concorrem V<i- contrário, posso afirmar

fícios sociais determinados I dor da Indústria deixou de mente- pela própria fábri- "ra que o trabalhador ob_::; convicto, qUe mantemos
pela legislação trabalhista,' tomar parte, nas férias co- ca, constituem

,;

apqnas um
I

tenha condições ideais de' sempre ao máximo o índice

uma importante. Indústria! letivas em Santos. E o en- dos capítulos pará o, esta- : serviço: ,a assistência' �é-: individual de produtívida
do Interior do Estado de tusiasm'Ó que elas provo- belecimento dêsse tipo de dica gratuita para tôda a. de. O trabalhador sabe que

I
São Pau,Ío promove anual- cam começa a se manif'es- i '

mente as. férias coletivas tal' j'á antes da
-

partida de

de todos os trabalhadores, Araraquara, .durante o mês

"A medida foi tomada pe- de abril, quando os temas :
la primeira vez é� 1937.2_ ,centrais de tÔdas- as /con- I
diz-nos' o sr.-dr. Wilton Lu- versas entre' o· pessoal da '1

po, diretor da F'ábrica, de fabrica, giram eem tôrno

Meias Lupo, de Araraqua- d�'s férias." Êsse entusias

ra - .e desde então repeti-: mo, 'aliás, foi notado em

mos em todOIs os mêses _de todos 013 partdcipantes com

maio as férias coletivas, que a reportagem tevJ oca

Incorporados às respecti- sião de trocar palavras, no

vas famílias, os trabalha- Hotel Martini, (um dos me-

dores e demais funcionários lhores hotéis santístas) �
Iseguem para Santos, per-, onde se aloja a delegação.
manecendo na cidade .praia- Instamos com o sr. dr. Wil

na durante duas' semanas. ton Lupo para que nos re

E
.

durante êsse período é latasse os resultados 1e
cumprido um intenso pro- urna providência de tão

grama de visitas, jogos e amplo âmbito social.

recreações, O sucesso das uÉ claro que ninguém -- .,.., ",ih ,.

(J sr, Henrique Lupo ê. ladeado, na, foto; por um grupo d "brotinhos" da Fá-
ferias realizadas em 1937 aprecia trabalhar em con- brica de Meias Lupo de Arararruarn.mor n

.-

d
'
e ,

...
,

' e raraquara, por ocaSlao, as férias coletivas em Santos.
determinou a regular re·pe- díções adversas. Na Fábri· ._•••••••.••••-..._......_..- ............ -..-�...... ••

-

tição" sempre durante o ca Lupo procuramos criar rel��ões_., _Em Arlfraqüara � fa�ília�·c;�ü'l;;ó�i-;;S-"�édi:·i-;�tã·t�;b��·(i'Õ""·?;ã:�'" tão Ifac il itamos aos trabalhado- cos, odontológicos; hospi- somente para se manter,mês de .maío 'e com um nú- o melhor ambiente possível. I I
mero de participantes ca- 'Oque procuramos fazer _

res cas.a-dos a, c.asa própria,
I
tais,

.

assistência farmacêu-
I
mas também para usufrui!".

da yez maior. :mste ano, por
I

e creio que o conseguimos
concedida mediante o

pa-, ti.c�
e outros benefícios s�- ,_uma série d·e benefícios que

exemplo, nada menos que
I

com inteiro êxito _ é obter gamento de uma pequena
ciais.O que obtemos com a-:-- o contemplam e à sua fa-

300 pessoas' integraram a
I

o predominio de relações taxã';}llensi}l �e: 50 cr1iei� i apli�ação, prát,ica dessas, m,�lia. A contribuição re

caravana Lupo. Para at:e,s-: -de amizade entre' �odos os 1'08. :Tl�ata_'$� POT, a!lsim', !ll�dl-dast e urna ampla com- eabibda nêsse sentido su

tal' melhor ainda o êxito que Integram, a grande f'a- diÚ!��de n� �luguél )!Ím- I pr-eensão do� trabalhadores,
I

pera a, mais otimista -<!as
da medida, basta dizer que bóÚ�'e. 'E outras inúmer,ásJqu: s�bem '. retribuir- essas, previsões, ,E não tenho dü

____-----.......---------�--�--.-. .....;.,: atenções. Contam-se nos de- vidas em dizer que tôdas as

dos de
\

uma mão QS, casos
t

demais Indústriais só te
de trabalhadores d� Fábri-

'

riam a lt�crar com o estabe
ca Lupo que deixaram de lecímento Ide .medídas de

.,
.
corresponder. Muito ao semelhante alcance social",

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

I)

,,' . ..:

..

•
. O Sr. João Goulart, Vic,e-Presidente da República,

solicitou, ao Senado, licença par!!: se ausentar do País.
O Presidente do' PTB Nacional seguirá para Genebra
(Suiça), na Chefia da Delegação Brasileira. à Conferên
cia Internacíonaf do Trabalho.

,Seguiu para 'o Rio, após uma demora de' dois dias

em Florianópolis, o Senador Carlos Gomes ,de Oliveira,
que veio ao E,stado tomar parte nos trabalhos da Con

centração Petebista de Rod�io, dia 26, onde se" reuniram
200 e poucos líderes sindicais, dirigentés pàrtidários, ve

readores e prefeitos Petebistas.

..

Cigarros
'

..

Os 81's. Acácio Garibaldi San Thiago e Nery Rosa

visitaram, recentemente, o pôsto do, SAPS, em Tubarão:
Presenciaram o crescido e constante movimeIlto da po�
pular e simpática organização de abastecimento do po

vo, hoje dirigida com alto descortino pelo jovem e ta

lentoso administrador Dr. Rinaldo Celso Feldmann.

'.l.
�.

,
,.

) '. .' �"1.J.:':
,

'

,de po.�ta."â ..ponta o _melhor'!

Regressou do Rio o Dr. Antônio Dib Mussi, Dele: I
gado Estadual do SAMDU. Junto às altas autoridades,
especialmente o Diretor Gerai e o Sr. Mini�tro do �raba-I
rfio, o Dr. Dib Mussi' envidou esforços para conseg\lir'
!lla-ióres reCursos para o organismo que 'dirige. I
,

O Vereador Júlio Paulino '--da Silva, cuja atuação'
: 'na Câamara .de Flor�anópolis obedece a uma linha de:
• coerê�lCia e devotament.o hon.rosos, �resentou u�a in·

I

I' dicaçao para que o Sr, PrefeIto MUnICIpal olhe maIS um

pouco pelo Sub-Distrito do Estreito. Quer o vereador pe- J

I tebista qúe o jardim p\ibHco do' Estreito, lOlgradouro de

grande utilidade, receba os reparos que reclama.

elA. CIGARROS
,

SOU�A CRUZDE
l·aUGe

�... , �
. �.

"O Estado" o mais ántigo Diário de Santa Catarina

o movimento de pacificação geral dp política
brasileira atingirá, em cheio, Santa Catarina.

E' que, por aqui, há muita briga- e muita Indo
cilidade.

O P. S .D. está fora de tudo isso: coeso, disci
plinado, na paz de Deus e dos homens, exercendo a

sua função politica de oposição.
As principais metas do movimento pacifista em

Santa Catarina são as seguintes :

I - Pacificar o governador com o ex-governador.

n � Pacirlcar o governador com C(SI partidas
qus o elegeram.,

III - Pacificar o Vice-Preside',:t«: d� P. R. P'.l,
,
com o P. R. P. ( ,

IV __: Pacificar a U. D. N. com o P. D. C.

v - Pacificar o filho do ex-governador com o

governador.

VI - Pacificar a U .. D. N. com a U. D. N.

VII ::- Pacificar o prefeito de Joinvílle com o

ex-governador, com o g-overnador, com à'Secre-
tário da Via?ão-..! etc.

VIII - Pacificar a maioria da Assembléia.

IX _ Pacífícar o Tesouro COIU> oS credores;

X - Pacificar o Povo com o govêrno,

O govêrnador Jorge Lacerda terá q ue sustentar
guerras tremendas para conseguir tanta paz!
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..o Estado" o _!!tais antigo Diádo de Santa Catarina
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CUI!SO GR'ATlJlTO UE TAQUIGRAFIA

� ,A Escpla Modêlo deTaquigrafia, dirigida pelo Prof. .

Sérgio Thomaz, àbríu matrículas ao novo curso de Ta- U';ut �R<�G"U'L'ADO'R GESTE'IRAquigl'afià .por correspondência que terá .• a duração de

'

sanOo ',' t:.
'.

' .

,

cinco meses apôs que será conferido 'diplomá ao, aluno- �. '

,
,-..

.

aprovado em exame final. 'Para maiQ.1��s ".

informações
escrever à Escola Modêlo de Taquigrafta:'Rua Barão de

rtapetín inga, 275, 9.° Andar, conjt.? ·93, Caixa Postal

8600, Fone 36-7659, S. �aulo.

Juizo "de Direito da da Lei' n. 2.437, de 7-3-1955' recoahecido e declarado o

4.a Vara Feitos da Pa- e segundo o rito estabeleci- domínio da Suplicante sô

zenda 'Pública da Co- do nô art. 454 do Código Ci- bre o aludido terreno, fican

vil. 2 �,QUe, o terreno em

referência mede trinta e

seis metros e dezesseis cen-
,
r ,

Dias. � :�.-;: :;'r �, timétI'ós (36,16) 'de frente rem a causa atê. final sen-

O Doutor MJ\�OEL BAR: por quinhentos metros tença, sob as penas. da lei.

BÓSA, DE LACERDA, Juiz (500m) �ais ou' menos de Dá-se à presente o valor de

de Direito da 4;a Vara - fundos e te-in as se.guinte� Cr$ 2.100,00 e protesta-se.
Feitos da Fazenda Pública

.

con:&r'ontaçõ-:_s_: ._. F-RENTE, 'pelos depoimentos pessoaís
dia' Comarca de Florianópo- na rua 'Lauro Línhares : do�, Interessados,' testemu

lis, Capita-l do Estado de FUNDOS, em terras do 1f:s� nitas, vistorias e demais pro

Santa Catarina, na forma da tado de Santa Catarina, ou vas admitidas, em direito. P. aos confinantes do imóvel da, Juiz ,de Direito da 4.a

lei, etc. FAZ SABER aos quem de direito (Morro da, Deferimento. Florianópolis, em questão, bem. como ao Vara. E para .que chegue

que o presente ed-ital de: ci- Cruz); pelo lado SUL com 20 de setembro de 1956. (As dr. Diretor do Serviço do ao conhecimento de, todos,
tação com o prazo de Úin- terras de' Jo·ão Batista Gon- sinado) Francisco de Assis. Patrimonio da União e ao mandou expedir o presente
ta (3Ó) dias virem, ou dele çalves e pelo NORTE, com TESTEMUNHAS,: 1) MA- dr. 4.a Promotor' Público na .edítal que' será afixado no

,

eonheeímento tiverem que, herdeiros de João Gaínette, NOEL VIEIRA CORDEIRO, qualidade de representante lugar de costume e, pública
por parte de ArciDéa Ma- 3 - Que, no terreno acima braaileiro, casado, funcio- da Fazenda do Estado e do

I
do na forma da lei. Dado e

chado, na ação -� usoca- descrito existe uma peque- nário, público aposentado, Orgão, do Ministério Públi-_ passado nésta cidade de

pião, -em que requereu pe-
.

na casa, sendo construída domíciliado e, residente nes- co, para todos, querendo, Florianópolis,'. aos 3 dias

, rante este Juizo, lhe foi di- parte de tijolos e part; de ta Capital. 2) BENTO ARil:- contestarem o pedido, no d'o mês, de maio do ano' de
)

.

'rigida à. .petição:do teor se- estuque, em máu estado-de AS" brasileiro, casado., fun- prazo .Iegal. Outrossim, ci- mil novecentos e cincoenta
. 'guh;te': 'Êxm'ü'- sr, dr, Juiz conservação. 4 - Que,..�)ílra cionário público, federal, tem-se por editál com o e sete. Eu, VINICIUS GON- rr

-de Dir�ito da Qlla�t� Vara. dito fim requer a' desiiôlil- .domidliado e residente à prazo de trinta (30) dias ZAGA, Escrivão, o Subscre

ARCINE'A'MACHÁDO, bra ção de dia, hora e lugar' pa- rua Lauro Linhares, nesta os interessados incertos, ci vi.. (Assinado) MANOEL

aíleira; viúva; d_om��ica, do ra a justificação exigida pe- Capital. Em a dita petição tação êssa que <deverá ser BARBOSA DE LACERDA,
miciliâda, :e residente- nesta 1'10 art. 455 do Código de foi proferido o seguinte des- feita de conformidade com Juiz de Direito da .4.a Va

Capital à rua Lauro Linha' Processo Civil, na qual de-! pacho: 'A. � conclusão. o art. 455 § 1.0 do Cod. de ra,

res S/�.. , por �eu a'�si�tente I
verão ser inquiridas as tes- Fpolis, 21-9-á6, (As.) Ma- Proc. Civil. Custas afinal.

,
' .

'I Confere com a Original
judiciário abaixo, assinado, temunhas--\lo rol abaixo, que

I
noe Lacerda. Subindo os P. R. I. Florianópolis, 2 de

I O Escrivão
, 'mui respeitosamente, expor compal'eCerã�' .inde�enden71 autos a. co�cluSão recebe- abril ,de 1957. (Assinado)

e requer a V. Excia., o se· tem�te de mtImaçao. RE-; ram o segumte despacho. Manoel Barbosa de Lacel'

guinte: i - Que vém pos- QUER; outros'S�rri, depois de i �esigne o- sr. Escrivão dia

suindo há mais de vinte (20) feita a justificação, a cita- e hora p�ra a audiência,

anos, mansa e,o pacificamen- ção dos mencionados cono;', digo, para a' justificação,
te, sem interru_pção nem opo frontantes, residente-s, na cierites as partes e o dr. '4.a

Rição, um terreno' na men- vizinhança do imóvel, bem' Promotor P6.blico. Fpo.Jis,
cíonada rU:l Lauro Linhares como o repre-sentallte do Mi ;'24.9.56, (Assinado) Me.noel

e, como não possua nem nistério PlibHco e o Domi-
I
Barbosa ·de, Lac-erda. Vistos,

tenha titulo de posse e do- nio da' União na pessoa do
I

etc., Julgo. por sentença-a
minio, quer regularizar os seu represen�an't� legal, e

I
presénte justificação,. em

seus direitos sôbre, -o refe� por edital de 30 dias os in- que foi re'queren:te, ARCI

rido imóve,l,
.

pela ação de teressados incertos, todos NE'A MACH4'DO, afim de

usuca,pião, com fundamen- para acompanhaJ:'ern os -têr- que produza os seus devi

to no- art. 550 do Cód:igo Cio mos da ação de· usocapiao, dos e legais ef'eitos. Expe-'

vil, modificado pelo art. 1.0
'

por meiQ' da qual deverá ser ça-se mandado de citação
- .,

'"

marca de'Florianópolis.
Edit.al de Cttação com

o Prazo de Ttinta (30)

REG'UlADOR GESTEIRA
é um remédío extraordinar.iamente eficaz no

tratamento das menstruações dolorosas e outros

distúrbios funcionais dos, orgãos Ieminlnos.

Quinta-feira, 30 de Maio de 1957

'POR QUE "TODOS 'PREfERIRÃO,

. 2Ó anos de tradição da melhor qualidade para nie assegurar mallejo fàcR

'!i:' .

e fupcionamento perfeito e seguro. - "L U S T R E N E" conquistou, O!
".1 r-

5 �otáveis inovações exclusivas e patenteadas:
,

J .

l.a - A1avan.:_a manual d� destrave do. cabo: VOCê não precisa fil';mar ai en,
eeradeira com o pé. Não. arranha!

para atin,gir todos os cantos Po.l· baixo dos móveis. Motor de alta rotaçãOl,

'perfeitament� ventilado, eenrorme sistema especial para o. nosso clima e

2.a - Escovas oscilantes que se adaptam às irregularidades d., assoalho.
renome de "a mais perfeita enceradeira já fabricada". Formato. especial

3.a - Contacto especial que mantém invisível e super.protegida tÔda íns;
talação elétrica.

I

4.a - Estic�dor de eoreêía, que impede o desUse. interruptor perfeitamente prote�iiio contra acidentes.
J

5,:a -:- Dupla. posic;ão do cabo, que pode ser inclinado para Os dois lados. Garantida por dois anos.

I

A. "BOA . E'STRÊLA "LUSTRENE" QU ER' BRILHAR PARA� VOCÊ.- DECIO A-SE A COMPRAR UMA "LUSiRENE"
,

..'
,

NO DIA 1.0 DE JUNHO NA

DISTRIBUIDORA. EXCLUSIVA
:' :..:.._ ....__ .. i�

>

do citado, ainda, para no

prazo legal apresentarem
contestação e para segui-

U habito nâ. iaz o monge, mas o custume nê
eetdo certo e corte perfeito define o cidadão prátl.·
co e elegante.

As roupas Imperfal Extra lhe assegurarão dura
bilidade e .caimentn perfeito e corte. elegante.

O Magaziúe Hoepcke vende pelo Cr�d�ário es

Iªs ótimas roupas.

A Senhora tarnbêm . :e�deiá ,SORRiR
todos os' dias do mês r

•

III.

PARflCIPACÃO
•

CÉSAR BASTOS GOMES e MARIA HELENA RA
MOS GOMES, tem o prazei de participar aos seus pa
l'entes e pp.ssôas de suas relações, o nascimento, dia 26

i do corrente, na Casa dê Saúde São Sebastião, de um 1'0-

bnsto menino que na Pia Batismal recebeu. o nome de
I�ESAR GOMES JVNIOR.

I

_...;,.-.....11._·_".c.'-====_'_*'_tt

Vinicius_� Gonzaga

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I)
AGORA ELES' TA.M6EM TERAo A MINHA'

OPORTUNIDA OE�

!

;;ii

O PLANO. Df ffRIAS r A c
PARA (J BRASIL� EXTERIOR � .

._';

PASSAGEM- MOTEL

)!

.". r

l_llili��;��!lm�f'if:\;;,
, ... ,

."

_,_

.,

,

ECONOM-tA'absoluta
Grande, CONFORTO

,

)

'.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1.1Ha�4,
,IMERSÃO e,.

C"pac;cl�de 30 LITROS

• Construido intt:iramcnre. de
cobre,

• �quecimento ul1'ra ráJ:·jdo.

.� Játo àhundânte na tempe,

ratura de�éiadâ,

"O Estado" o ruais antigo Diário de Santa CutarínaFlorianópolis, Quinta-feira1 30 de' Maio de 1957

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
enchidos, precisam estar na A Escola Modêlo de Taquigrafia, dirigida pelo Prof.
CAP'ES, impreterivelmente, Sérgio Thomaz, abriu matricü.Ja'Í) ao novo cur�o de Ta
até o dia 10 de julho pró- quigrafia por correspondência crue terá a <ltmição .de

ximo' }uturo,.. d�_do .o pra- .l!inco· me'ses após 'que será conferido diploma aQ aluno

ia fi�ado i' pela Embaixadl aprov11,do em. exame final. Pata maiores informações
,

escre:V,er à �scola Modêlo d� Taquigrafia, Rua Barão ,de
da Suécia para o encami- "

lUrpe!'ininga, 275, 9,0 Andar, coÍijt.o 93, Caixa Postal .. , .

llhan}ento da docunientação .

. . ,860p; Fone 36-76�9, S, Pa�lo. �
dos' cafrâidatos à'qu�le :pais.

;.

