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mos.:._ a unidade nacional expres- fica foi a, sua influência em n o s- da Academia, entre os quais se

sa na geografia politica, na lín-
I
sa formação. O -pres idente Cra- incluem o ministro das Relações

gua, na reli:gião e nos ,costu'mes.1 veí ro Lopes será, para os b ras i- Exteriores, dr. Macedo Soares "

"Que esta mensagem at i'nja lei ros, a presença da gloriosa na- o dr, Antonio Pedro de Sampaio.
tocos, os '·Iares por'tuguêsos e \ çà o portuguêsa e rendendo.Jhs a O Instituto de Coimbra é u 111

lhes inspire a convicção de que
. nossa homenagem, estaremos ex- dos maiores centros culturais de'

o povo 'brasiiEiiro se sente feliz' prim indo todo o aféto que nos Pnrtugal.
com esta oportunidade I de de- il.spiram Portugal e o seu nobre SEMPnE UNIDOS
monstrar, ajn da uma vez, o are- jovo ,

.

LISBOA, 4 (UP) - Comeu-
to e a gratidiio à pátria de sua "O presidente Craveiro' Lopes tando a: próxima viagem do p:p.
pátria",' mais do que um hóspede ilustre sidenté Craveiro Lopes' ao Brasil

I e um estadista insigne, será, pa- c sr, Antonio da Gamara Canto,
:OE D, SAnA KUBITSCHEK ra nós, uma pessoa de f'ami lin, a encarregado de negocios do H,'a
Por sua vez, a espôsa do .pre- quem acolheremos satisfeitos e si I, declarou, numa alocuçã. pI).

sidente da República do Brasi l. honl'ados' com a sua visita", 10 rádio: (Esta visita contr+bu. ..

sra. -Sara Kubitschek,' escl'eve:' rá para estreitar mais, se isso
"Nosso povo se prepara com en- JUSCELINO, MEMBnO HONO- airida .fô r possível, as reh'(;ÕeS
tusiásmo para receber o emi, RÁnIO' DO 'INSTITUTO fraternais existentes entre Por,
nente chefe de Estad-o, pOI·tugal DE COIMBnA tugal e o Brasil.
e Brasil nunca deixaram de es.! COIMBRA, 4 _CU'P) - O pres i- Membros da me.sma comunida'-
.tar- unidos ti indestrutíveis elos! dente do Brasil, dr, Juscelino ' de, falando a mesma língua, a(I(),
ligam os seus destinos. O�g.a- : Kubitschek foi eleito membro rando o mesmo Deus, cu lt ivan
mo-nos de nossa origem portu- honorário do Instituto de Coim, do as mesmas trari.cões e teu.Io
guêsa e sabemos apreciar, com b ra, A eleição se deu em virtude

,
em comum paginas das h is+ô ria s,

justiça, o que a grande pátria de Uma proposta feita por um i CE nossos- países caminham se ,

lusitana nos legal! e quão bené- grupo de brasileiros membros guros para o seu destino", '

'A Ausência Que AI'arma !'
,

Não há adjetivo que possa caracterizar a crúa realidade que represen
ta a inércia e o desleixo do. govêrno estadual no que tange ao pr-oblema rodo
viário.

.

A falta de orientação, de critério, e de programa que, 'por'sinal" mar

cam a atual administração e o modo com que vem sendo exercida, são as

causas e razões fundamentais que tão mal colocam o governismo catariense
. no' âmbito das questões ligadas às estradas de rodagem,

Quem esteja habituado às viagens pelo interior do Estado, sabe, e bem
pode medir no seu verd,adeiro gráu de abandono a inépcia governamental no
tratamento do probIema,

'
.

Estradas-tronco corno a Fl�rianópolis-Itajaí e Lajes-Rio do Sul Blu
menau, ficam;'por vêzes, intransitáveis·, Quem dirá das demais! Mas, isto, re
presenta, em verdade, o suicídio pensado e consciente dos órgãos oficiais no
encarar questão de tal importânda para a economia catar-inense, já que a

� PASSAU, Alemanha, 4 <V.P,) _' O chanceler da Alemanha Ocidental, Honrad ii. ausência de diretrizes e de providências é ponto normal, e é, por assim

� Adenauer, declarou esta noite que a manuten ção da paz 'mundial "depende d� Vnião So- í dizer, o "habitat" costu_!!leiro �e-ni que se colocam os !:liirigentes estaduais nas
<'-I: "

I' I 'd d 'f I suas divagações lacerdeanas,.,� viética", O velho estadista, falarido :em um co mIClO e elÍora
.

nesta CI a e, m�m estou que � . Mais de, 165 milhões for,am arrecadados pejo já célebre '!p'Jano de

I os ,Estados Unidos estão seriamente empenha dos na obt�nção de um'acôrdo sôbre desarma-' � obras!' somente no exercício de 1957; e cerca de. I bilhão> e duzentos mi-
� 'mento controlado entre as grandes potências e acrescentou que à ,união �oviética compete lhõés recolheu o govêrno naquele per.íodo; mas, o estado das tiossas rodovias
� -. . vai, assustadoramente, para pior.
� agora dar um, passo à frente :t;le�te se�!���" �',- _

.' , ,..
_

" ,�
Esradas boas são construídas co� material resistente,. gente capaz e

���� vontade de realbar:'�nca com puhlkWade � promessas cleHora�! De

liIFA (e tU III!L Aj '. r�. �ll Jt) I WililO J). :��s:�:n;;��e1:: :.�.c:�:�!o:";o:�;:�:' ;�:���·:o�o:;:::: ed�::
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Bancar I) avestruz e ignorar a realidade porqu� acreditar nas íh·óp.r.ia�
I)� "I: (,!! IlilF ,! :Jfill .