-

-

..+. � � �•••, ++............... .. .. �.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
/'

� • � � �+ • � • • � • • •• � � .. • " ".".".".� " � " :."."." M.H.H. !..!..!. �..! �..!..! �..!++� 4 � � ++. �++.+ .
__ � <, T T ,'" T _T T, � T T........ '" • • • � � • • � • • • • .. • • • ..A

�i� Transportes Cresciumense S.A. J
.�

�,

t·t .�

- f
" �

SERViÇOS ,D(CARGASE ENCOM ENDAS ENTRESÃO PAULO - SANTA CATARINA PóRTO A L � G R E :f
\ �

:1: FIL,IA'IS � M
�'

'_ l
�t. A l R I Z - F u i A-I S .J�

! � �::=::��:::=:�!�:z .FLORIANO'POhlS _ Roa "a'" Roma, '0 � Fone 2801 *
.!.. .(

.

R .E S ( I UMA PORTO ALE<!RE - Rua 7 de Setembro ,619 - Fone 7818 :::••• TUBARÃO - Rua Lauro Muller, 210 - Fone 117 t.�. CuRITIBA - Rua Silva jardim, D84 ......: Fone 21:88 .:'J. ITAJAI' - Travessa 24 'd,e Maio, 6 - Fone 448. ... ,y
�:. . RUA 6 DE· J A N E I R O, 153 SÃO PAULO - Rua João T«:�clol'Q,�670 .,- Fone 36-4421 ..�

Y �
�t� JO�NVILE - Rua Mare�ha} Deodoro, 175 - Fone,401 FONE J7 _ SANTA CATARINA

" "
- Rua da, Moóca.. lQ44 - Fnne 37-7,O!l7 ..f...

Y ,1
.�:. ARARANÇiUft' ORlLEANS

..
� BRAÇO DO

<,NORTE Enderêço Telegráfico: "GOMES" a r O .D E .J A N E I-R O Rua.São' Bento, 212 t!.
y �.

i- ':� i_"�;�_,�:r;" Enderêço Telegráfico das Filiais: "C R E S C I U M E N S E'�.
.,

__ _ ;:
i. Dispõe essa Emprêsa, de éomprovada equipe de 30 caminhões próprios "F. N. M." dirigidos por profissionais _competentes, :1:
.i. além' do qu� capacitada a 'atender o comérci o e indústria na zona acima-especificada; via gens com qualquer �utoridade de ,tonelagem. .t.
::: . ; , ·1·
: ',' : ;t ;�d��

-. ,'OI' j
.

'.

Z· Ê L O� E' R A PlD Ê Z NOS SEU S S E R V I çOS· ./ ., �........ _,�. _ .. ·0 ,."
.

".
-&

.

� .. .. � .. .. • 4> .. • �'.

�!••:"!ú!"!"!"!��!"!"'!.+!H:-!••'!••�:••:�:.�••!.+:..:••:..�".:"':-.:.•:":":":":":":":":":••:":"'!4++:••:":"':9.:..: :..:..:..:••!# :++:..:..:..:..:..: H H••-t .J
. ,. . .

. .

.....

Bolse"

de Esíu'/d'O'--:--'7--'---PAR'T tC I P A ç Ã O
DR. 'JULIO PAUPITZ FILHO e SEA., participam

N S
'

- .lOS parentes e pessôas de suas relações, o nascimento.
a uecia, de sua fi,lha Regina, ocop'ido dia 24 de maio de 1957, na

.

Maternidade Dr. Cal'los Corl'êa. -

,
, '

29-30-31

" A Campanha Nacional de

Aperfeiçoamento .de Pessoa,l

I de Nível
. Superior,' .. (CA

PES), ,comuni�a aos in'tenis
,

sados que o Instituto Sueco

i iara 'Intercâmbio CuftUl'al

I com o �xte1'ior está ofere

: cendo, através da Embaixa

I da Real da. Suécia, uma

'bôlsa para, a re'alização de
I

.

I estudos pós g:raduados em

I intituições universitáriUis

suecas.

I
'

E'ssa bôlsa terá a dura-
I

\�� cão d'é 8 meses, de' setembro
I

"

Id'e' '957'a abril de 1958· e
I "'-,' ,

i o seu valor de 6.500 coroas

i suecas, .dasrquais, 2.500 .des

,tinadas ao pagamento das

de'spesas .de viagem do lJol·

inglês ou francês, deverão'

dirigir-se, por earta, ao Ser

vko de Bôlsas de .FJ,studo da

CAPES, ' Ávenida 'M��oechal
Câh.ara, 160 � 8.õ andar,
Ri'o d-e de Janeiro, solicitan
do os' formulários' nece�sá-
rios à inscrição. Tal solici
tação deve ser feita com ur-

gência, uma vez que os for'

mulários, devidamente pre-

...
A carta solicitando ins-'

sista, e o restante, pago em crição deverá conter as se

. 8 mensalidades de 500 co- gúintes informasõles:,I
t -d ' ,

t ) dI r�as, a ·en :ra a manu en- a nome e en ereço com-

I çao
do bolsIsta.

,

pleto' do candidato';

I Os interessados, que de- í b) grau' universitário;

i vem pO'ssuir bons conheci-

II .

c) ocupaç,ão atual;
i mentos de bm dos seguin- d) aperfeiçoamento pre-
,

tes idiomas: alemão, sU,eco, I
tendido.

"

,

I

f
.\

CONFORTO .absoluto
Grande E'CONOMIA

/'

> " =:������.
'

,

_ ,.!!"IW'\�""""

I'

j i
_.j_ � '<C
, -

AQOECEÓOR EUTRICO CENTRAL
I

CapaCidade:
I (lO a 1.000 litr-Qs

Fabricados. nos tij)Oa
horizontal '. v.rtlc�l.

o .M.ISTURADOn .DÁKO. dr"
logém instanton�a. .

permite", O

meior escela de 'iI'aduaçõe. Ide
TEMPERATURA,

-'
,

,., Construçjo s6lida, sendo a caixa' interna de COBBE �

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tu�ular, inteiramente blindada.
• Controle aU,tomático de temperatura por: 1JRMOSTATO,

que proporciona grande ECONOM.lA.

. I
,

GARANTi' O QUE FABRICA
.. _---,-�----

-.:' _- '.:
0'" ...•

.� .

, ,

-----------' __

P A R T I{ I P A, , Ã O
CÉSAR BASTOS GOMES e-MARIA HELENA RA

MOS GOMES, tem o prazer de' participar a'os seus pa
rente-; e pp.ssôas de suas relações, o nascimento, dia 26

qo corrente, na Casa de Saúde São Sebastião, de um 1'0-

blistq menino que na Pia Batismal rece}}eu o nome de'

GESAR GOME;:) JUNIOR.
28-29-30

PARTICIPAÇÃO
HIPóLITO DO VALE

I'PEREIRA

e

SENHORA·

SILVINO RUSSI

e

SENHORA
";_
"I .,

participam aos :3eus pa-: participam aos seus pa-.

, I'
rentes e pessoas de suas re- rentes, e pes,soas de suas

!�ções, o contrato ,d'e casa-: relações, o contrato de ca

menta d'e sua filha HELLY

I
samento de seu filho, AR

TEREZINHA PEREIRA, ,MANDO' PRIMO RUSSI"
.

,
.

com o jovem \ ARMANDO
I 'COITl a senhorita HELLY

'PRIMO RUSSI. I TEREZINHA PEREIRA.

ARMANDO e HELLY
Noivos

FIDl'lanópolis, 25-5-57

«NO LendCUIQ»
Com- ii �Biblia na-�Mão
QUINTA-FEIRA, 36, DE M'AId

O Filho do homem veio' buscar e s'alva'l' o que es

lava perdido. (Lucas 19 :lÓ). 'Ler Isaías:53 :1-6.
Dom menillozinhos ára'bés' cont.emplavam, com�mui

to interêsse, o quadro célebre de Álfredo Soord - A
Ovelha Perdida. Apontando para Jesus, um dêles dis
se: "'Qlha, Ele vai cair 1" Imediatamente, o outro re

plicou: "O', não, não .vai. Ele está bem seguro".
Esta fé simples de criança é o tipo de fé que gos

taríamos' de ter. Os que possuem esta. fé crêem que,
'não levando em conta o pe'l°igo, não considerando o cus

to, 'Cristo veio papa nos
\

,buscar: e salvar, a nós, suas-
- 'ovelh,as perdidas,

" Que pensamento con:(ortador 1 Cristo está d'esejo-
80 de ajudar-nos a encon-trar o caminho para Deus, a

despeito das inúmeras vêzes qUe nos transviamos.
"Eu sou o. caminho, a' verdade e a vida; ninguém

vem
....
ao Pai senão por mim". Delis eBviou seu' Filho

a.ó mlLnd� para ll.alvf!F .9s pecadores. Sua missão é sa

�ra,da. �ois que' Deus enviou Jesus ,a nós, Ele não fa-
hará;_ Ele está bem seguro.

,

'Que nada nos impeça de crer em Cristo e no 'seu

pod�de ,salv:ü-nos e unir-nos, em amor fraterno, com

todos os que nêIe crêem. .

ORAÇÃO
-Bondoso, Pai, graças te damos por teu Filho, Jesus

Cr'isto, Conoede-nos a: visão para sentJr que Ele:..estã
nos buscando; fortalece nossa fé de que Ele nos pode
salval. Aumenta nosso amor, e encoraja-nos a confiar_
em sua di:reção. Em seu bendito nome. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Sendo! Cristo o meu guia-, eu rião poss� ine perder

no cuminho.
.

Barbarll Ann Jtipl�y, ,enfermeira (Connecticut).

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Õ Ê�STA1J()" o MAIS: :ANTIGO DlARIO DE S. CATA:RINA
5

,/

1.a O �FRIG�RADOR,é FRIGIDAIRE
2.a_SI' CÕES SUAVES PARA
, '.

, ,

r
I

. .

mensais
QUALQUER ORCAMENTO A PARTIR Df

� j;. r __, ." � '"

- ,

"-

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

RANJINHA "MAX WILHELM" DE' JARAGUA' DO SUL.
/

* 4 MODELOS
* 4�]> R 'E ç O S
* 3" GARANTIAS

"E ASSISTÊNCIA
TÉCN'ICA
DOMlêlLlAR
GRATUITA'

. \�-

}

PERGUNTE A QUEM TEM UMA-
. ',.

E ADQUIRA A"SUA

MODELO STANDARD 7,4 pés

MÔD.itLO MASTER 9,7 pés

MODr:LO DE LUXO 9,5 pt8

I'

�,
�

MODELO MASTER '7,9 pés

I'

EDIFICIO IPASE
,

.

*� MARCA �E6ISTRADA
---�,".

'

"

"
,

r"·i�d�i��lWPPT7cri--:----!scolha�pela êfiqq�t,
: -, ':

",'

•1 ••:1 '

' \ �----�--�----����::----�

•
Rua ·24 de maio, 1.128 _' 'Estrei�o:, • '

I.
�.

· , ,

.

i '/FONE-2073
�

-"

I
'

'7�� • fi '1'i.. Organização Especializada �ni BENEFICIADQS' de PI. Ii l· (J/"n�,'8/'la .'/
•

NHO e LEI _',SERRA;EUAS PRDPRIAS
'

,

'

I
.1 1_ .

-S"Õ PÁ"'D - "

': . Estoque Permanente de: -. = I '

I:' Assoalhos _' Fôrró Paulista.- Abas - Semalhas _. '. i:·,'"
,

Filetes ,-' Réguas - Madeiras para móveis ---:: Madeiras
• Brutas e aplainadas

�

,

I'.1
.

.
-/

: . Cal de Pedra
' I

I c. •

:
/ J

• Telhas Francesas e Tijolos ...

.! ,·�I.. Depositária das principais Cerâmicas.
• . J

.

. '

I »-: •.

• ' I

I I .

"

Yendas: _' Ataéado eVarejo,
,

. �. "1
• ,•••••c' �••••!!!��� .

,Q��n P�rdeD7 ! V'ende' se- OU Ilu'ga' s·e'�'··ENCONTR�-SE EM �õs-, i �

- A
, ,

.,

SA REDAÇAO A DISPOSI- "

.
\'

d
� '. ,

_
_' ..

Uma casa em termmo \
'e construção sita a Rua

'ÇA0 DE QUEM PROVA�_ Duarte, Schutel, tratar à Rua Hoepcke, nO 6, a qual
S�R 'SEU LEGITIl\'!0 DO- quer hera do dia.

�. \

NO, UMA ALIANÇA, COM -�
o _'-.--

,

,'As INICIAIS SE�UINTES: "� ,;ij1�A"'ISO '

i

C. M. L. E,DATADA D� 15 ..'
, .'1' Wi

)
,

' 'd'
DE 7 DE 1956. A' Diretoria da Sociedade de Assistência aos Lâza-

LEIA
1:'08 e Defesa Contra a Lepra, em Santa Catárína, leva ao

ASSINE conhecimento de -todos os interessados, � que o grande

O E S T A D O Bingo que ia ser, realizado no dia 21 do corrente' mês.
O mais antigo diário de nos salões do Clube 12 de Agosto, em ben�fício do '"'Edú-

.

Santa Catarín». candárío Santa Catarina, foi transferido
.

para o dia 5

.ie [unho vindoui-:"ô, às 8 horas da noite, no mesmo l�caI.
Os cartões se encontram à venda com as senhoras

Soroptimistas e com: as senhoras dai diretoria da Socie

dade de Assistência aos Lázaros.

su�
-

nova rODDa a.naf8mica
. para li homem mo.derno"

-J
-'j ,��

t'
/'q-"

• � I

" , IllP&ri,(#', t;
,

�

�
,.I

'

•
.

� confeccionada e� quatro talhes'."
-

-

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

• -Você se. sentirá -bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais contordnl
'e muito mais elegante, ,

",'

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - -csú
prontinha para você vestir. Não há longas Clpe��
,nem demoradas provas.' '

.'

.

'.,...._".":'.
,

Gorootida por
. TEC"DOS IE A�trEF-ATOS FI�SCH�R S/A, .

,

IRua Prates, 374 - São Paulo
,

35 anos' especiálizoda no fama do vestuório

. '

•

j

Distribuidor exclus-ivo:.
/ MAGAZINE HOEPCKE

- ,-.
.

.

CARLOS 1fO�:PCKE S/A
, \,

'

Santa CatariNl

-::-

:.. ... .i_ _ _ ... ..À
A DIRETORIA

•

s .
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tL_EºªC _lL-='_EdC-=& _,__':
-,

R l1&EGT -ftRf
--"

J&2j Q -��_::I&_-=;-zTIF'-=��_�:rr==-_}5'-�

Portuguesa I, Figueirense, Sábado -à ,·Noite .;�
_ Em virtude do -mau tempo relllBte; a partida entre a

_

PORTUGUÊSA (ARIOU e FIGUEIRENSE, que estava progrâmada pa- ,II
ra 3.a feira úllima, ficou transferida para a�noile de sáb .ado próximo (1.0 de Junho).

' I
Assim" o sensacional e esperado, prélio enlre a' PORIUGUÊSA DO RI O DE,' JANEIRO � :0 FIGUEIRENSE, se rá - efeluado sába�

� do próximo às 21 horas.
����ê�,�_��R�"i!���:.���;:g���,����X��"�ggJ���ºº�5�'�':!Q�'-���:�

Apenas Cariocas e paulislas na sele..
'cão brasileira
. '

,RIO, 29 (V. A.) - Con- alguns veteranos

soante ao que es-tav,a pro- condições física-s

gramado, o Conselho, Téc- caso (
nico de Football esteve reu- CONCENTRA'ÇAO EM

ruído, ontem pela
'

manhã HOTEL
,

-, segundo inovação íntro- Pela mesma razão - pre
duzída recentemente. Ao mêncía de tempo - deci

contrária, porém, do que diu o Conselho Técnico que

estava estabelecido, não a, concentração dos jogado
foi procedida a 'convocação res deverá ser feita em um

dos jogadores necessári-os hotel do centro da cidade
Para a 15a. reunião ex- venceu espetacularmente o por Jayme, Klein meu. Jogando com dois tes Ido arremesso à 'cêsta. para a. preparação e for- ou na zona sul. Não cori-

.tra-oficial érganizou o Jó- Grande Prêmio Cruzeiro Tantos foram os insis-
I

pívots' da equipe Boquense, Faço questão d,� friza,í_. que mação do selecionado que vem, portanto, utilizar ago-
QUEI CLUBE SANTA CA- do Sul, em Porto Alegre,

I

tentes pedtdos (máscara l l l)
I
conseguiu' o DOZe impor o o Bocaiuva possue, os atle-' enfrentará o "scratch" por- ra, a Vila Hípica. O Está

TARINA, o seguinte pr�- dia 12 do corrente, segundo que resolvi. voltai' nova- ',placar.d de 43 x 24. Ainda tas mais altos dó 'campeo- tuguêsna noite â;e H-de ju- dio de São Januârio por ou-

grama. estamos informados, 'correu mente com minha coluna-
I no ataque, a equipe co- nato. A média varia 'de, nho. A pedido Id!o técnico tro lado está ocupado., Os,

1� Páreo; dopada. Está sendo espera-
\

zinha, E, depois,' o famoso
I
mandada por Gainete, teve 1,78 a 1,85. Por isso, vinha Silvio Perilo a convocação jogadores pernoitarão no

Silvanesca 54/ quilos do para h�je o pronuncia-
I
Roberto de Souza Lemos

I
s., es�etaé't;lar ' atuação de sendo .temida." ,Ipfelizmen- ficou adiada para .a p:_ó- hotel a ser escolhido, mas.

Montador: MHton Souza mente da Comissão d'e Cor-' também muito me incen-' Beto: que dominou inteira- te no basquetebol <somente xima segunda-feira, dia 3, o dia passlrão nas depen-
Guri 50 quilos - Monta- ridas do Jóquei Clube do

I
tivou. Não, com palavras _I mente a partida (quase' aitura não, influiu. 'Ora, quando o Conselho Técnico dências do Flümiense, on-,:!"

dor: Alceu Vaz Rio Grande do Sul, para de-
I
ainda não tive o pràzer,d,e

I
dentro do meio circulo do' com atletas .ínexperíentes, voltará.u se reunir.

'

de também, serão subme-
Guarápa 58 quilos t�rmin,ar .: o cancel�mento' conhece-lo pessoahaente ---: "garrafão), ora distribuindo, "sem cancha e', aindã niais, Silvio Pirílo achou mais tidos aos necessários e in-

Montador ,Jóão Soartes do pagamento do, prêmio a' mas por suas bem escritas
I
ora infiltiÍ-ando:-se. O Doze

I
ide' pouca cêsta, uma equi- conveniente estender as, dispensáveis ,exer,cícios in-

Excelsa 58 quilos que fez jús a TRIPLICE' cronicas' que estão sendo I
realmente fez um primeiro,' pe não pode em hipótese al-

suas observações ao' próxi- ,diividuais e físicos.
Montador: Orlando Pauli- CORôA gaúcha, I publicadas.' Na Imprensa I tempo, absolút�mente como '-guma fazer frente a uma mo compromisso do F'lumi- PRIMEIRO TREINO NO
no -::-

,I
esportiva é assim mesmo.' senhor da

\ partida. Na d,e-' equipe mais categorizada.' nense em São Paulo, quan-
I DIA 5

Zangado 51' quilos Heber Lebarbechon Poe- � gente .desaparece por fesa, 'com o.Intuito de mar-I Não 3tcredit�, que o B.ocaiu- : do amanhã como se sabe, A convocação será prece-
Montador: Heldes Figueira ta, .adqulríu Ido Stud Gas- uns tempos. Volta. Escon- cal' 'bem o atleta mais al- va venha disputar ainda o o Hder do "Torneio Rio-São dida no dia 3, e a apresen-

2° Páreot par o cavalo POLARGON. de-se outra vez, Agora saí to ,do' Campeonato (í,90 de primeiro pôsto, Mas, como
I
Paulo" enfrentará a Por-

'

tação no dia 5. Nesse mes-

Serêno 48 quilos .:- Mon- Maríno Sá, o tratador do da toca novamente. Creio altura), o Clube da Rua tud:o no esporte é pos- tuguêsa de Desportos. Por' mo dia, à tarde' será rea-

tador João Soartes referido animal, o está pre- mesmo quef icarei por .pou- João Pinto, aplicou a mar- "sivel .. ; , outro' lado, considerando llizad:o' -nas La,r�njej.ras o,'
Gran Duqu., 56 quilos - parando para participar dos co.

�

tempo fora dela. Taivez cação' POl"_' zona, (2-1-2),
-

' Assim' sendo, com esta
que não haverá tempo para primeiro exercício, prova-

Montador: Alceu Vaz páreos do J. C. S. Catarinã, até o ;término do Campeo- com o pivot se' locomoy.en- vitória, o Doze enfrentarª fazer experlencia princi- velmente coletivo.
Ele,gância 54 quilos, - 'a partir d� junho próximo.

I
nato Oitadino de Ba�qu.ete- do conf��me a jogada, im- o LiFa (última partida do palmentE) com jóga,d:ores de Confirmou o Conselhq,

Montador: HeMes .Figueira -::-
� J boI JuveniL

" "

I pedindo assim toda ,e qual- prime,iro �urno" tota,lmente 'outras orige'ns deódliu o Técnico de FootbaU a es-

Cruz3ido 56' quilos Na "carriêre" da Polícia I E isto porque muit� con- 'l;fíÍer' investida do Bocaiuva. numa situação privH�giada, selecionador convoear a-pe- colha da partildiru preliminar
Montador: Orlar'tdo Paulino Milita,r, tivemos ocasião de ,sidero o nosso basqu,etebol NOI segundo 'tempo" quan- O Lira, um dos, mais sé- nas, jogadores cariocfj.t( é da noite de 11. Será mesmo

3° Páreo:
/

-

assistir domjngo, 26 do I juvenil. Ae-ho que: merece I
do o Doze_,vencia à vonta- rios concorrentes ao iitu- paulistas' entre �s que' máis 'disputada entre o' s'eleciL

Urubicí 48 quilos corrente, mais uma compe� todo 'o a.pôio da Imprensa' de, a partida caiu técnica- lo, terá ámanhã ,que enfre�- se têm destacado no cérta- nado da FAE e o quad'ro
Montador: He.Id.es �igueira tição promavida pela 80- es�rita _e' falaua. AParece.-:,menté, pas,s8:"d�. então a tal' ao Rocaiuva, e, d.iga-se m� em curso, dentre êles juvenil do Vasco:
Ester,Hna 56 qJ,lü.os ciedade Hípica de Floria- reI, entao duas vezes po,r

I'
ser um.a autentIca pelada., d.e.passagem:

sera .uma pa�- ---

Monta,dor: Milton Souza, n6'po'lis. semana, comentando'a reg- As eqUIpes resolveram mar- tIoda d'e mUlta responsabI- N O T 'I' C I A S, 'DE J O I N V I L l E
Loluana 54 quilos "PaI'ante numerosa assis- peito, d.os jogos que estão,' cal' in,dividua-Imente e� zo-,' .lidade para' o Lira, por-I Maio 27, do cor,res.pon- nho; Ceceu, Beco e Ibraim;

Montador: Aíceu Vaz_ t�ncia api.'esentaram-Se os sendo realizados. na de ataque, havendo com quanto o Clube, da, Colina é

I ' dente Hugo Weber, espe- Paraguaio. (Otacilio), Gai-
Bola d,e Ouro 53 ,qui-los - seguintes concorrentes: * * * isso uma qu'eda, treme,n<la I' forma9-.p

uni,camente por
cial para "O ESTADO" vota, Otacmo (Gaiv-ota),Montador': João Soartes. Ca,p. Carlos Rugo S. Sou- Pa,ia começar, nada mais' de produção.

'

elem,entos de ,baixa. 'e.statu'"
.

'

EucII':'d,es' '

. , 'I, . . /:.. VIa TAC)" e Alemão. OPE-
Rapid 45 quilos - Mon� za mteressante do. que falar, .0 _

BOGalUva �ú,m substI-1 ra. E, como: dIsse aCIma, no.
� nERl>OTA'D'00\ CAM,-� _ _

U L� RÁRIO: _;_ Glecyr; Tião e
tllldor Orlando Paulino Tt,e. Lednir M. Rosa 2.lguma c9wla sobre a par-I tUlçoes' que nao se pode esporte tudo pode aconte-

PEÃO DO ES'TADO: _ 'Baixinho; Néide, Bentevi
40 Páreo: Tte. Francis'co Antônio tida entre Doze ,e Bocaiuva, ,admitir em basquetebol" I cer. '

- America e o.perário pre- (Boca) e Mario José; Di-
Gato Preto 62 quilos da Sil-va e realizada na se,gUnda':'feiral não,

se 'armou um, momento Na :preliminar, 'o Cole-
Cal'-'liarl;tm amistosamenie nú nho - (Nas,cimento),

Montador: Orlando Pauli- Luii Otávio Neivá. passada. ' siquer. Afundou-se na mar- gial venéen , o Clube Doze
tarde Ide Idiomingo, no es.- riço; Den, Vl.ldinho e Bia.

no Foi ganhad,o1' idestil' pro,· O Doze, inteligentemente cação, permitindo que o A, pelo escore de 41 x 13.
,

I . tádio do prim'eiro, sendo �s.; Arbitrag,em de Waldemar
Pistarin 62 quilos va o Sr. Luiz Otávio Neiva, dirigjd'o pelo-conhecido téc- Doze executa.sse d�ntro de Sem mais, silencio&amen-

t d DAMA d O
'.

R b T 'I f-
.

t I t I AV
ta a primeira apresentaçãoMontador: Heldes Figuei- mou. an o - 'e uro. lllCO u ens ",ange, venceu, seu garra ao" suceSSIVOS e encerro es a co una. oe

" I ' do Operá-I.'Ío depois da con-Em 2° lugar o Cap. Hugo' com ,facilidade a €quipe i pas'ses desnecessários, an- domingo.'
S. Souza: I dirigida pelo Sargento Ro-
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N°!1'z���IS DA�gu!��Rfo! que Cestinhas a ;Encestadas

ra

Adesivo 45 quilos'
Mon:tad:or: Atce�1a�,
Rossinante 49 qUllo�
_' ,.

Monta,dor: Milton' Souza
Paris 45 quilos - Mon

tador: João Soartes.
·

.
- .--r-

\

quista do titulo máximo

d'o Estado. O pr�lió, equi·

JuÍio Ida Silva. Roo'da: ....

Cr$ 18:375:00. _

, ,

- VITóRIA DO ATLÃN-

TICO NA la REGATA: -

librado:'em sua maior par

te, teve como veneedor o·

onze rubro que alcançou
sopre{>or-se nos ultimos

Atlâ-ntico e Cachoeira 'dis

putaram suã habitual pri
meira' ,regata do, ano, na

raia ,de Jarivatuba,
- regia

trando-s� a vitória do

Atlântico' nos seis pár,eos
do programà.'

,

- QUlNTA"'FEIRA, NES
TA CIpAHE; A PORTU

GUÊ:SA CARIOCA: - Dia

30 próximo, à noite, deVerá
aprêseritar-se �m gramados
locais a equipe dia Portu�,

Niyaldo na Seleção paulisla da se-
, .

Relro�péclo dos X Jogos Univer-
silários Calarinenses ,_

"
mana

...

-::- To.RNEIO DE BOLA AO.
.1

,:--
.

O cronista Tho.maz Maz- no (Co.rintians), Walde- cinco :minutos" ql,lanê.o,_ in-,
FUTEBOL
_ , . zoni assim organizou o mar (1)�meiras) e Orlán· clusive, não ,só conse:guiuCampea: Fa-rmacIa Od-on.. ." ,

.

. . scratéh ,paulIsta d'a sema- do .(Portuguesa) ; Pauli- decidir .o cotejo, çomotologla, O ponto perrlfid-o; I' .

'R' S�''COA. na - do TorneIO 10- ao nho (Paimeiras), Didi tambem fazer' passar porVice-,cai'llpeã: IenCIaS ,

.

.

Paulo:1' Nivaldo (Palmei": (Portuguesa), Alvarô (San- maus bocados o c.onjun,toEcononllcas, 2 pontos per- i
'

-

,

.l'd',. '

'

�IIras.); Beiço (Po,rtugue'sa) e tos), Ivan (Pa.lmeiras) e tdcolor. A, ptimeira etàpa
t:ll> os; ,

-

,

D"t 4
Cássio (Corinti'ans);' Idá:- Canhoteiro (São Paulo). terminou com o escore de

3° ,lugar: IreI o,

pon-,_, ,'" "

,

- '3' X; 2 e na segunda parte otos' perdidos ' ,
-

Operário 'empatou e assim

po�:o!U�::�idO:�losofia, 6

',Associação dos Cr9nislas Esportivos
o.S ��s��::a�os: ,

. de Sanla Calarina

O' Dr. Alf,r,edo Cherem, CESTO.

u'tn, td.o��'Diretoi'ês';dÔ JÓquei Cainpeã:_ Faculdade de

Clube 'Saúta Catarina, aca-j �Íl'e1to, com O ponto perdi-
'ba d,e adquirir (> cava,lo' I do; .

,

MALANDRO.· ,
' Vice�Campeão: 'Ciências

O referido' animal deverá Econômicas, 1 ponto per

participar de mais uns dois '1ide;' ,

pàreos em Bru,sque, "

pa,r::j. '3°' lug-ur: 'Farmácia e

depois' .passar a fazer par- OdbntoIogia, 2 pentos per-

te_do grupo que' :t;estd1e no, <lidos; ,.-

- Hipódromo da Ressacada.
.

40 'lugar: Filosofia, 3

Rômulo. Alvarez, seguiu pontos perdidos. Ciâncias Ec. 8 x Filo.so-.
ontem para Tijuca,s afim d� , OS RESUL'l'1\_DOS: fia O i EDITAL DE CONVOCA-

pre,parar o "Malandro" pá- la. rodada: Farmácia Od.' 3 x Di:..
'

,çÃO
Ta dentrG de 15 dias dispu- 'Ciências Ec. 19 x Farmá- reito, 1

'tal' em, cancha ,réta uma cia-üd. 17;'
c�,l'��irâ com a ,égúa PICUf- Direito 32 x 'Filosofia 14.

RA do .grupo b"iu1sqt,lense. 2a• rodàda;
Parabens aos turfista Dr. Farmácia Od, 68 x Filoso�

:A.J{redOl 'Cher,em; peia: ,óti- fia 21
t'.' 1 _.'

ma co.mpra' qu� ,fez. Direito 42 x Ciências Ec.

s� manteve' ,o 'placard até, guêsa, do Rio, (,)1'a em ex- -

os 40 minutos ,dierradeiros, l CUl'são pe'lo sul. Será ad

assin�lando-se rr:ais d<{�s I vel:sario da "�u.�a" cM'ioca,
tentos do AmerlCa para, o onZe do Amenca, F': C.

completar o escore final de - O CAXIAS EM JARA-cendo a seguinte ól'dem do
'dia: 5 x 3. As cq,liipes atuaram GUA: - Preliando amis-

a) I
. � D' com as seguintes constitui- tosamente em Ja,raguá, o

e eIçao :p-(tra a, l-

I t
'. d't' 1

'

retorI'a da' A,CESC', ções; - AMERICA F. C,: Caxias F c:.�venceu (> Rae-
2.a rodada: �, Pe o presen e e I a con- -

.

Ciências Ec. 4 x Direi- voco todos os cronistas és-
I b) - discussão

'

de' oU-,
- Bosse; Mazico ,e, Antoni- I p�ridi pela contagem míni-

to 1 , I,portivos, filiados �. AC�SC I
'

tros assuntos de

D'
I

I I Ali '1· (
·
'"

Fa:rmáeia Od. 9-x Filoso- 'para uma AssembleIa Geral: interêsse da clas-
' OIS empa es en rer e ICO e rUlel-

fia 1 �� Extraordinária, a realizalr- i .se.

d
I -

d 'I m mlnellro:ta. rodada;: se nos atlditórios da Rá-: Outrossim, comUnICO que ·ro na 'eClsao o cer a e ,I "

Direito 10 x Filosofia 3 dio Anita G.aribaldi, s�ta-I <9 prazo para 0, registro de Est� 'e.mpdlga;nte o

ceí'-j
os ,d'o,i.s jogos da fase d'e-

, ) -C f' d' 31 d maI'o a's I
chapas' encer'rar se á. no dia tame 'mine,i,ro d"e 1956, .se- cisiva ter,minaram sem, v.en-3&. rodada:

- Farmácia pd. 2 x iên- eIra, la 'e·, ,

,
'. -,

-

,Nos Moinhos d,e Vento,. _I /
d

",
16 h .

f
, • cedor, sendo �Ie.ces'sárlas

em Porto Alegre; o Clás�. ,Ciência� Ec. 23 :!t; Filo- cias Ec. O

I
�O 'horas, em primeira c0Il:- 29,

' o corrente". as .- oras.
gumdo notICIas ,chegadas

I
'

"'., �,

'I
VEtA: vocação e às 20,30 horas Naldy SIlveIra pe, o menos maiS uuas par-

,sico "Coronel, Ma" s, s,
ot" fo'i 'sofia,' 2.' c.', /

S-
-

f' l'
'

'd
. /

t' ' "", l' p. SI'�t 'da A'ssembléia das Alterosas. ao ma IS- tI, as p,U<.ra,.' qUe seja a.pon ,a-,D 4'6 x Farma'·cl·a' Cam'p··'e' -a" Facul,dade ,de c,om qua ..quer numero em I e . e '

ganho' pel,o ,cavalo ST,A- ' ll'ehO ' • .

I'
-

I d
�

b d Geral tas Cruzeiro e 'Atléti-co e !'.,do o cam,p"eão.CATTO.
�

.

' Od. 30. ' Direito. ,".

. s�gun a convocaçao, o e :e-
'_,_�.

.-::- 28
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"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

demanda na região norte- ser iniciadas para ficarem

catari'nense, no que se re- 1 concluídas na instalação dos
-. I

fere aos geradores instala- novos 'geradores, porém is-

dos, ou sejam 14.140 kw na 'so não ocorreu. Em 1953,
Usina Bracinho, 750 KIN na

I referem 'os relatórios, irna

Usina Pirai e 410 iw na I-ginõu-se a construção de

Usina São Lourenço, totalí- um túnel de 1.900 metros

necessária par-a o aproveita
mento -de tõdas essas má-

quinas.
Como jú dissemos ante

riormente, a programação
era a do desvio do Rio do

ção .eontratual. Novamente

foi obstruida a execução
Júlio, e mais tarde, quando
necessário, \'0 aproveitamento
do, Rio " Cubatão pela condu

dessa obra, para a qual, se

gundo ainda referem os do

cumentos, passou-se a ima-

ção de sua,s água·s também' ginar um custo de 'cem mi

para a Usina ,do Bracinho. lhões de cruzeiros.

.Cogtitou-�se mai,s ta.rde· � Finalment€, em 1957', de-
diréto ,do pois de um ,r.eexanie crite-

rio Cuba,tão por considerá- rioso do assunto e median

lo mai's eC9:nômico, embora' te .documentação insofis

nalda até esta da'� tivesse mável, ficou eviidienciado

evidle!l1ciado o acerto dessa

l
que, aos custos atuais, pa

resolução.
.

'

.

ra uma_ barragem e túnel
Não queremos aqui exa�· necessário de 1.200 metros

minar Se a e·xploração diré- : na me!hor secção possíve;l,
ta do Rio Cubatão, como ho- custarIa a obra apenas de

.ie está programa-âa, apre-
I 20 a 30 milhões de cruzei

sentaÍvantagens .

reais sô- ros, segt1.l1,.do o tamanho da

bre a antiga programação barragem que fôr adotada.
.

·do desvio para a bacia do

Bracinhó, porquandb não

existem, nem de uma nem

de outra situaç.ão, elemen

tos ·definitivos qUe permi-

Dado o prazo nece·ssário

para a execução de 12

a.181meses.
)

Enquanto se liq-uidou por

a.rt.ificios sucessivos desde

1951, a programação de pro

du'zir énergia elétrica' no

mais
usada

três

anos anteriDres ou sejam

1950, 1951 e 195�, a Empre
sul, vendendo a enérgia a

um preço médi.o inferior' a

35 centav�s por KWH pou

de r.egistrál' um lucro glo
ba.! d.e Cr$ 3.400.000,00, já
em 1953 e 1954, vendendo' a

ener�ia.' ao Itlesmo preço re

cebendo cerca ,de 20 por

�en-to de'Capivarí, Já açu
mulava um prejuizo del.qua
si dez milhões de cruzeiros.

,

Em 1955 o preço médio de

venda foi ,daA3 centavos e .o

prejuizo somente nêste an.o

Florianópolis, Quinta-feira, 30 de Maio de 1957
.. ,.�,,"---�"-'-"':"--'- ti'

r

.

,

(Continuação da últ. pag.) I
tam comparações. Todavia,: juizo de cerca de meio mi- ,amO'rtiza.ção jda ,linha ím- Cr$ 1,50 por KWH, porquan

Dentro dessa previsão, t, o� dados que temos em lhão de cruzeiros. 'portâncias essas que. terão to, além dos lucros' que no

mais a do aproveitame!lto I mãos, revelam inquestiona-I .
Assim, em apenas quatro de ser pagas pelos consumi- futuro se esperam ainda d'e-

, ,do rio Cubatão,
-

ampliar-am,
I
velmente que aquelas ra- ,anos, acumulou a Empresul dores do norte-catarinense varão ficar absorvidos os

se· as instalacões da Usina zões indicadas para conde- um prejuízo de vinte e um na forma de novos aumentos prejuízos apontados, de vez

do Bracinho,' que doe 4.900
I
nar a obra, <Ião absolutamen -mdlhões de cruzeiros, não de tarifa, o que faz. supor que já agora, custa a Em

.KW ínstalados passou a ter I
te. inconsistentes face. as ra contados cêrca de cinco mi- não, estar longe o dia em presul cêrca de um'cruzei-

I -,'

19.04Q KW, .constando de
1
zões que na época recomen- !lh� de :

cruzedros p'ara' que chegaremos ao preço de. ro cada KWH recebido de

dois gieradores de 20450 KW daram a obra. . Capivari.
. Calda e outros dois de 7.070 I Os relatórios consultados) SEMEN']:ES nR FESTUCA Foss·e construido, para a

KW cada, se bem que sO-., situaram as obras necessá- (origem USAr época em que se instalaram

mente êstes dois ultimos em
! r'ias ao desvio do Rio do Pastagem permanente para corte

.

ou pastoreio,' re- os novos geradores na Usi-
I

"

sístênte à geada e pisoteio. Semear. entre maio e julho;
funcionamento, ou sejam.. Julio, em 1951, em 28 mi- na Ido Bracínho, o desvio

, em terra preparada, 20 a 25 kgs, por hecjare, a lanço,
14.140 KW. Ihões de cruzeiros com uma

ou em linhas com 20 li. 30 cms. de espaçamento; profun- .
do Rio do Júlió, não teria-

Ficou assim.: desde 1953, barragem de 10 'metros e .didade 2 cms .. Pacotes a Kgs. Kg. Cr$ ,200,00. Peque- mos que padecer tão drás

a Empresui aparelhada pa- tunel de 1.200 metros; nes- nas quantidades disponíveis.
ra atender a total idade da' 'sa' época deviam as obras BUSCHILE & LEPPER LTDÂ. - JOINVILLE

, '

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

I
I
I
\

zando .15.300 KW instalados que com a barragem neces- .

Ifora as duas máquinas para sária passaria a custar 36

lizadas na Usina do Braci- milhões de cruzeiros, e che- I
nho num total de 4.900 KW. gnu-se mesmo a abrir con-

IFaltava, pois, ain da a água corrência para a sua. exe

cussão, na -qual saiu vence-

.,dora uma importante fÍlr-

ma que chegou a depositar ICr$ 400.000,1.00 como cau-

,I

-I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

HILDA SI8R
I

JOÃO -SCHEFFER S. ::..• Importação e Comércio I
'_'_,_ �u_a_1S�Nov,e��,�-�ritiba __ I

Mais' rapidez p'ara" .

a datilógrafa
Por ser mais rápida ... Halda Star significa uma

grande economia para o seu escritório! Halda Star

proporciona .um serviço de datilografia limpo e

. 'uniforme. Com o seu famoso "toque-pluma ",
Halda Star não' fadiga a datilógrafa!

Fazenda
Ita,Jiano residel,te na Argentina" com pequeno ca

pital, está jnteressado em comprar, arrendar ou associar
se a fazenda agro-pecuária em zOna. Ftqrania, ",SIl.-9-b:o,p_i
cal; perto de 'Centro urbano. Cartas para Um"'b-eí·to Val-
laUl'i, S. Mci!�(im 605 - Buenos Aires

'

- -_. __ ._----�_..:,_.-

ASSOCIA'ÇÃO IRMÃO JOAQUIM
Eleição da Diretoria

De acôrdo com os estatutos, convoco os srs. ass(/cia
dos, para comparecerem no dia 4 de junho do corrente

ano às 17 horas na Secretaria da Associação

•••
LEI N° 305

DESCRIMINAeÃO DE RUA
. ,

O Povo de, Florianópolis, por seus repre
sentantes, decreta e eu 8ll!llciolllO ai seguín

.......

te Lei:
.

, Art. 10 - Passa a -denominar-se "RUA' MADRE

BENVENUTÁ", o trecho de estrada do Distrito de Trin

dade, que vai ao Convento das. Irmãs' da ,Di'vina Provi

dência, eonhecjdo por rua. dia Gruta.
Art. 20 - Esta Iei entrarâ em vígõr na d;wta da

sua publicação, nevogadas as dispoaições em contrário .

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 23 de maio

de 1�fí'7.

tico racionamento; as tari

fas . poderiam permanecer

OSMAR CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL·

.

" . Publicada a presente Lei no Departamento d.e Ad

.ninlstrnção aos vinte e três dias' do mês de maio do ano

de mil novecentos e cincoenta e. sete,
. OSNI ORTIGA." .

DtRETOR DE ADMINISTRAÇÃOmais baixas e estaria a Em

presul, pelos lucros acumu

lados, em condições de en�
LEI N° 306

DENOMINA VIA PÚPLICA.
frentar as novas inversões O Povo de Florianópolis; por seus repre-

para a exploração do Cuba- : sentantes, decreta e eu sanciono 'a seguiu-
tão tendente, por sua vez,' te Lei:

de manter as tarifas baí- i Art. 10 -l Denomina-se Rua "IRMÃ BERNWARi>A'�
xa I a via pública que, partindo Ida rua Presidente Couti-

Ms. _ _ .' �
l nho, atinge a atual Maternidade Ca·rmela Dutra.

as nao sao apenas estes, . Art. 20 _ Esta leí entrará em vígôr na data da sua

os malefícios decorrentes publicação, revogadas- as d'isposíções em contrário,
dessa mudança. ode orienta-, Prefeitura Municipal de Florianópolis, 23 de maio

ção, pois o tributo dei sacri- de 1957.
OSMAR CUNHA

PREFEITO lVIUNICIPAL
.
Public'ada a presente Iei no Departamento de Admí

n istração aos vinte .� três dias do mês de maio, do ano

de mil novecentos e cincoenta e ·sete.

O$Nf ORTIGA
DIRETQR DE ADMINISTRAÇÃO

ficios da indústra do norte
catarínense assumiu ainda

maior vulto se levarmos em

conta que,' na medida que

desfaleciam as esperanças
em novos rumos, tlveram as

Indústrias, em desespero de
LEI. N° 307

causa, 'de' recorrer a· solu
ções próprias, que se tra-

O Povo de Florianópolis, por seus repre-
• senta.nte_s, .decreta e eu sanciono a seguin-

duZÍ'ram e� inversões· parti te Lei:'
cula.res na aquisição de ge Art.. 10 __, Passa a denomijlar-s-e rua 13 de Maio, a

r�dore'S diesel el,étricos ou Via Pública que parte da Ruru SUva Jal:dim, la,ter�l' ao
outros, que somam por mu-

Morr0 Mocotó, no loteamento -de· herdeiros de Augusto

nicipios: J'()inv�le 7235
Brug.nann. I

•

•

t Art. 2,0� Esta lei entrará em vigôr na. data da sua
KVA" S. FrancIs'C.o do Sul! public�ção, revogadas as 'disposições eu: contrário.
39 KVA, Jaragua do Sul Pr;,>feitura Municipal de' FlO'rianópolis, 23 de maio
680 KAV São Bent.o do Sul" c.e 1957.

. ,

OSMAR CUNHA
PREFEI·TO MUNICIPAL

Publicada a presente. lei' no Depa-rtamento de. Admi
:1istração acs vinte e três dias do mês doe maio do ano -

de mil nGvecentos e cincoenta e sete .

OSNIORTIGA
DIRETOR DE, ADMINISTRAÇÃO

.DE.CRET'O

1'.580 KVA, Rio Ne,grinho
.

1.035 l(VA, Mafra e Rio Ne

gro 1.718 KVA, Rio do Tes-

,to Itoupava 990 KVA, Ca-'

noinhas 30R KVA, fora ou-

eleiçiío da nova Diretoria.
OSNY LlSBóA
1° secretário.

para a tros que escaparam ao +evan
tamento efetuado.

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

Desde a e!'colha dos tEcidos padrâu corl'e e aCHo
.

bamento ptrfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecialistas responsaveis pela confecção dás
roupas Impel'Íal'Exlra. Só assim' é possivel ohler uma
roupa per�e1ta e (Iue. veste bem.

Pejo Credi:íriu do Magazine Hoepcke. podem ser
-

,adquiridas com exl'lusividade nesta- cidadé estas afa
madas roupas. '

norte do Estado, a. um cur-
w-w, ...,. .r.._ wI" _•••."..,. ".-_ � ".....,.

s.o· ·capaz ,de manter as ta- :: i . H O T E L
/ , ,

rifas baixas, bem como de �>.' BALNEARIO ITAJUBA
.

�

�::
manter a Empresul em con- I, Situadp em local pitoresco entre Joinvile --' Itajaí '.',

I .

''- (

dições .de florescimen;to eco- :' com praia excelente de uso exclusivo aos hospedes. <.
� . .

'.
t b

\'Ambiente seleto é fami.Jiar. Instalações

.confortá-I"nomlCO, pl'0Je ou-se o a a's- � veis e-fonte de água mineral. Arrenda-se sôb
tecimento da.r.e�ião nerte d.o .�. contrat.o móéHco ou facilita-se compra . .Tratar "

Esta,do .pela USllla de Capl- \ com os proprietários á Rua Jacob Richlin 67 -

'varí, a 265 quilomet;ros de
"

JOINVILLE - SANTA CATARINA
das de 1951 a 1956, chega
remos a uma estimativa de de

..distância, prura o que fo-i r_·
...

_·_··_
....

u_._
......

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

40 MILHõES DE CRUZEI OSMAR' CUNHA
construida a extensãOj da li- �REFÉITO ,MUNICIPALROS que fora.m dispendid'os .

I..--..-!iill--li----- �..nha de transmissão desde
a mais ·do. que teria custa- _

FllodanópoHs até Ja,raguá, do o fornecimento de igual
concluida ·em 1953 e cujo

quanti<dade de energia pela
custo foi de máis de 30 mi-. Empresul.
lhões ,de cruzeir.os.

Vejamos� agora, a sangri,a
Se até então, nos

de capital a que é submeti-

da a região norte...catari

nense em 'função do abaste

ciment.o de energia elétrica

pela Usina de. Capivari . Se

ponderar-mos que o custo.

de produção l1as Usinas do

Bracinho,
.

São Lourenç.o e

Piraí é de 40 CENTAVOS

.'

GALVANI1ADOS - PRETOS'
P A � A

.

AGUA - GAS - VAPOR - CALDEIRA
DISTRIBUIDORES

BUSCHlE
®'

LEPPER

BLUMENAU
,

J9tNV4LLE
TELEFONE 362 TELEFONE 1944

JOINVILLE - RUA DOS ANDRADAS, ,139
BLUMENAU - RUA 15 DE 'NOVEMBRO, J 135 TEL9R BELSA

Estimamos o valor atual

·diess'es geradores €n1 pelo
,menos 100 M.ILHõES DE

CRUZEIROS. A retirada

dêsses capitais da circula

ção re.produtiva foi sem dú

vida um r�de golPe a t.odo
o nQsso sistema econômico.

Se convertermos o CUS
TO A MAIOR ·de UM CRU

ZEIRO POR KWH, a pro

dução de energia elétrica

d·ê.sses geradores durante

as 01'[0 MIL· HORAS DE

RACIONAMENTO verifica

O Pr.efeito Municipal .de Florh"nópofi.s, no

uso de suas atribuições, resolve: •

E X O N E. R A R:
. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, do eargo de

f iscai, ,Padrão K, ,do Qurudro ÚniCQ do Município, com
exercíoio no Departamento da Fazenda, por ter sido no

meado p::tra ,exercer outra cargo público.
OSMA'R CUNHA

fREFEITO MUNICIPAL
PORT,�nIA

O Prefeito Municipal ,de Florianópolis, no

uso ·de suas atribuições, resolve:
ADMITIR�

H�LI()' P<)RTO, pal'a e�ercer as funçõ.es de Auxi
:iar de Espedien�e, refrência XI, da Tabéla Numérica
:�e Extra-numer�rios Mensalistas,' com exercício no De
partamen,to da Fazen-da.

Prefeitura Muni·cipal de Florianópolis,' 2 Ide maio
1957 .

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

.;0 LUX HOTEL}� oferece a VOGê a ��"'- �
�'lhor mêsa da cidade. �
� FaçH suas rei�'kõc�' �i\

.

, na

li LUX HOTEL", i,
I: ·-·Lm

............· ...�--·-........-......,..,.

ASSINE

"O ESTADO"
.

.-•••- •••••• /".v _-_-_-4'_-_-.-_- -_.

e o de custo de �om.pra de

Ca.pivari de UM CRUZEI·
RO por KWH,: teremos uma

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-.._---.......,..../.�,-_.........

Ploríanépolís, Quinta-feira, 30 de Maio 'de 1957 "O ESTADO" O MAÍS ANTIGO DIÃRIO ns S. CATARINA.

8

COMPRA-SE

llR: JOBÉ MEDEIROS
V!EWA

.

- 'DVüGADo '-
Jaixa Postal 160 - !taJ" -

�anta CaiarÍl'u•.

regeneração -natural. Tonta
-

se indispensavel preservar ra

que ainda resta' de imbúía

Pianos usados. Tratar pe
lo telefone 2536.

Clínica ·Médica de Adultos'
e Criállças

Consultório- - Rua Vic
tor Melrelles n. 26.
Horário das Consultas .sr:

das 15 'às 18 'horas (exceto
aos sabadoa),
Residência': Rua, Mello e

Alvim, 20 - 'l'el. 3865.

Itesidência:
Rua: Gen�ráJ Bittencourt D,

lOI.
e -

,
Telefone: 2.693.

Campanha de Educação
Florestal

A ímbüía em estado na

tivo, explorada em Santa-,

Catarina, tem �OO a 4(}{)

anos. Por êsse motivo, ü

'problema florestal relacio-

--- ----__....__...-:-- ...........

,
Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos stmila-

.

res, -além de explendido para motor auxiliar' de barcos á vela.
. Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:

DR. LAURO DAURA
.

CLíNICA GERAL
.

'i:;�pecialista em 'moiéstia. de
Senhoras e vias, urináriaa.
Cera radical das infecçõel'

I1gudas e cronicas, do aperellao
geuito-uril!';';rio em ambol OI

sexos. ""

Doenças do apa:telho Di,celti"o
l do aístema nerVOBO.

Horário: 10'h ás 12 II ZlAI á. li.
Consultório: R. Tiraden1;el, ;12

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

, Unho, 13 (ChácA.ra do Illpanha)
- Fone: 3248,

IJ,R. CLAR�O a.'
GALLETTr

� ADVOGAOO -

Rua Vitor Mei:�lc�. tj(J,

FONE:: 2.46&
Florianópolis -

'---------

gasolina mado à ímbüía, em nosso
Estado, só poderá ser re-

80 HP Diesel
8U HP" - (direita e esquerda)

103 HP , ..

13·2 HP "

I

55'HP.,

:11 HP
,'IRURGIA. TREUMATOLOGIA O ESTADO

urtopedi.a, Kedaçio e I)flcinaa. à ruà COi!

ffir
35 HP

Cr·,'iultórll): João Pinto, 18. aeUaeiro Mafra, n.. 160 Te!. IU2: i
i;:O HPDao 16 às 17 diàrtamente. I J

I t)
.... Sáb d

'

- ex. Posta U'. . j
...enos aos a QI Diretor: RUBENS A. RAMOS 84 HPRes: Bocaiuva lU, Gerente': DOMINGOS F l)l!

. 00'.DR. HENRIQUE PRISCO F:lne: -:-\2.714. -

AQUINO ' G'RUPOS GERADOR�S'-- "P E N TA,"
PARAISO DR. NEWTON Representant".:
MIfIDICO D'AVILA Lt:::reaentvçõea A. S. Lu> Qu�isquer tipos para entrega imediâta - Completos -- Com

..�:::a�e�lfui��o::�!�ul:;se.. CIRURGIA G<ERAL
'

Rt.:ll .Senador' Danta•.•n motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator _
c dE·' r

- Doençaa de Senhoraa - Procto- andar. ,
.

110gUp���1 d:a S:!�d:r��a�;: :.�
,

Iogia - Eletrici1lade lUédkA I -R!feula.': 1262-6dge24 -N'ovReimobdreoJ!��)r�" filtros - tanque de oleo e demais pertences: .acoplados dire.,:-,Conr-rltócio : Rua Vito'!' Mei- "'"
,

t4d(��rviço do Prof. Mariano d. reles n, 28 - 'feleIone: 3307. ndar sala 612. - São, P,ao.JOco 00 damente com flange elastica á Alternador 'de voltagem _,

Consultas: Das 16 ·lt,...ra. em Alllinatura.' anual .. f.;r, '.'
Ang:�::lta5 - Pela manhA no diante.

'

Venda avulua ... ,., Cr' .,08 trifásicos 220 Volts - com excitador - 4 cabos para-
liospit>l.l de Caridade.

.

Resldêncra i Fone, 3.422
'" Ier tod

.

t tão\. tarde das 16,S� be. em dían- Rua; Blumenau n. 71. ��Ú��i�in�i��ia':!:s��nt�:�o PIJ' ligação e quadro completo de contra e; to os conjun os es ao

te no consultório á Rua Nunes' .-..... b l icados, não serão -1e�oJvido.. d b 1" t f' na
- Machado 17 Esq.uina de Tira· 1-<' A direção não se responsabiliza' assenta. os. sô re, ongarínas prontos para en rar em unclO -

dentes. Tel. 2766.
. DR. HÉLIO BERRETTA ' , ,

.:lesidênéia - Rua Pre_ydtnte pelos conceitos emitidos nos ar- menta.
I 1120

M É D I C o -,tigos aasínadoa.
.

, IICoutinho 44. Te.: .

.:
-

?rtoJledia e-Traumatologia '. _
.. -INFOb."......OES ue!:l!! REVENDEDORES AUTORIZAnOS PARA O ESTADO DE ,I;

CLINICA �Ex-Intel:no por l! anos do Pavi- O leitor encontrar', nesta co-'
. -

.

"

�'de lhão Fernandino Símonsen da. luna, informações que n ..;ceult" iII '

_
' SAN T A C A T A ·R INA,

.IIJIOS -- OUVIDOS NARIZ Santa, Casa de ,São P�ulo. dià,.iamente.e dr Imediator ,� ,

1\ ACHADO & C·' S/A C
,. A ..', .

E GARGANTA (Serviço do Prof. Domingos .Di!' ORNAI� . Telefo.� �
,

. M
.

la. omereio e gencias
J

•

DR. ''':!UERDROEIRO nA fine) - Estagiario do Centro .le 10
lIlatado " ' •.0%11

"R S Id h M
.

h '2 E d ",

t 19' CIp R I M U S'
u V O t d' T tolozi d A Gazeta , ,. 2.6�G

m ua a� ar. a ann o, - n ereço e . �

r ope la e rJlulUa Q!_ogIa e o Diário !Ie 'r' -,,� .. ,.,.,. ll.C>711

� IAN
.

POLIS'l"ONSECA À'r.on."".,' Socor�_o do Hospital das Imprensa ,0::_.,.3' . = >,
'-'

.',2.68111 =ii '/ CX. Póstal, 37 - Fone 3362-- FLOR O . J
Chefe do Serviço de OTORI- H()SPITA C d d

m�,'o do Hospl'ta' üe Florianópolis. ,Cllfllcas dlj Sao Paulo. . . -�
,

.

arl a ti..- �
.... '

';::,:l J "'....c........r=J�ªªaaªr#lªr#lr#Jê_r:;;Jr=Jr=Jr::,.!

S .
.

. f G -lIf"') (Provedor) .. , E.oH
, -··.Ir;::..eE p.:=" !__.� � c:::..!.-��:::::�""_f-'==�_=�_==�:=::_==_==_=�_=�I.;;;;=-___:::.__-.,. ..;.POlsue. CLINICA os' Al:'ARE- (elvlço,do Pro. odoY,orena ,(PoI�taria) ., .. , .!.08f '" ',_ �

_,
, ._ _

'

,

LHOS MAIS MODERNOS PARA - Médico do Hospital de 'Cari Nerêu Hatno� '.,.: , .. ,. 3.831 :\llNlSTÉRIO DA AGRICULTl)'I�A' ',., •
'LRATAM1�NTO das DOENÇAS d d d FI

. .

I' K l't i16,' .

a e e
.

oTlanopo I:.,. :';,�.l ar :
,... SERYli:lO l<'LOREStAL

11'1
'

�Il
�. ESPECIALIDADE Drtfornlldudes congeflltas e ad l5ao Sebastl80 (Casa. d. \l,
COllsultas - }:.:lla

•

manhã IH'

qUir;das � Paral,isia Infantil _ Saúd�) , ,'.. a.1�l!_

.

DELEGACIA F�ORESTAL ,

tJ°ASFT,IATRADLE _ daa 2 "s � - OsteQmielite - Traumatismo ,- Malter:1ClC)&J!' Dqu.tc.r Cu- ',.1"1 ,R.hGIONAL .

.

.

os orlea .... , .. " . , . . ... . .'

..o CONSUl,TÓRIO - Rua dOI Fraturas. CHAMADOS Ut.- :'ACOH.DO" CO.lVI O ESTADO, Dl!.
rLHEr.-':j nO,,2 Consultas: Pela manhã no no,; GRNTES t .... · _...

7
•

R:5t:iIDtNCIA - Felipe Se'l' ,

�.
-

.' \.3
•

SAlS"�1\ CJA'PARINA". '1� ,

, pi tal de Caridade, das 15' às 1,,{ Corl\o de Bombel rQ>! ,.. $.> U
,.....

-

..�,'> " .'

midt nl). 118 Tel, -a1615. 30 horas no. COI).�ultól'io. Serviço Ltfz (Raclama-' A Y I S O ;.
Consultório:

-'

Rua Victor Mel'" ções) •................. !.404 A Delegacia Florestal Rei.ional,DR. JÚLIO DOIN Po!icia (Sala Comissário., 2.03í;

VIIIIRA
relles n. 26. Polícia (Gàb. I'e!egado) .. 2.694 DO sentido de caibir, ao maximo poso
Residência: Av. Maurl> Ramo COMPANHIAS DE I!vel, àS queimadas e dtlrrubadas de mato, afim de impe-MIl:DICO,. - 166. - Tele. 2069. 'I'RAN'SPORTES .

�SPECIALISTA EM OLHOS TAC �.700 dir os d ,"".strosc.s efeitos econômicos e ec'ológicod que
,()HVIDOS, NARIZ E GARGANTA �ruzeiro do_ Sul 2.600 ,r.carretam t:iis práÚé'as, to.rna público e chama a: :lt�.. ;;ão'fltATAMENTO 'E OPER�COIlS P

. "1i15l
Infra.Vermelho - Neb.úUzaclo -

anaIr '

.' ri t d
.

t" d t
'

I ':iadore ém ie
' Ul't'r--Som' _

.

'f' Varig' ,.... !,12� \oe' o os OS propne arlOS e erras e av .') -

« - A floresta Slglll Ica: Ló'd A' !402 . - .

d
.

t d C'd' FI
'1'�atam<ento de Ilnallte I'.

I _.e ereo .. �..........
. lal, para- a eXlgencla o cumpnmen o ,o

.

o Igo
,

o.es-

fonte industrial; solo f,e,r- Rebt . 1.177 "

d E t d
.

.

1
oper�çio) �.' lta. til; terreno valorizado; pro- Sc:andi·d���;··:::·:::::.:: 2.300 tal (Decr. 23'.793 de 23+193�) em to, o o' s a o.

�

,

��:::;ret nM��:�!6-:-"qu:::meDt: .

d f'
HOTÉIS QUEIMADAS E DERRUBADAS DE .\lATO

�e Oto.ltinolarin"olo"ia (iDlee teção de mananciaIS, e e- Lux •.•..•• ,. ;. •• •• •.. . . !.021
N h

.

t" d tI' aor poderá... • •

sa contra a erosão; garan- �Mage8tic , ,. .. 2.276, en um :oro,pne ano e erras ou avra
,

Horirio nda�I��:) 11" laora.. . .

t d !Metropol . ,.. 3.147 'l-l'oceder qiIe tada 'ou derru.bada de/mato sem -Solicitar,
da. 16 às 18 horal.

tta dE' abasteclmen o o ��- 'I�a f'0rta : ,
!,32,

oro.. antecedencia, ii ner.essária licença, da autoridade
, Consultório: - Rua Vitor .el- terial lenhoso necessano aClque .. '�449 '.. - C'd' FI
rel6s '22 ...:: Fone 26715.: ao conforto, à economia e à ICentral , ;.......... 2.694 florestal competente, coniOrme dlsp.oe o o liO ores-

Pes. - Rua São Jor,.-IO '.lobrevivência do' Homem. Estrela , _ ,..

J,171/t<l1
em seus artIgos 22' e 23, respecttvamente, est�ndo Oí!

li'"n. !4 21. Ideal ,.. '.6111
f t

.

't all'dadl\s--------_;;_--_;,---......-------------- ----"" - n ra ores sUJeI os a pen ,_.

G
·

L-b d' d REFLORESTAMENTO -

, ran] c;r I er a, e I' , Esta Repartição, pela rêde de viveiros flo'restais, em

A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA I �ooper�ção,' que mantém no Estado, dispõe de mudas e

NÃO PERCA 'l.T-:l\IIPO. I :emQntes de e�pér;ies florest8:d e de orna.mentação, para
-

PARA A PRóXIMA TEMPORADA A v.iCULA, FA- "ói'necimento aos agriculto.re� em geral, mteressaoos no

ÇA SEU PEDIDO POR CHEQUE, VALE; ou ORDEM D·E.
" eflor!!stament_o de suas terras, além �e. prestar t�:� �i!�����i!l!��:�.�������������º��'rll

J'AGAMENTO.
" _ �,/ IJI'ienta,ção

técnica necessária
..Lembra, amd�, a pOSSI 1:

I "

,

PINTOS DE l,DIA - Cr$ 10,00. SAO .

\ � idade ·da obtenção. de emp.r.éstlmos para reflorestamento

DR., O T' O' F R I' E O MA N NFRANCAS E OVOS. ,
. "

.

OLHOS �'I' ("b��, no_Banco do Brasil, com juros de 7% e praz� de 15 anos.

RAÇA -=:-' NE� HANSPHIRE'e ,RH0DS -. "VER- BEM TRATADOS � Os interessados em Il-ssuntos florestaIs, para a ,
.

NIS CO� I lbtenção de maiores esçJar�cimentos e, requererem auto- E N S I N AVACINADAS' (CNTRA À NEW CASTLK, ��. l'ização de licença para queimada e det:!,ubadas de mato,
RUA 24 DE: �kP 10 111 ou G. A. CARVALHO ,q I devem dirigir-se às Agênci.a� Flo,restais �unicipais ou Matemáticas e Fisica

�-� diretamente 9, esta R
..e.p�rtIç.ao, SItuada a rua Salttos

tr ......iI$.,�'1'���' \ � , _

'.
• 'T)umollt nO. 6 em FIl)nanopohs.

I ," '."'. II ,CLAREIA E HIGIENIZ.4\ Ttllefone: 2.47u - Caixâ ,Postal, 395.

Endereço telegtãfico: Agrísilva FlorialfÓpolis.
�. C. -

'

DR. ANTONIO MONIZ
DI: ARAGAO- "

" " sol vido pela reserva patri-"

" "
monial de irnbuiais e, corte

"

con croladc com garantia de
"

,

e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas �ú-

nas de seu "habitat", .Sôhre
assuntos florestais, consu 1-

'�Acôrdo Florestal".

"A S.oõ�r.anà': Praça 15 de novembro -

rua :i<'elipe Schmmt
esquinA

)<'Uial ."A Soberana" DIstrfto dO Estreit9 - r.flnto

R, Cristovão NU�les_Pires 21. "

Esqu, Rua Hoepke e R. Cons. Mafra,

nuca",,, .. , PROSi:8R_

Sementes·· pàra _
pl3ntio .

Tôdo p. agricultor ou pequeno ho:rtícultor de-ve saber como é feito fi

escolha dâ seme�té pari plantar. A semente tem, - .·tes de tudo, qUe _ser

completa, perf�ita, sem. defeitos, - limpa pura com os melhores condições
de, germinação, como também de valor germiu.àtivo bastante alto. Sem estas

<!xigência li semente não dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso deve ter o ag,ricultor ou horticultor o maximo

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

VAREJO - MERCADO PORTA DO MEIO

E DI' ,A .L'
Viagem com' segarilnç�·
,

e rapidez.
'

. 80 NOS CONFC�1'AVEl8 MICRO-ONIBUS DO,
-,.

RIPIDl--l41JL-:BBISILlllo;� ,

IFlorlanóp0l!l,::- íta1af ��V.!!l!.� �:.�ba
AgeAn-cla

....

�·; ;-&àtifeoao�·:UqÚina:d.::
.
.• Rua Ten8nteISUv:eira: I

t

./

Taxas de Viação e de Melhoramentos
,

1.0 Semestre de 1957 .

De ordem, do sr. Dh:etor do 'Departamento 'da Fa
zenrta, torno público que, durante o corrente mês se

proceaer� neste 'DepartamJento, a cobrança das t�xas
acima mencionadas, correspondentes ao -1.0 semestre do
coi'r("-il te ano.

Findo o prazo acima, as aludidas taxl',\s serão cobta-
das acrescidas da multa de 20%.

l Departamento da Fa'zenda, 2 de maio de 1957'.
M. C. Cardoso

.

Pelo Oficial- Administrativo
.;..--_..._--------_..-__-_-_-�--�����---,_. ,,_,_---

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

"O l �f;;·v�'A"N'D '0- -c O M' S A B Ã O

Virgem'. ;Jistaecia�idade
" da (ia. WETZEL I'NDUSTRIAL - Joinville _. (marca registrada)

- .

eCOIJ,Omila*se ,tempo e' dinheiro
, • __ o •

. __ • ...::.._. _.;,. _" __ �'r_.� ··'_ ��"

-._
,_--

_. __ • __ r ••••••• _. •• _�_,- • __ •

•

�,.,._. ._ ._.__ ,. •..
. _ ._�

'_.,:'

r

,.
"
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·'0 Estado" o mais· antigo �iário de Santa Catadna
'. FI.orianópoHs\ Quinta-feira, 30 de. Maio de 1957

�._.- _--'-__ .

\Famosa pela sua pureza
.

desde
.

. 1836

. EM NOITES E DIAS FRIOS-

I � AQUÊCEDOR 1

4 ,� �:-.
- H,Uft6ARPS �ARr:º, BRASIL ,_.� .._:".

_

.. '_,_'_Si_QI_-'a_Q_,ue__,;:...�.. ,.����:_
,

.

i -f:. vendo em �a: "RIÕ, 28 'CJIA) -. Tran'- .dades .,sul�'a�e,ri-cana,; do ':- -r,

I ses de €>letrlC" sitndo para.os portos do !P,alrificp. Acrescentou: que ).Â' 'Y;

i. iode e crt:gos"', .,

sul P�SS?U por e;�,ta capit�l p�r� poderem D. cifiema. bra- l'I " 1mésticos.
' o nav)� italiano André C, sileiro ,e o 'atg�nti:no enfre,ln' :; vÊZe9

I Fabrlcaçõo de conduzindo v!lno� .
passa- tal' a concorrencia amerr-

.
.

05 c./I.
, ""f\i!TO�" ELE'TRICOS geiros, ll�elus.iv,e imigrantes cana tor�á-se urgente unia eos SOFR6M
k ,lil\� l para o, RiO e Santos. Capra- -cooperaçao maior -entre os

'AS1IEiROS S/A' no Caprani, cineasta e pro- dois .países. Na Europa, pou
'to""� , . �';UtO'i�' cinématograflc., ar- co se' sabe' da cínematogra

g�ntin?".p-assageiro, d:? na- fia dos .doís ;países, a não
ViO, disse-nos que rôra ·,ía ser quanto ao que tem' con
Europa realizar estud-os sô seguido o 'fi'1me· brasileiro
bre _a poss!biIiida.d'e da colo- "O C;a.nga.c�iro" cuja. reper
caçao do filme sul-amertca- cussão tem sido< bastante li-
no 'no mercado euíropeu, sonjeira na Eiiiropa.
Pr�tende fazer u� documen .Vfajaram também no HAll
tário SO\) o Cruzeiro d'o Sul" dré C" 11 imigrantes ítalia
foca.lízando também ,objeti- n�s e 10 húngaros 'para o

vos' SOClaiS e econormcos do RIO e 9 húngaros e 86 ita
Rio, de Buenos' Airês, e ci- Iianos para Santos.

.

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

faz sabão
econ6micamel'lte I

l.irnpa totalmente
�isos/.azulejos e pias

_
Desinfeta chiquei
ros e galinheiros I

Remove tintas
e vernizes!

I
i

!
I .

r' VE�DE-SE

r e o rusen-c n.e .

Uma sita à rua Jeronimo

Coelho, na 20. Tratar na
ij>/�

,:;;;:::::�, (,/V'" r: 9�(.) ç,..
-

. / I .,:f ',�" I,;" • Jtt:
-, I"O� .'1 "'4'{ •. � .... : ""::-L1

O·
f·;-' .... ,� I)� "-,, ,'.•

'

07/J1fi_..','fi. '!._-'V'lr'..!4 • ...... ",._

.

SOBRé. V.<u.;·T�' u.... . ...r "." (, .... '"

�/Cle €!O' T€ ,,-�,,"�)N/e' fVi t" .,41"

'1/0 ', f.A60 t>t: �élVe..,"'� .//".' "'i .. '

n. (J116-D O$Clu'I �/i;Y/l(',Q/I1r.... , '? ,.....,,'�,�

r'7G/Y/ 4. MAR�M: Ot/RAAfTE '4nRA � ,uc"-u

oo t &4/XAAlOO I/A'PIO$ METPO$

SEVERO SIMõeS
Caixa f csto], 104.

[-LO ,iANÓ:OLlS '

mesma.

26-28-29.

,••••ii•••S ••••••• ,
,

. . .

�
'i'

( fi'
. "

í '

l'
I, Aposentadoria paràro� Jor-nalislas

i X·p.r8�S��O· '.' 'or-I'8,n"0'P'-o· ·IS·· ·tíl8:· 'I d,;;\N8.,.(X�;.a:de��;:�� ��n;�SS�afU�.\aaS���O·��,�êl?��
•

.
.' Ü,' .

,.

_
u.: sa enviou hoje as duas casas vir aplaudir' essa in ic ia.tiva

: '.
.

." \�"''-. do Congréssc Nacional a se da Câmara Alta. Estou, cer

•
C' :., guinte mensagem .ide mais to ·dp contar com o seu

• <, alta importância e de inte- apoio e espero vê-lo consub-

: : I �'esse .dos profissjona ís do stancia.do em lei que será,
•

10" .". jorna lísmo :
,

)
�,' sem duvida, um justo- pre-

: I'ransj.ortes de Cargas em Geral entre Florianópolis - Curitih3 a i ,"O projeto fie aposenta- mio .para a classe que 'tanto

• _' Porto Alezre _'_. São Paulo __ Rio e Belo Horizonte " • na dos jornalistas apresen tem cooperado em favor do

:, � : tado ao Senado dta Republi- desenvolvimento do espir'i- f•
/'

• ca, cor�·eS'pon.den.\e de tal to Plrblico- no Brasil (assi-

: .' f
' S •• maneira 'aos al!lSeiOS dos ve'" nado) -Hel'bel,j; Moses".

• Agências no Rio Belo Horizonte com trá ego l1)U!UO até ão •
· . '

• ,Paulo com (} Rodoviário' Rápido Riomar • M
.

fi
I

I d"d
I I

.

'1 i, 'Ofle.� :0, O leia
.

a�re I o no cOmltlO.
I. MATRIZ:--FLORIANÓPOLIS _ Escrítório e Depósito: �

Rua I � de Carlos Lacerda. 'V
_,

.•

• Padre Roma, 43 ..., Térreo'- Fone: 2534 e 2535 •

: E d T 1 SANDRADE
' • RIO, (VA) .:_ Após sete, ·fami.liares do morto es:s'a

• n. e egr.: 1,'" : diasrde internação, faleceu, agr,essão teriia dado origem

, : l
� • onte.m, po _�0spital ,de PrO)l- a sua morte. pois. ,desrl,e que

.',
.

. .' .'.' : I to SQ·corrG,·o capitão de, .re·- a s'ofr:eu começo,u .a sentir

: FILIAL: CURITIBA - Rua Visconde do Rio Bran�o, 932 - 936 •. s'erv,a Clí.denor· Aral!jo Pe- fort.es dores nas 'costas, que
• r:.'

'.

' : reira (46 -anos, cas'a.do, resi-' não cessaram até seu faleci-

� : �sciitório,e I?ep_ósito: Fone: 123,0 -- End� Telegr.: SANTIDRA • dente à rua \Ipiranga., 42, menta ontem'. O c0r:po-se' elIl

Gl I ,apto. 301, no Mo�yer), Clide- r,ontra. na. Capela Real Gran

: • nor Araujo Pereira, no. ullt-i deza, d.e onde, hoje, às 16

• AGÊNCIA: PORTO ALEGRE, _'- Rua Com. Azevedo, 64 I. �o comício,d'a UDN promo- horas ,s�i�'á ,o fe!etro �am

:' . I. m
T .' • vl'do 'Pelo sr. Carlos LaceT- o cemltel'lO de Sao Batlst,a.

• .�'one: 2-3733 {RIOMAR). PORIO ALEGRE - R. 0-. SUL -.- I da na. E�planadla do

ca-ste-,
Todavia é bem nossÍ,"e,1

: Ateníc-le' '.' "RIOMAR" _ End. Telegr.·. RIO"MARL.I .'.

• lo. fôra vitima, ,de uma a.gres qué'face às a;legaçÕes. dia fa-
.

ct
�

,

• sãt> por parte de 'alguns m'ilia ,do mortõ, que deixou

.. I ade·ptos daquele: partido, �or ; trts ··filhos, ª Policia sus!e
!! .. te,r dado um- gl'lto (le: "Viva o 'enterro para apuraçao

i FILIAL: sKo PAULO - Av�niaa do 'Estado, 1666 - 76 I Get�l!_o_Vargas". _ Se,g�ndo�,as c�u�s<re�.is_��. óbH,o.
li

.

'Fone: 31,06.50 _ Ei1d ..Telegr.: SANDRADE ." .

V·
•

. .

t·
..

- '!:. RIO DE JÁNÊIRO - RuáDr. Car';;,o N�tOi 99 - Fones: 32-17�3� ;, ••i .•.•.
, .·)·a)8D -e.·� 32-17-37 - Atende:, "RIOMÀR'" - End. Telegr.: RIOMARL,I .' AIR F.RANCE

: : Precisa-se, dé um "via- lhóu nos u1.timo·g cinco anos, A MA'OR RÉD'E AItREA DO MUNDO

I 'BELO H0..RIZONTE _ Avenida Contorno, 571' I janté' para o Estado ,4e para Dr . .A10ysio C. OIivei- Av. Ri�el!�:���':4;:�ã�8-eRi;2�3;j;n�iro'
:.. FONE: 4-75-58 ._� A

...
t�n\d�: "RI.OMAR" .1 Santa Catarina. Cartas com nt', Inspetor 'Cha,p�ó -M�n-.· REPRESENTANTE:

I 'o'

I .
i,dad-e" retrato, estado, civil gueira - ,Lux Hbtél -::- Flo- An�:Hlio Fiuza Lima,

"

•
e',casas .para oil(H�, tr-aba- rianópo1is � S. t. Florianópolis S,ta. Catarina

•.,.��.��.,�G,.?$�$•••.��'!•••� a.Q&•••••• ',f•••�_'•••• 1 ,'.
'

.� ,-

No SiCULO xv' -'.
VIA ""{.II'TO.>',� 'I!'
Ii!AI$I DI!' 20'" O;;; ii'

.

De IOADé. »

.- .", -

A7.:4ustna U� roupas terras e unl� �a8 prmc�.
pais nos paizes adiantados da Europa e F.stados
Unidos.

'

. c
. A rôupa Imperia.l Extra é produto 1:18 principal

industria do u:enero em nosso paiz.
-_

......
' ,

'

_ �
------"-....;...""

,.

;I�SSE
',j,_. "-

PARA A :EUROPA

Não espere mais poro fazer à Europa
aqyela viagem há tonto tempo so

nhado: a CLASSE -'FURISTA no Atlân
tico Sul ofe(ecé·n;e U(T1 desconto d�
(êrca de 30% nas tarifas de pas
sagens. E' n'Ote que. o aparelho· é' o

,7meSmO SUPER G CONSTELLATION
com duas pq,rtidos selTlOpais· do Rio
de �oneiró: terças e 'sábados, �às
cinco e meia da tarde,

éONSULTE SEp AGENTE DE�LAGENS OU"A
...... ,

'

,

NA

VANGUARDA

DO·II0GRlSSO

.

. \

9

_

.

I
l.

,/ .

"
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Florianópolis, Quinta-feira, 30 de MaiQ de 1957

verd'ade - sObre· o •
custo adiciOlial de

I

-energía, I
. I

7.0_ Obrigará á constru
ção extemporânea
de uma nova linha

de transmissão a um

preço de DUZEN-
. \

TOS MILHõES DE '

.

CRUZEIROS. . I8.0 - Obrigou a aquisi- Ição de geradores
diesel elétricos para IFlorianópolis, no va

.lor 'dê cerca de 20
;I

.'
..

.

MILHõES DE CRU

ZEIROS para produ
zir energia' a custo

,c

superior a dois cru

}. zeíros por KWH.

9.0..,.-Obrigará a uma so-
� .'

", lução de emergência
"
no norte-catarlnen

,

se, com dispêndio de

,pelo !IIIlenos 50 MI

LHõES DE CRUZEI
ROS para produzir
energia á preço de

custo ainda ignora
do.

10.0 - Drenará, no futuro,
ma;is de 3Ó M 1-

,LHõE� DE CRUZEI
ROS CADA' ANO

#-ora da ,regiã9' nor- e
I

t tarí SENHORA,

Ie-ca armense, e m

f, d t di participam aos seus pa- participam aos seus pa-orma e- (!us o a 1- .

.

I rentes e pessoas de suas re- rentes e pessoas de suas'eional de energia. I
E' êste o quadro horripi- lações, o contrato de casa-

I relações, 'C! contrato de ca-

lante que, temos' diante de
I

mento de sua filha HELLY
.

sarnento de seu f ilho, AR

nós e são estas as responsa-! TEREZ�NHA. PEREIRA, : MANDO PRI�º RUSSI�
.bilidades qUe homens tão le-l com o Jovem

.

ARMANDO com a senhol'lta HELL'Y

monstrou somarem via:nos quanto inconsciêncio
I PRIMO RUSSI. TEREZINHA PEREIRA.

13.605 KVA o total sos atrairam sôbre todo o
ARMANDO e HELLY

dês'ses geradores). I· Noivos
norte-c8,tarinense, em pre- .Florlanópolis, 25-5-57 VENDE-SE UM TERRENO

3t> __; ProvQ-Ç!>u �m dis-:, juizo das'�conomil!-s i�ola- .__._ Vende-se um terreno, no

LpendiQ àdiei,onal;. - d\s de cad'a indústria em .

. Desde a e!'ócolha dos. tecidos padrão corte e aca- E.streito, na' Rua' Geral,
de 1951.c'..-:.1956·-4e _. ª',' ,.' .

,

'

_ í bamento p�:fe.ito. tudo é motivo do maximo cuidado
._r A_'':. ..

"0 -,�;R�'.J?1:9f,0, �ol�t.Jv�, �9" �c()no J " pelo.s expeclahstas responsaveis pela confecção das próximo ao .Matadouro, me-

,eel1Ca _4�, �!�L�, .� .�� '1"�c;ijr�1�,,--;,e�p'r:iu��6.,"'.<'� :io�lJ.as {!,U�!-!�i�1 Extra. Só assim é possivel obter uma dindo 9,18 x 40m.
. pE �RÚZEIR9S, na áã �('�\}mla-do.r Estaãó. ,i .""'.ro.u.pa per.�lt!l·e·que: tes!e ��m. _.". Tratar na mesma.

, -ene:rgia 'ph}d'uzlda por. ��i;"'w.(�O�(). . -':/ . Pelo. Crediá·rio. do. Magazine Hoepcke, po.dem ser 30 .a 6-6.
. :ger.·Itldor�s.d'ie��l�lé-�· �

.' ," .'

I ��qt�iri(.las com eX'!;lusivida�e nesta' cidade estas afa- ... _,._ .. "
_

t'" t' 1 .

'. pela'1 ,madas roupas.
.'. VENDE-SE

4.0-S;�:;:�:;· ·,L.>.eiã· eas,s,iõêT60-�E'
..

-s
.......

I""wa·..._d·r·�o-·" co��:, s�� \���T�:�::i::
ZEIROS naconstru-.. mesma .

.. _.' �' .... ',-- -- _.---�---

Toda 'a
(Cont. da 7a pag.) mada por base dêstes cal-. f970, já computado o. cres-'

culos, Ainda ponderam que cimento. de consumo. Sõmen
Capivari, aumentará tam- as nossas reservas

.

hidrau te de 1970 em d-iante teria
bem-a sangria. de capitais Iícas J'á estã esgotadas ao' mos que' recorrer a abaste-. I o .'

.

.

ao norte-catarínense, que que podemos responder se-. cimentos a,dicionais, e ê's-'
assumirá nos anos futuro�·1 rem elas sufícientes 'para tes, s�, d�' maior custo, te;.
a importante cifra de. 30 II abastecer tôda a região até' riam i�cidências pequenas
MILHõES DE CRUZEIROS '

mas teriam dada a sua baí-
CADA ANO, desde que o -

xa; proporcíonalídade em re
.

'abastecimento chegue a 50 I lação ,à:B; produções de bai-
J

milhões de KWH aIO ano, I xo custo já eedstentes.
nlíãs já coiitratedo pelo. Go /

Concluindo, podemos asse
vêrno do Estado. I .

verar que a mudança de
Querem alguns 'incautos

I
--- .-'.'

•• . '

I orientação no progtima da'
ponderar que" se o norte - - _. - _. - - - - - - - - - energia elétrica no �orte-
qu.isesse -P?d��ir sua. pró-

l "
--

'PRÊêisA-SE -_. .

jcata:rin��, que teve seu
pria energíã, essa serra, no

I
.

.

iníeio com a liquidação do
.

presente, de custo superior.J AUXILIAR DE ES- projeto de. desvio do Rio. do
A êstes podemos resp.OiIldler" Júlio,

.

trouxe consigo as se

que aguardem qual vai' ser; eiRITORIO ·.cOM· guintes manifestações, já
. o futuro custo da energia

R" le I ve.
rificadas ou ainda' por ve-

de Capívari e verão se pre-
I P AI A .

rificar:
valecerá ou não uma dife-: "A M'ODElAR""

/

rença de. 60 CENTAVOS .to-
I
na· . 1.0 - Submeteu tôda a re

gião a drástícos e

•

PRECISA-SE
])e uma empregada,' moça, ou senhora, para servir

'ce BABA' paga-se bem.
'Tr:üftl' na rua Tiradentes 47 - Sobrado

triais díspenderem
cerca de CEM MI-

I

LHOES DÉ CRU- '

ZEIROS na compra
de geradores diesel

elétricos. (O levan
tamento feito de-

....+...�.�..�.�••••.�..�.�••••.�..�..�.�..�..�..�.�.�.+...�....� � � .. �- � ...

�i:83S1) saberl :'t E e'�cr ver :i:
�:.. . -PARA-' +.�.
�:.. Aspirar a um Futuro Brilhante Fazendo ..�.

-

�:.. POR CORRESPOND1l:NCIA o seu' ..�.
�:...Curso Ginasial (Artigo 91, dI? Decreto-Lei 4.�44) ..�.
�:.. PEÇAM INF.ORMAÇÕ'ES AO..

o.
..�.

.

�:.. LN.C.A. - Av. RIO Branco, 185 - 17. ..:.I �� ando s/. 1.708 %.!. (Séde Própria) - Rio de Janeiro. :t�
................................++..++> �..++.�.+...� ................................... � � .
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. desu ecessârios eacío

namentos, com enor

mes prejutzos a sua

economia e' desenvol

vimento. (De' 1951 a .

19'56 houve 8.000 ho-
'

.
I

ras de racionamen-

'. to).
.

�
'

.. I
2.0 -:- Obrigou aos .indús-

.;,: �e�._� ;.....� +..�+.. +..� +.. ��..... � � •• � � � �. � � -�_.,�_.�._�_ ..y_...

ti·Vurso dt'-: P /t'ÍlardvaU·a �.S.l. t
t.. (ESCOLA DE SARGENTO�DAS ARMAS ·l·....

e �'f.!. QUADRO DE TOPOGRAFOS DO EXÉRCITO. �:.
+i. - Orientado e Ministrado por _<?ficiais do Exér- ·t·
�� cito �.

.' ·t·
•� - Abertura: 15 de Abril de 1.957,' t+!. - Local de funcionamento: Colégio Catarinense 'lit.:.-�lnscdções: Na Livraria "43", à Rua Trajano .:..:. '18, com-o Sr. Alcides Stuart (onde .:..... �.. se obterão maiores detalhes). ..,
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.I.<'irma de repres.en.taçõ�s ldesta praça, estabe.lecida .

há longos anos, nece,ssita, d� ,um vendedol'-pracis�a' para! .

inicio i�eàüfto.· Inu,til ap,resentar-se qU.em não pb�suir
_ ·habi.Htaçõ.ês:-' Carta.s, ·p�râ,.3., :re!lação deste Jornal, o;fere-!

., � "t:endó\a�plÁ'i ief�í;ênéi�·�"�;ihform�-õ"��-lt seu r;é�'l)eito.·,
,,-Po�$ibiUdades 9� _!lufeí'll'�Iflen'salmerlt'e Cr$: 1.0,000,.00, ou,
màis, dependen�a'o exç.lus.iv-amente da -cãpâcidad� de tra-
balho e. conhecimento do cand,idato.

.

.. "

região, em forma d�

.

Ção de uma linha de

transmissão 'que re-
.

sultou defeituosa e

em breve obsoleta.

5.0 - Provocou um aumen

to de tarifas de mais
de CEM POR CENTO

FLUXO - SEDATINA.
Aliyja U (olíeas uterinas

Pel& avio de seus cômponentec Malge·.

I

Iln& _. Beladona -:- Plscidia e Rama-

mells. a PLUXO-SEDA'l'INA alivia pron-
.

�eDte as eoUcas ute�. Combate as

1rreauIar1clad�s das .funçôe5 perlO<l1cas
das senhoras.

• calmante e reculador clusas funç6eJ.

com tendências de

alcançar, .em novos

aumentQs, QUATRO
.

.

TROCENTOS POR-
CENTO.

6.0 - Provocou· uma eva

são � de' 1953 a ..

1956 _:_ de 40 MI..

LHõES 'DE ÇRUZEI
ROS .para fora da

\ DIS1RIBUIDORES DOS 'AFAM.ADOS �rpISIÕES
. .

.

"O ESTADO" O MAIS ANTI�Q DIÁRIO DE S. CATARINA

• •

"'� ...

,..

PROGRAM,A DO ME�

PROGRAMA DO Mli:S

JUNHO I

- SOIRÉE DA VITóRIA em home

nagem a Srta. TEREZINHA DU

TRA, "Miss- Santa Catarina".
_.:., BINGO da Faculdade de Direito
- BINGO DO Educandário S. Ca-

\

Dia 1 (S)

�

Dia 4 (III)
.Dia 5 (IV)

tarína
Dia rs (S) - SOIRÉE
Dia 29 (S) - A grande noite caipira de S. Pe

dro, na Séde Balneária, Progra
ma especial.

CINEMA - Toda·s as segundas' feiras have
rá sessão de cinema no salão da

. Sétle Urbana.

\-

PARlle.IPA�çÃO
HIPóLITO ])0 VALE

/

(
SILVINO RUSSI

PEREIRA Te

SENHORA'

..

- a extraordinária chapa
de fibra de

madeira prensada

Você gonho em

'BELEZa - CUSTO'

I•.
R.aPIDEZ E.

'DURaBiliDaDE

* lá vem pronta para 'ser uspda ••
.

dispensa acabamento.

* mais fácil d� serrar, curvar, pregar,
..

colar. pintar e envernizar.
I DURATEX S. A. - Indústria e ComérclQ

Rua LIbero 'Bodaró, 5B2 _ 9.' ond.• Fone: 37-7581
ex. Poslol: 7611 • End. Telegrófico "OURAPLAX" _. SÃO PAULO�

.
* tipoI e espessuras sempre iguais:
.1II0rmal, rempe,qdo. Perfurado.

- FO� 3779
S. C.

CAIXA

+:: ,

,')"
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..o ESTADO", O MAIS ANTIGO Q_lARIO DE S. 'CA1'_ARINA Plerianôpolis. Quinta-feira, 30 de Maio de 1957
------------------------------------.--�------------------�--------------.--------�----------------------------------------------------------------�------------------------

Em vista das condições�d� at ra desaeonselhífei para um grande"elPlfáculo, os promotores da temp of,ad da Perlugue
SêS resolveram' tran sferir para sábado o encoldro entre. o s lusos cariocas�e o Figueirense. que e slava marcado para:ante-ôntem. Ho

-

, je i Poflug'uesCltestreará,em Joinlille enfrentando o América. '

-

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
- menina Yára-Maria,

filha do sr. Gualberto San

tos Sena, agente postal-te
legráfico no Estreito.
- s ra, Ana Cecilia de

Carvalho Urialte, esposa, do

sr. -João Eugênio. Urialte
eomltrciario.
- menino Alinor, filho

do sr. Agenor Vieira
- sta. Miriam Mussi, fi-Ilha do sr, Mussi Dib Mussí,

comerciante em Laguna.
- sta. Maria de Lourdes

Schmidt,
- sta. Maria da Gloria

Pereira, filha do sr, Arrtân
cio Pereira.

:- Cap, Ari Oliveira, do I

Exército Nacional, servin

do presentemente no 14°

BC onde goza de merecido
conceito pelas. elevaJias qua
lidades' e pela vasta cultu

ra geral, sendo benquisto
pelos superiores, colegas e

subondinados.
- Ten. Edmundo José de

Bastos Júnior

Walcir Borges
Cap. Wallace Capella ,

Abelardo Máximo, Pe-

reira
- Mário Piazza.
Natal Oscar Curdo.

MENINA VANIR DEYSE

Transcorre hoje' mais

um aniversário natalício da

galante e inteligente meni

na Vanir Deyse, encanto
do- lar do

/

nossõ .prezado
amigo, e conterrâneo, sr,

Osvaldo Ribas e de su-a

exma. espôsa d. Valéria!
Grams Ribas.

Por este motivo, será ofe

recida na residência de seus

genitcres aos seus ínúme

ros amiguinhos,' uma lauta I

mesa de finos doces I e gur

ranás.

Às muitas homenagens,
[untamos as de O' ESTADO,
com votos de feiicidwies
extensivos aos seus, dignos
genitores.

, ,
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@EMAS, �

(lHE SÃO JOSE'
A's 3 - 7112 -- 97'2hs.

,
"

Espetacular 1. ..

-:- Todo o impacto selva

gem de uma luta de mor
te!

Dale ROBERTSON

MarY MURPHY -' J. CAR
ROL NAISH em:

O íNDIO HERóICO,

CinemaScope -

Çensura até 14' anos.

� ...
.

.

",�,_ � Z
A's - 2hs.

TENTAÇÃO DE ADÃO
- Com: Edmund PURpON
- J&ne POWELL.
Censura até 5 arto-s.

A's --=- 5hs.

AS CHAVES DO PARAI
SO - Com: Yvone_de CAR

LO - Alec GUINESS.·
Censura até 14' anos. '

A's _:_ 811s.

N·a Téla: -- ÁS CHAVES
DO PARA ÍSO Com:

Yyonne de. CARLO - Alec

GJ]INESS.
No Palco: Um dOi!

maiores cartazes da atua

l}dade: 'TRIO LOS PAN

Hos - da Rádio e Têle

P.�or4' - Çalla17.

- --,----,. ,----- -- ----, '�-------�---
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Prese.ires '� ,a� para as Noivas de Maio,

.... ;�.:.

pala 2' pessoas, com tudo, pagôS;;\;::t, 'i

n uin��Super -G Constellation da V1RIG
'- ���5L
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.

.
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�

�
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à vendedoro de. MODAS CLlPPERt- S. A:
La_tgo Sta.

"

, I "�I€v!s30 G. E. - Da. Fclda Endler; R.ua Minas Gerai;. '03, Pôrto Alegr-e, fi. G, "I. -
5,OaO,oo à vende-tora Da. Alide Weisshei.ner de A COLOMBINA, Rua José Man am-y, 1 7,

I Rt:fl'igerador G. E.' - Da. Gessy B. da Silva, Trav. Azevedo. Casa 8: n." IG:, Pê 1'10

Alegre, R.G.S. - I. 1l0.OJ à vendedora Da. Loanda Fernandes de PAN1TZ & Cf A, L'I'D v.,
Rua dos Andradas, 1648,'

'

I Rádio Vitrola c. E. - Da. Jamilta Biancblni, AI, Rio' Branco, 390, Blumenau, S, <'.
- LOOO,OO á vendedora Da. Aita Filuld da eASA I,EI'l,ER (filiai), Rua 15 "d e Noverr I»:o, (",l-

I Máqllina de Lavar Roupa Bendix - Da. �lal'Y Aparecida dos Re ís, PC;". da Ba nd ;1"",
40. lO.· andar, conj. 10-C, S. Paulo - 1.00J,00 à vendedora Da. Alzira de DOr,L MO]) ,;' I

L.,TDA" Rua Xavier de Toll�élo, 216.
'

I Máquina de Costura VigorelJi - Da. ,Juracy O ivelra, Ruá Joa,quiin Tavora, 15'l, apto,
204, Niterói, Rio - 1.000,00 à vendedora Da. Maria de Lourdes Almeida d e MOlJ,'.� CONDE.
!tua Gal. Câmara, 72, Santos.

I Aspirador de PÓ G. E. - Da, RutÍl Alves dos Santos, Rua Hildebrando slquet P, 7),
Campinas, S. Pau.o - 1.000,rO à vendedora Da, Fernanda Terxe tra de MODAS ci.r PER S A"

Lgo. Sta. Cecília, 39, S. Paulo.
I Enceradeira G. E. - Da. Irma Rodrlg'u€s, Rua ourutuca, 36, B. Horízorit>, M, G, -

1.000,00 ao vendedor Matheus Nunes Coelho da CASA JARB,AS, Rua' Tupin::mb s.. "l.

,
I Rãdio-Cabeceira G. E . .:__ Da. Odete' cristofanl,' Alameda rzab ,I, 751, Curtt íba, Para-

ná - 1.000,00 á vendedora Da. Fany Mazer da CASA MAZER, Fraça Gcn 1'050 Marques. 10'J.
I Rádio-Cabeceira G. E. - Da. Sophia Jacob Jorg�, Rua da B'ah la , 1021, Hotel iH,,' r), ,

pole Belo Horizonte, M, G. - 1.000,0·) à vendedora Da. Elza Clara E. dos Re.s de LCJAS
NORMANDY, Av. Afonso Pena, 788 e 796, -

'

1 Rádio-Cabeceira G, E. - Da, Amir Nadur, Rua Rio de Janeiro. 1197, Belo Hor.zonte,
M.G. - 1.000,00 á vendedora Da. Jacyra Azze de A ELEGANTE "MOOAS", Rua Espírito
San 'o, 1037.

I Liquidificador Wallta - Da. Neuza S. Roch', Rua R. G. Norte, 300, BeL> lLlrizont',
M. G. - 1-0UO.00 à vendedora Da. Maria Nazaret H. F. Teixeira da GALERl.-\. CARIOCA, Rua
Rio de Janeiro, 389.

I Liquidificador WaIlta - Da.�da Bi Mabillot, Rua Tatnoios, 583:B. Hor.znnte, M, G. '

-1.000,00 à vendedora Da. Heloisa Helena de Carvalho de LOJAS NOR�IANÚY. Av. Afonso
Pena, 788 e 796.

' .

,
I Liquidificador Wallta - Da. Ilda Borba, Rua Barão de Ituberaba, 91, Ub raba, M. G.

'. _ I.ooo.oa à vendedora Da. Idone de A TRIUNFAL, Rua Sâo Bento, 200, São Paulo, '

1 Ferro Elétrico G. E. - Da. Mariana Helena Palhares, Rua Barata Ribei: o, 4J\ Apto,
201. Rio de Janelro, D, F. - 1.000,00 à vendedora Da. Na,lr de CELESTE MODA:, 'Avéntda
,Copac:;bana, 876-B.' _'

I Ferro Erétriro G, E. -. Da. Olga ,,"ugusto; flua João Caetano, 2Q3, são Paulo -

1.000,00 à vendedora Da, LUde santos de CISNE TEXT1L S. A.,' Praça Patriarca, 66,70,
,

1 Ferro Elétrico G.E, -;- Da Dana Oliveira. Trave �a, Prado Valacarts Nazaré. 5,
Salvador, Bahia - 1.0�0.OO fi. vended,.), a Da; Ala:de S uza de Zl!\AS, Rua Chile, 5 • Galeria,

I Jogo t'de Nallctex - Da. Tereza Cai'alo\', Rua Rio dp Peixe. 55, Vila Zelina, São Paulo
- 1.000,00 à vendedora Da. Glacis Barros, C:e A SENSAÇÃO MODAS S/A., Rua 2�t de Maio, 20.

I J'Qgo de Nailotex - Da. Maria Alice Veli;'a' Tavares, Av. Oc€ânla, 702, Salvador,
Bahia - 1.000,00 à vendedora Da, lVíal'ia Aives do, Santos de ZINA:;:. Rua Chile, 5 - Galeria.

1 J'go de Nallotex - Da. ilUda P. Caiml, R. Frln('e?,a Izabel. 279, 1.' Andar, 'Apto. 10
Pôrto Alegr". R. G. S. - 1.000,JJ á wndedora Da. Laura Sfaduny de A ESQUINA MODAS,
nll� And1'aJ;;.s, 1 �J2.

""
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, \-" \-.
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Com a presença do FLcal Federal e Representante

"

da Carta-Patente 230 -_ -Dlár�o clà 'Noite -

-

renlizou-se dia 15 de Maio, nos es.údíos Ela' Te'evlsão

Canal 7 _ São Paulo, em progr.ima especial também
transmitido pela Rádio Record, o Grund e Sorteio

','Presentes Nailotex para, as Noivas de tÜ1Íu",
,

.'
.

,.. , . '

R\.ILOTEX cumprimenta' e d es. jd n-;uibs felicidad2s',
,

às' pes__:oas contempladàs que poder::io procu: ar

séw, pr�mi�s na própria loja on -I � eLt ,ar-1:11 SU'l:; co Y) p:':::3

oueni:'ioemsuaSc-deàHuudoCo t" '(',�J:'_��:-,J I) ,�)

I>1W, publ,

r·

o (�:_;.:: {IiJ c..' J r,i e J h o r em ny Io n

A C-O-RÓA ni:FER.n-O· -�-;�-----.,---------------- IATE CLUBÊ
Censura até 18 anos. I �AROTAS E SA.MBA

" C', CONVOCAÇÃO

g_
....

'
...(�-l·?'�...;�_.. I ,,;,;:�;".tm1:..:�-

--

u,
. �;i,v. I.

As 5 - 8hs.

I"
-,-

"últimas Exibições" . 'A's :- 8%hs.
nante!... A pedido I 'PITUCA
'Massimo GIROTTI PITUCA - ,Adelaide CHIOZZO

Gino CERVI Elisa CE- F,rancisco CARLOS - Ivon , GAROTAS E SAMBA

I GANI em:
.......""""_1 Cl!,RI - Sonia MAMEDE I ,Qensura até 14 anos.

----_._------ ------ -------,- EH'1
' me-

Preço - 01'$' 50,00 (Úni- .

co).
Censura até 14 anos.

/

,

• l

.'

•

-

De or,dem do sr'. ComOdOllO, ficam Mnvocados oS

,senhores socios, ,p�ra na
�

form:t �o § 10 d'() Artigo 31,
reunir;am-se' em Assem,'bléia Geral, no proximo .. dia 2
de jUl\ho, às 9 horas em prim'eira convoc�o. e às 9,30

d -,

1
.'

em segun,a convocaçao, para e egerem os membros do
Conselho Delibe.ra'tivo e seus suplentes, bem como o

Conselho Fiscal.
FlorIanópolis, 29 de Maio de- trui7

-Osni Raffa

Na - 8hs.
.

Uma estupenda
cação .histórica!
- Um drama

evo-

IA's _.:__ 8hs.

Colé _! INESITA
quel

.

MAR'DINS em:

MULHER DE·VERDADE

Ra- apaíxo-

I
, I_ ,

Censura até 18 anos.

',iJIi', ,,'
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Tôda ,'A 'Verdade Sôbre
Aqueles que levia�mente,

D' E
'

I
"

-;

=t:�::t';:�':.:':':�-:�� ,'"
"

a ,'. "n.erg" ia� Elétri�,•. atrução ou Jiquldação do pro- Iif?' 'J", -

'"

'

,gra,m�'. "qu= Sp traçara para A IMPORTANCIA DO RIO DO JÚLIO NA', ECONOMIA DO NORTÊCATARINENSE
asseg�rl}r ao �orte do' Es-

_ GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO ERRO COMETIDOQUANDO SE DESPRE-

!�:,;g�: :::;::::�e:: cu��' -ZOU A SOLUÇÃO NATURAL DA LIGAÇ� O C�M 'O BRA�!NIÍO _. QUANTO NOS

do de produção capaz d� ,TEM CUSTADO'E QUANTO AINDA CUST,.AR.àA INCONCIENCIA DOS QUE SE OPU
tarif:t� em nível ZERAMAQUELA SOLUÇA0. -,

tecimento de ensrgia elétri- ccnduzíndo-se através de entes do Rio Bracinho de
.

'I \
'ca ao -norte-catardneese, um Itúnel! para

o
No. pont., .mais favorável

}.
que se encontrou para a

transposição do divisor de

água por meio de um túnel,
a bacia 4idrográficà do-Rio
do Júdío .totaliza cêrca de

\'55 quilometros quadrados;
os deflúvios anuais tem sí

,do de ao ,H 50 milhões de

metros cúbicos e as dosear-

ca. 3.000 KW permitindo
'U'"rna produção' de ca. 20 mi-

.

lhões KWH ou mais,
.

segun

do se 'optasse pOI: maior ou

menor acumulação.
(Cont.i na 7.a pág.)

"(J'"'i�-.i�\�__ 1II/6oool'�l'�I/�·

mant'>'r ns

,b"lixissi"no. 'l.ind'a »or mui- do-se o seu paraIelamento gas registradas foram de\ \
.

ao do Rio Br�cin�o; as_.sua.,S'j ?,63 m3 sego nas m,Illlma� e

'nascentes sltuam-se .nos -de: 20 m3 sego nas maxírnás.
•

•

-:.:. 1 "' ' I
-

.' t

contrafortes .da
'

Serra' do Os estudos mais .cautelosos
Mar, no Iado

'

esquerdo da" tem demonetradoque .o apro
Estrada Dila. F�:ancisca, veitamento dessas águas, na
aoroximadamente na região � Usin:a do Bracínho, acres-«,. -

1 '

'do quilometre 45.
'-,

.

centariam um poterrcial -de

um dos af lu- onde iriam encontrar a Usi-

II na do Bracinho, qüe tem si

'�o. Ia principal fo.ute di€'

.

energia elétrica' de tôda a

região servida pela Empre
sul.

ití'3sit"os anos, n.al podiam
imaginar -então, quad seria

Washington, 29. (DP) �

Renunciou o secretario do
tesouro, sr; George, Hum
phery... O presidente Eise
nhower designou o sr. Ro
bert Anderson, ex secreta
rio. dà marinha para' suces-
80.r do sr. Humphrey na re-
ferida pasta.

"

, RIO, 29. (U.P.) - Estive
ram hoje, no Palácio. do" Ca
t,etp. os dir-igentes rurais de
.Minas,: São Paulo, Paraná e
outros estados, que foram
apresentar ao. presidente da
republica' as revindicações

. urgentes da Iavoura, sobre
tudo no sentido de modifica
ção qa politica d'p' cambio.
Os ruralista foram' apresen-, ,

tados ao sr. Júscelíno Kubi
tschek pelo. sr. Iris Mein-
deração RuraJ Brasileira
Este, ouvido á saída pela i'�
berg, presidente da- conf'e
p�H·tagem, dissp' que 'o pi'e
sIdente

.

sé mo.strara "Mui
to 'h�bU", prometendü' man
dar êstll'dar o àssunto. In
terrogado sobre a anunciada
marcha dos lavradores de
Maril,ia, em S� Paulo, e' es
ta' capital, o. sr. Meinberg,·

81 respondeu :"-' "Primeil'u v.ie
ranvos bateqores. A mar
cha virá depois!
'Madrid, 29 (D. P.) .....:.. 0'-

dirigente democratico espa
n�o! desmen�e�, com indig
·naçao, a nohCI:a de que en-
tre os vinte e tantos agita

j 62 dores presos figuram repre
5 seniantes do. mo.vimento. mo-
5 narquico.. E expljcam que se

55 trata de mem,bros de um

3 grupo. "Llberal _socialista,",
�b que procura utHizar o mo.

vimento monarquista' c&mo.

trampolim para o resüibele
cimento. 'da' republica. Eri-.
<I;uanto i�so, o.s m-eios poli
tIcos assmalam que a deci
d o gov.ernÓ d;e. FranM
co. de entr,egar os presos
as auto.ridades cIvis" indica
que a situação não é con
si:derada gràv�.

a enormidade de, ônus que
estavam atraindo sôbre a

coletividade, desta região.
.Desde longa data pensa

vá-se .no aproveetamento
das águas do -Río d�o Jú-

i
Iío para suplementar o abas

I �rianópolis, Q�inta-feira, 30 de Maio. de 1957

E' êste río; um. afluente
I

co Itapocúztnho pela mar-,'--�-
. .

gero esquerda, desenvolven- Q' ELEITORADQ' CATARINENSf ._

Segundo dados oficiais do Tribunal Re
gional Eleitoral, com o novo alistamento
eleitoral, até 30 de abril último, existiam no

Estado 21 . 633· eleitores,
-

distribuidos pelos'
"

municípios na forma abaixo arrolada .

DQ próximo mês por diante, publicare
lp-os os mapas oficiais do Tribunal" com os

totais anteriores e os acrésc_in\Os mensais�

JKil T�lnlHl DE fR�lnSltIR�E� C1MlRl HnM�NjG�lD�� EM �,Jn�E
.

Acontecimento de real re- .t\.s 10 horas doúltimo do- dr. Má�'io ÂU'g.usto �eixeira �vez. que o mesmo foi o p'ri�
percussão na vísinha cida- mingo. dia 26, com a pre- de Freitas, for conv.ldad,o_ o meir., Ag-ente de Estatísti
de' de São José foi- a reu- sença dos 'mais destacados sr. Arnoldo Souza, tabelião,

.

ca de São José, exatamente
níão

-

proeporcio'rtada pelo elementos da: vida política ex-prefeito e pessoa larga-
'

quando: 3.1 Estatística Nacio-
. Age"!1te de Estatística daque e s�od�l de São �o�é, na �el:te relacionada no mum-

'
nal dava �eu� primeircs pas

la CIdade, sr, Florduardo Se Agência de Estatísttca da- ClplO. e nesta capital, I sos e 'I'eixeira dp' Freitas
na, a fim de homenagear o quela localidade, foi dado FOI acertada a 'escolha' sonhava e trabalhava pela.
idea:!izador do IBGE, dr. M. início ao progr'ama elabola- do sr. -:\r!1oldo Souza para creaçuQ do I.1�.G;E. Arnoldo
A. Teixeira de Freitas, de I do, usando. da palavra o. sr., de�cQ�l'lr o. ret�ato do. dr. Souza, também como prefei
saudosa, memoria para to-!' Florduardo �ena, orgaDlz.a� Telx�ll'a de. Fre.ltas .- !lue to, por du�s veses, foi, um
dos os que-labutam na -Esta dor da solemdade. A segUIr, dedIco,u sua ,VI?a Intelra- grande amIgo da Estarbs,tj-
tística Brasileira para descerrar, o retrato do mente a Est.atIstlca uma, 'ca e seus fu,ncionários �o-

.

incidindo que em sua' ad-

�E.))JJ} I ministração foi instalada a'
Biblioteca da Agência dle Es

.. ,�, I
, 111111.1111.11111

tatistica. que hoje traz :0'
, .'

nome de Biblioteca Carde�1
(C(}nt. da 1.''' :}á:�,) do à, Ir.!itéria. I

Bahia ·Bitenco�lrt ')ongratulou.se, Câmara. Também a insta-'
vernador, confecci.liu:nd" (Ossa Manif';3t.ou, porém, �lla �urpr�. da tribuna da Casa, com a pas· lação da AgênCia em uma

�bra prima de atentado <,ontra os sa pe:,o fato de qUE, apos tall\ü�'j S.igem do "Dia do Estatístico E sala espaçosá e condigna"
principios de ol'dem jU1'ldica e mese� �"I' pel'l)lanedd:. o . i,;'pa�, Geógrafo",. pedindo que. fôsHe �oi obra de Arnoldo Souza:
de oi'dem financeira. '.jue é'o de- se, VI<,'"ge o Governador (h'�lstlr constado em ata dos trabalhos A ambos: Teixeira de Fí.·el- Brusque
ereto 272.

.

de tôdas E ssas opiniões, mandan, üm voto de r�g:ozljo peJo acoo. tas - no âmbito. . na-cional Nova·-.Trento
Poi's, disse o depittado JWSSt'. d9 que nova coleta de pr,j�()s fôs- . (edmento. - ·e ArnoIdo Souza no âm Vidal Ramos

,dista! (}U as lei apr(j'!ltdas de.pois se feita, já agora, por UI1 a comis: ,ATRASO DE' PAGA�n�N1'O bito municip,al - a Esta:' Caçador
do orçamento valiam 1l1�'UnHI cui- são competente, ond;! 'áh d..e.

O deputado Osní' J:eti, solici, tística, mui.to deve. Campos, �ovos
sa pàl-a efeito do Govu:;,() éobral' seus antigos membros' haviam tou providências do GO"<'l'no r,a- .

Louvavel gesto, -pori�TIto,
.

Canoinhas

com' acréscimo todos os tribubs sido suhstitjlidos e, �om a rapê-
ra o pagamento do s.il,ü;·;) o)(lS �Q AJgen�e de Estatística de Concórdia

I'

d E t d
.. d d I' -opeI'a"r',·os..l!o D�,nal·t,·', '.'lellt,) d�

-""ao ose, vindo niconhec"-l' Ita'o s' a o, ou essas ,eiS nao va- ez e re ampag(}, fôsso aceita ,". ' .

I
.. ",. ,

l· t· ··d E,'stradas e Rodag.,.o.,l,. qll". ',,'('.['1"111 aque es que se destacam "e' '(6
,.. b

'-

Iam e somen e pl)<1�l'Iam ser .in, u·ma
.

as propostas, sem 'iq1lelas ,," - I k d
... ara "I • li ara0

L.' I I
. " lt �R' na· resl'de'ncI'a de JO". �'."t.,O, J's',,'e'

co -Rluoran' O com a Estatis- (,I'I'c;unla_ " ""raço do' NOI,t'-CI'Ul.< as na' . e1 or'�',lI;(,r,tat'i'1 01(;" consu as o 10 Grand·� dc) Sul e .,.;. n •
-

t· d <r"
.

, . ·1'," J> �

1958 .. Qisso não podpr€.IY.(J'; fugir. São ·Paulo. Se .>xistia uma clem'o- verou o referido pal'hme.Jtar ·.I�a. dver a ·elro jorn,al na (liritibanos 5�
-

�aguarhna.
N d

.

1" . que faz vário' s nll",.,o '-lU" <"ql',�le"
e-s ra a da administração. }'IOl'l'ano'po""'lls c,.�.�,,"

Y'

unca, um ec-reto rio E:x��lltiv" ra mexp Icavel da parte <lo (;0' ç"-,. <, - Na oportunidade fo.rám
�

_

... 'l'ussanga
tecia a vhtude -':le Jazer Y. ler vêrno, para resolver !) 'lSSlnto: operários não receb('m c "al,üio .

t I d
. Florianópolis 126( Chape.cô

nla' uI' I .·oleta d·e'pre'"os. ll- que faZe"l1l J'u's
lUS a a ,6S na, sal.a da Biblio Ibiranla' 74 V'I'd-el'raIS, o .menos uma 1'1, v )t'l( a -. . teca. os 'retratos de Sua' Emi

.pelo Legislativo. O 51' J,nge Lü, Para o mesnlo assunt,�, r,Ô:5to CONTRA IR�NEUOPOLIS, .

.

nência Cardeal Dom J.a.im'e
Preso Getú];o 4� CapInzal

cerd� cem'o tal decreto'l'l'eicl)· . cm novas bases, com eXd!1�;l_9�je' 9 SI'. Len?lr V9 .. "g.:rS Fel'l'c;râ

,.de Barros Câmaiá e ',de .S..
Inclaial 72 :?il'ütl!ba

deu fazeI! úma �cons()_Iin1.';:ló dE:' a:lgumas fIrmas, qu_e ,.ii-o :Ol'lllT apr�sentou a. Casa:, .Im �Ibaixo_, Excia. dr, Juscelino Kubi-
I<oJeio . 2 Itaiôpoli<;

leis, thando e. aC!'ê:;"etlta,�ld')- ar· consultadas, h(}uve pr.e';'�lÍ d,,!1la�> a.ssmado d� 11101'adorC3' (1,1. lo,\a. tsch�k de 0.liveÍl:a. Descer- It,,jaí Papanduva
tigos ao seu 'bel prnz(')·. ·0' ('erre· r.a decisão. Em pou�,,� hl:l"ns.! hdade de �õço _Preto contra a rou O fotografia' do Pre:si-" Cambori;J Ituporanga !':�,; (� O_O�()_( _Oo(D'

to, segundo aprecian.(,s dos de- nova, Comissão de Energia: E!é- criação ,do município de Irineuo- depté. da República, o re-
.Jaraguá (lo Sul'

M�s'�eo:nCid�rga:uí�:lad'oeste 171,- Busca- pe's' 'J.' ....",

bates não -passou '(1" uma forniu· trica fêz o pedido dr n!'�n(l,·:t.I; polis. ,. .presentante do Prefeitó Mu- Gu-arami r�n' 3
::: -,; ,

�

Ia literária par.1 () Governadol' 'vlgumas firmas e se d, ikiiil-t: CONGRATULAÇõES AO nicipal,. senhor He'h�dio Sou
• Joaçab-a

tirar de sí a l'''spônsabiHdade d" respeito. daquela que foi a VC'l' PRESIDENTE DA PEROBRAS .za. O retrato de S. Emcia ,Herval ;r'Oeste
mau andamento .tia t'í'()põ,;tà OI'· cedora.' I O dep1Hado pedecista Hen"i- Cardeal 'D. Jaiime Câmara Tangará Dionísio Cerqueira � A(}s dõÍ!r dias d� mês (:� �

çamentáriA e do atrf\�O dos s(·us 'Disse ainda o depub"l� I.�llc.)r qúe RamOS da Luz ·apl't::;ento:.. ilustre filho ·de São José � Joinville 20;6 Palmitos :!;1 ,feVereir(}, lá' el11 Capinzlll, �
llu:"iliares; lan�ando t:t)o à (',.n· Varg�s Ferreira que 'i oJ.·osi-çàü requerimento. pedindo apr()va- pa,tronp da Riblioteca, foi Laguna, arJ4 São Cárlos reuniram-se em assembll:iit ,
ta da Assembléia. ES(,l:ec�,u' o sr. e�perava a palavra >:lo Gvv"rr..), ; ção a um,t!llegrama a S"-1' �nvia- descel"ràdo pelo sr. OsvaI-dü �inaruí 24' Turvo' - � geral m;dinária os srs� acio, ,�Jorge Lacerd.a que., HC a prolDEtl.\ através.de 'seu repl'i)�"lltalll,e,; do ao 'çoronel J,anari Nl�'le" _ Ramos, d,d. Pres-ildenie -da Lajes 219 Xanxerê 39 '11 nistas das "Industrias R"u-

não foi apreciada '1 t.e!11l1J dev(m- com asse·ilto no J,egisle,tiv,).._:dim ,I Presidente de Petl'o'brás _. eO!1'
. Câmara de Vereadores. _.

Mafra, 5'>'s Xaxim tl' nidas Ouro S.Ã." �

.-

se às manobras protdat6n3S <ia de, que, de posse da vel's!io ofi- grátulM1do�se com o ;:>I'oê'edi. Usaram da palavra os se- Orleães 649 TOTAL 216a3 'I�
-

'A reunião era de rotina, i
Mesa da Assemblélr. e Jos <lt'pu· cial, pudesse 5er deb,üich a 11'a. mento daquele militar fl fre,lte phores Osvaldo Ramos, dr. Lauro Muller Florianópolis, 24 de \lab de Illi.7 p(}is da (}rdem �o dia pro· ,
tados governistas, por ('"rlo,-por táia. O silêncio impr)l·tarÜl e)) de tãó importa.nte setor de ali, M.iguel Nunes e Edua,rdo Palhoç'a

'

27!) --1-1-
.

� gramada constava o S\l' �

inspiraçao do Palaeio ,lo (;ol'e1'·, permitir 'que a opiniãd pública' vidade nacional.. '�avares, dkel'tando, res,pec

-A-S-CE-N--C-'A---O--'D-E: NOSSO SE'NHOR .I� gUinl··t�: Exame, dl'scus'sa-() '"

,i
no. .interpretrasse o acont� :ir,lento O 'SITUACIONISMO 'CONTRA . t�vamente, sôbre a per.sona:- . , ,
Enfim, dur!!,nte a. e']l'rada (-.rí· como melhor lhe aprazia ·�.ess� � PRO_POSIÇÃO,

. hdade de Dom Jaime Câ-
.

f

.

� aprovaçã(} dt? batanço geral, i
tica feita em tôrno ll'3 "ê�re; o interpretação; não. essá sendo a O sr. Laert Vieira, man!fe,',la:1' mara, a Estatística e a, ut-ili I conta de lucr(}s e perdas, ,
272 os

deputa.
dos governistas, 1,�m

I
�avor' do

atuo
aI Govêrnv do Estr.-. do's� �ontra a àprovação <lo r�-

dade' de uma Biblioteca. No d' I'a de h'ol ie acha se 'em festa's relatório da diretoria e ila' �

taram, a defesa do GOI·er.nc, po' fiO.
'-

' quel'ldo .pel'1 seu colega dI': repre,
' Ao final, o sr. Florduardo

.

J"- , �I� ..ec·er do c(}nselhQ fiscal, re· i
curando désviar I) as'mnto t,.a- ESTRANHE§A DO

.
sentação - ,Hen'rique Ramos da Sena, Agente- de· Estatísti-

C
ferente ao exercici(} de ·1"9:;..}, ,

tado pelo-deputado Val<ga-s Fcr- SITUACIONISMO Luz - ap'.·esentou requ�rim('ntc
ca dp' São José, proporcio-

, O Mundo· atólico,' e encerrad(} em 15 de dezelll- c

\ reira. E' que, no terre'no dó' tal Interessante assinalar 'jue os' no sentido de que fô�se eonvo-
nou farta distribuição de I bN de 1956. II - Aumento ,decreto' que serviu rle des(�ulpa dd�putado� dad situação, dut'alIte c

. cada a Comrssao Técnica 'Ja Ca- Ch.�r::fr�n: p���.o.isreqs-Ue'netceos.;,." No dii'"d; hoje:; data em que ·s·e-c·o·m·,e·m-o·r·a-a-S·u·---
'

de _yenciment(}s a(}s direto'

para :.�nchertar" 'de enrp_os -es- Iscurso ".o eputado Lenoir .Vl'r·
-

.

sa para opiniar sôb're· a Y:."bil;- U...,·· .
. P r�s. III _:_ Eleiçã(} dp .�Oll· �I�h t

' . F b'· d d
- .pareceram destacamo"_'o d'l< bida aos ,Céus p'01" no.sso. Senho.r Jesu'" Cr.isto., todo. "selhn fi's'ca I e reQnectl"""<'tran 'os a propoê'a orçamentaria, gas erre1l'a - tam em Ill!uif{,s- a e ou nao do requerimento..

' I' " •
•

""
�""" ",

ninguém podia, por meihor hoa taram sua estrau'hesft Ilnt t;p'no REJEITADO O
Miguel Nunes. s.enho,res Ar o Orbe. rejubila-se,'e são.'grandes e n.umej:'osas as suplentes para (} exerd"i"» �

noldo Souza, Osva\ldo'Ra-' , � �

vontade respondei' às c.dtic>l� cio do assunto, teado o �r. Sebastião REQUE1UMENTO' festividad'es' que S'e .realizam. I�
de 1957 IV - Assunt(}s

di··1.
. . mos, Arnaldo Mainchein

deputado Lenoir Vat'g:as li"1'l'ei- Neves -:;..... vice-líder udcHlõt-a cri, O plenário, ·por maioria, rejel- Antonio Mangrich. dr. Ana� " A Bíblia Sagra:da, ,ou o Livro. pGr Excelência, re-
versos de interêsse s��ial..

I'a. ticado o Chefe 40 Ex.�·;.lIt:vo) rOl tou ,ao pretendido pelo deput Ido to.Ho P, Guimarães, sr.' Ela-
. � E, -de fato, a reuma(} �". �

E -.

d ti'" não colocaI' a b d' J T.� t R v·
. trata-no.s, com mais vagar o. episódio. da Ascenç'ão. ,� m'ente tratou·.desses aSSlIlI·· ",aSSim,

.

es.mon '-lllt o,s� dla anca a '1 )J�l' ,<'S· .lime r amos lelra, e aprnvan dIO. de Souzã, Benoni' S.chi-
a dia atos de féição artif;e,d, �)Ll' ses assuntos afim de ,Jod",' r(,s- do. a seguir a proposição. oio .�r. mldt; José Pessoa Maciel

"Acabadas suas inst.ruções, foi' J-esús' com o.s tos.' Em�(});a iss(}, deram·

vezes demagôgica, tem $ido mos- :ponder as ponqerações .h :'110' Henrique Ramos da Luz_ Du:'an', Gentil Sandin, Osni Câma� apóstolo.s para o mo.nte das OIfveiras. Lá levantou as ',e I�.e caráter s(}lene e festiv'1 I�trado Por vezes sen� C0'lta, a ne-' sição.· te a discussão e éncaminhami!llt. .),.. ra. da SIlva, Celso \. Rila mãos e abençõoú-o.s. E enquanto.,. QS abençoa,va, ele- p(}rqu'e a 'ela .compareceram
.,

bulosidade com que, Os :legocios IMPOSSIBILIDADE DE 'da v(ltação falai-am os' deputado� Ado.),fÜ" Bum" OfI·c.l·aI·s'. Leo: ., -" o �. M. Juiz. da Comarca,
. VOU"'Se diante deles e subiu ao céu" onde está assen-

t�' dr. Ger".a'sl'o Nllnes PI'res é ,�públicos são a»resc')ltad(}3 aú to' DEBA,TER A PUESTAO Laer.t Ramos Vieira (,,")I).�ra I, vegildo Pinheiro., ' Durval
'"

hhecimento,. dos catadlleIlS(�.
"

. Ainda na 'tribuna > depl.:t:;.dú . OsrÍí Regis (favõr), Róméu Se- Barreto; Setembrino -üe Li- lado à di:reita de Deus. ...
-' S Exa. o sr. Mário Orestes .

GR!}POS DIESEL PAR>\ - Lenoir Vargas' Ferrêll'a ::di('l> bastião Neves' (contr�:) '". "o�(l ma e- Silvà, João Brito, Leo.- ,'M��avilhosos e saudoso.s, o.s apósiolos (» foram
'

� lirusa, ilustre SecretáAo (Ia �

JOINVILLE'
" \ou que a oposição"Rute o �ilên- ColO��C�!v<»:� ,. poldo 'dos Santos, Ade-lino seguindo. com o,s olho.s at� que uma nuvem lho. enco.-

,_ ,�� Ag.'ricult�ra d

..,O. ES!;adOI-. I.Usou da palavra, r,a h,H'a do cio dó" Govêrno, senU'l 1:lficul·
ç
••-••••.....,.;,....- .............-,.-....;.....,.._.......-. PI.�t. A

.• ·outr�.s desenas . .-l. e
'

-".. .� ·briu'à.vist.a'''.
�

expediente da sessão�de hoje, o dade de aprofu"dar , ,!ebllüe e
.. O L U X H O T E L ,I pessoas cUJos nomes nao ' Ó '.

.. '.' Ó

deputado Lenoir Vargas J"cnei· 'que esperava viejl�!l ctà parte (;0 i
..

.

. A ., p!:1d.emo.s an,-otár Otl que nos. E'm pleno. século vinte, quando. 'a corrupção e a 1- Dey.:-rão nos!l(}s leitore� ii
ra, q]le fêz ampl;i explanação a Executivo algunia explica(,ã0 sê· :: of�recea voce a ::"._� fugIram a ,memoria.

. ambição. campeiam a tudb pestruill;do,'é mistér'que , estarein lemhr_1ld(}s de �ue, !
respeito d'(} que era do seu «»>)1,' bre'o caso' da 90missã'> de"'F.l1er, 'II'"

, -
.

'

elevemos no.ssas.almas' até ..o Alto, para, empiece su- e
há P(}UCOS, difg, surgiu gra· ,�cimento., com referência ii Hq�i- gia Elétrica', e a aquisJ(;üo dos

"

,or �esa da c"id.a_de. ::, i, VE'N'DE-S',E Urge',Dle I
ve suspeita contra ""ssa fir-

_

si"ão
.. pelo Estado de' "er!ldor�s geradores ·para. o nor';e .(10 F;". F ' plica.rmos,/um mundo melhov e menos'corrupto, 'para, mã, no caso de venda 'de ..

.. � .

"
aça suas. reL' l(.·Oe:·' .'

'
.

.

�

de energia. elé,titica 'p�\l''-, <> l�oIfe 'tado·. " ..'
- .. U t

'

I
.

D \
que a pai volte a reinar.

-

� arame farpal\o, que lhe f:}· I /.
• • " m au '{move' I)larcft e,

_

Ido Estado.
I DIREI�O ÀS :E:JÇPLICAÇÕES .. :' , ne <. soto 1948, ,4 portas em per,

-

.

Me'rece' d'estacar tam.bém, êsteÚêcho. da Sagrada "ra c�diclo de importllção rio
�

O seu Iiistôrico foi desde as' Finalizll-ndo suas consideraJ.O""> ' ... -
.

i'. Bl'bII·a·.."enqllanto. olhavam-no (a Jeslls) subI'r aos
Estad(}, pcl(} sempre ilustre

I�so'hre o assunto ·em a'prêço, o >. LUX' 'H.OTfL.H..•.. '.

,.
feito' estaqo de conservaçãõ.

primeiras reumoes_ da I-;omjs�ão ,.... ,. T.ratar. à rua Y ..esident� _

-
•
,. .1 ,"

-,� SecretáriQ da AgriCU!t.I;.r,a, "de Energia Elétrica,' dhei,,!:> que Lenoir Vargas Ferreira acrés �e!'·. (

•
ceus, apareceram dois anjo.s. vest�d.ps de Hranco, que

, sr. Mári(} 'Orestes. Brusa.
,

•

Coutinho, ·82. . Ih
-

fôra' informado de que o G.1;'er: tou que' a bancada da ()po�,ição. ' .. es disseram: "Homens da Galiléia, ,que estáis,olhan '.

� l)ois.q(}cumentos. estam' .,�nador do Estad6, a pcop.)sito da havia aprovado fi conces.,..ih dE,
....�._-_._._-...- ....�-_•••.I"••_-.�..-_••••- � "1li!IC!>()�()�.(J�()__

do para o Céu? Esse Jesus, que acaba de vo.s ser 8r-
'

I

,� pados" nj.'ste diári(}' i! na

primeira coleta de i)rêçoc" "01:- recu,rsos financehos pai',!;' ,t c,m� Ale' Q yl·ce-Pref'el·�o Com'pr'ou o Ib t d .
. I "Tribuna Liv.re.", .de .f

.•oà<;,a',-re � a o para subIr aos céus, volt.ará 'do mesmo mo- ,�sultara os técl!icos do Ri0 Gran- �ecuçã(} da melhoria de. en,," : C ba,'leval'am a mdlcaç:F, oe

de 'do Sul. Não satisfeito (:om a' elétric� p,arà Q norte do E;,ta'Jo , 'I
do. comó O vist-es, subir,". : 'II que, êss'e arame, inl{jorlado

.,.,

opinião dê�ses, mandara a Sã!>
I
e se sentia COIll direito a ex�!ka' D.iplo'm.!I por·10,MI·f ,,'

EI;tl pensando nestas palavras, no._dia de hoje, ' a cambio privilegiado r.do -

Paulo pedir ali govêrno da<juel,e ções de com(} isso estava, sendo II'
"íl

.. ,

um ráio- de esperança par;ece-nos ilúminar, e, 't-emos I c govê'i'no, ,pa�a ser vendido I.Esta,�]o opinião a r:-spe-.to dO. I'
executado pelo Govêl'no .do Esta·

.
RIO, 29 (VA) - Seg\l�-. :Mene.zes ).\1orais, portador q certeza, melhores dias virão. _ '\ I' a pre<;(}s Illuito reduziltos .

assu:-.to, ttndo essft llHlü IOEle' d(}., do. despa'<.;ho procedept,e ,d.e 'de dIploma falso de 'odon-
i �. a(}s agric!!lt(}res, estava s.('n ,o�cida ,.ao pelo Govêrno mas pcr .

- -1 1-, Belo. HOrIzo��e, ai! autpl'l-' tologo, comprado 'PQr 20 mil
,Nossa Capi�al, que prjma pela tradiçã-o de ser '1- d(} 'vendld'; a preeo do

um �i,,�rli'Ol'io particul'1r dcdi<·�.·· O deputado pessedista José dade,s'.em d�hgenClaS �ara cruzeiros, e que fornece-u a
gi"ande centro. cat'ólico.;� estará presente ativamente' 1_. merclld(} c(}m..!lm. .

'

desartl(:I:lJa� uma quad�Ilha poV,�i� elementos que per- às comemorações, e em nOSsa Catedral e demais jgre- � A Secretária da <\�ri('ul· ,�CHEGA 'HOJE" A' FL'O'RIANO'·.POLlf O '

de fa-lslflca�ores 'qe dlp}O-. mltlrao -, a desarticulação I jas, haverá missa como é de co.stume aos d.omingos e j- túra, entréta�t(}, em dd�s!!
J mas.de mec;l}::o e CI�·u.rglao- completa:: da.-rede de falsifi-

,.,

_

..

da firma�, deitóu nota ofl· I�M'INISTR,O'
.

PASCOAL' CARLOr MAGNO
dentIsta. Essas atIvIdades' ca.dores.

- em dias Santo.s.'
.

!_I�'
cial, para· demon.slrnr 11'1('

J
se estendem a estg Capital,' O �'onto. no. dicá d,e 'ho.je é ,facultativo. o arame v�ndido 'i alt(} "re·
para ondp' veio o -dele,ga,do - .----- ...,,_. Ç(} não d�via ser cio nlúSmo ,�'Acompanha,do'-do·sr."Flá- '..tará de diversos assuntes José. Rezr.nde_de .�nd;rade.. .A ,(.-E·II O u� r,E.SSAO,.SECR·.ETA DO ( .0 A N I� q_ue'lhe fôra _cedido !lel"

�

vio Estelita, Oficial de Ga- que qizem respeito à �'12N,e. Ãs lllvesbgac,oes Ja ap.ura"- J Estad(}, qualle pela metade, �

binete do Mi.n.isterio da Edu
I
estudantil catarmense.

' . ramo que, 19 dlplo.mas fa�so.s i c para ser vendid() jlOS Il�'rl, lcação, chega.rá' hojp à Flo- Ao que'-npu:ramQs, os e<;k foral"!1 prepa:rad:o.s no RIOe, ' . Par-is, '29 (UP) .

...c_ O d-e- no de desarmàmento e ins-
"

cultores, também lIda (Iila,
�

rianópolis, O Ministro Pas- dantes -de Flo�·ianópolis. �e'. :rendIdos em Mma's. "'. �on-dl'es. 2� (�P) - .A, legado ,norte americano á pecão aera, ,ela·bórado pelos se metade. Diz a nota '�ue ,�choal ea-rlos Magno, Oficbl verão homenagear o Mmls- ..
. . "

. Gr.a-:BrE�tanha l,tCeltou hOJe, conferencia do désarmamen EE. UU. Sabendo-se que a
(.! entre (}S d(}is arame;; ..:. (}

de Gabinente dó P,residente tro Paschoal Carlos Mag11o. Seg,undo· 1+ polIc1a, o ,che- I ofIClal�entt a. proposta ,da t()l Harol,d, S'tassen, réuniu França encabeça a posição 'comercial e (} (}ficial - ha-
. ,Jus<!elinõ Kubi,tschelf. . 'I com uni jantai- no. "R,ancho f� ,da qua�rilh,�!é um mdi:'- Alemanha. OC:;Idental .par.a se hoje�em sessão secreta a, esse plarto, porque b mes- _ via, num rolo vendido. ii di. ��..O ilustre Ministro, fIg;ll- I dfO -ilhá""'qd,, :,ontara- cor:l yld,!o, de;Dome Abran�he's I u�a confe��ncla,qt.ladrIpar- com o.s mem?ros_ do cons__e� mo daria 'aos EE. UU. a �,ferença de,., 1 (UIlI) tlui·
ra de de,g:taque nos ,círculos a presença dv Gove'rnadu i tle tal, reSIdente n�sta clda-; tI!I cOm os I USS?S. I$s�. d'e�'" .n�o da orgWlll�açao. do 'atlan Grã-Bretanha e a Ru,ssia o � lo�

culturais do País,-eliegiil':t co ES,tado e Olltl'-,' 'altas per, de, .E.Ir �elo_ Hor,�zonte fOI, ,�� que ,se� �OnSIga, .pI�meI-:, I tH�O .norte; .e segundco, 18e m'onop(}lio, das armas atô-. �

_

L(}go, est�v� �rtH'acl'),1 ,E ,'----.

lle-lo avi-ão da' VAR�G, às_l1 ,

s'ma,lIdade�. 1 pr.e�o. o'v"I'ce-pr-efeI�o do mu, 10�. um acoldo, p��a um de-
. afi�ma, _

pr·ocurou obter a· micas e de hidrogenio. \ A nao estava, pOIS? .

�

lio'ras e, n€,E\ta Cap1tal', tt'r'�
, nIClp10 de., JoanesJ.a" Jesus, "

salmameI!S1, paIEla!� apIOy�ça para ,o noyo pIa ,'. _(�!�O-4lllíiillil>O�.,.o<

�- 3

por município.
,

9 eleitorado até 30 de abril era o seguinte:
,\ ,,' l-_'"
Aranranguá /

_ �tõ. Amaró da 1 Imperatriz
Som'brio _._' Pôrto UnIão
1;Hguaçú ,. ;��,il Rio do Sul
Blumenau \42 'Taiô

36!í
fl9

39 S. Francisco do Sul ""_
Araqu�ti
Barra Velha

�Sãô Joaquim
'São Jósé

.

São Bento do. Sul
Campo Alegre"
Rio Negrinho

-

Tijucas
I-f,rto Bel�
Tlmbó

Gaspar
_Bom--Retil'o
Urubici

113
'SI
280
18
3

156
7 ..

-;JHSS
721
178

J!;15
133
151

rill

.1'5
8P3
64

c

(
, _', J'\ -,1 ';1" ,::.'..

"
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