. !illl�: �thl..
,

bU�1: ao. ' or , bU.!�b!�iJ,:: ," j;'., ::�;��:��;;i\:��:I:S!;:�=;:: ��t� •)ndl�oi; cedas .�ó..ail",I, '�" I

FE' 4 V' A -N ' Depois de fazer�-8lver!?as" tll!!_ . docente, a,jl'e,a�}z'}çaV' ,:12 JW1fOs ,I do, !lt)1' :J1)eJp', 'l'a1:a (!�.>P ,}:-r •."" I' ,',�' \, ··kP�ih�stfe '�_r: .JOl·ge :tll,c;�4a, -au':é téilt UItt;àdvogadQ ';;' frente da Sécre-
.

RbCI' '" (,.) - 1 U,'I 1'1'1 ] g'lções de fundó "l11'eto'dológ"('" 'coÍl,'Ul'S()S Ilt\;;áhtó 'fl... i'i 'c1é �I,

'G:I
nC1\t� '«a�R.epúi;'1id'j{�ü ;"lrlJ'id'f!1_ ,>;"''''l'atia� Vi�'Ç.ão � Obras P�lica's e tum nfédico na ,da Segu.ran.r.a, 'deVe' sab;l'1'1lfesto-mensagenl Stlt'::>t:t1to pcr
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__ 111eS1UÓ poi'qu� .ti- iss nilú ê�1á .
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quase todo (J corpo do':ell�e da ,etJco'Jul'ls�tuden:te soble "01"-
NÃO DEVÊ nATIFTCAR obrigado _ "a "rosso LI \:i<..tr._ I

que o l,reS .lglO popu ar se consegue cOÍll' fatos: e não com os conselhos com-
Faculdade de Direito do l�ecif,.) tude do CItado desembargador.

,

'

-

.
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- �

I pJ:_o.metedores e inconsistentes de conhecidos aúJicos governamental's e nem,f· I' 'f t' acrescenta- O mamfesto·mensagem fa7.e'l· çao de leI. ,

P' dil'ig'ido às su?s, COl1.o·ên(!'C� de lna lza o manl es o ":.u-
.

! mlnto menos com os el' .

t 't. ".''" -

...' _,

OgIOS SIS ema lca e ,regiamente patrocinados pelostodos os l�staclos e. à Nteçüo, p,'O- do: "Se vingar, contra a eX{JrES-

D d S di d J prÓI)l'lOS cófres públIcos !
hssôns �edritioos IM�Dm sadi�Mi�o da,�,o ��� Nova ireloria o in Ica� � orna- tr-��������������������������:::::::!;f.::::f,:;:::��!1�::�':l: .:;::::::::�E;b�:€;:;":;;;:�:::: listas Profissionais de 'Santa Calarina .p1r.o'J·.e'.t'o da ·R'e· 'firma da Ca'rIa ·das·Estelita, \la Rio, a tOl'nal"S3'C8 que obtiveram, há muitos anos,

'. li U
d t· 'Reall·za·,se hOJ' e, das: 12 às e Narba' Vilela. .

teclrábico\scm pl'e',ta�úo' dE:! ("';1- em seg'un, o, ercen'O ou ,quar.o .

CU1·Si).
. lugares, devem ser, sucessiva· 18 horas, na séde do Sindi- Pelp Ministério :do Traba_

N\' ç 0-"
.

U
.. ti

d
é· revisão da C tI'" 111

'.

o caso, a�Ol'a ocorrido cül1l o mente aproveitados 'em caratê!' nt::l dos Jornalistas Pl'ofis- lho foram ainda designados. 'a e s" n '1' a' s' '_ esfôrço p,u'a CO'�!�:.':'<I:;;I'OS 1�li��,�,�,�,
, "

I
.' sl'onais dc Santa Catarina, para constituir a comissão .

I A<1escl1lbul'g-aclo1' Evandl'o Muniz efetivo na CM el1'a a qu� c,Oncor-

a' rua TralJano (altos da aPtlradora os 'srs. Hipólito'
'

;�Io,nl'd��s' s�,attl'sufaal·z. !�.,�I;r.JI,�jcll.:.s"j�,dal\t,(ii;.'ss·Netto, é classificado pelo 001']'>0 rel'am, independentemente de no· u u " , ,,, ,,_, " lU

docente da Faculd:llle de Direito vo concurso, Assim tel'eln'os, bre- Confeitaria Chiquinho) a do Vale Pereira e Silvio Ma- NAÇõES UNIDAS, Noca Iorque, I embaixador José Vi('éde 'fruo de todos os 'pov':'.3" ... acre';';('n_
cio Recife, de one);) S"ilW'1 Tobias vemente, nas Congregações dos eleição da nova diretoria e chado. ,4 (U,P.) - Dez. membros das jillo, do Equador., foi "ôcc.lhido lou.

Bal'l'eto, Clóvis Bevilaquã, Sílvio estabelecimentos de ensino no do Conselho 'Fiscal dessa Na forma ds Lei, Os traba- NAções Unidas f(lrmalmente para ,vice·presidente e Franz ABSTENÇÃO DO llLOCO
�OI,]ll'C; e Castro Alus, com6 Brasil, professôre!'\ cJas�ificados, organização, devendo

-

ser lhos devem ser presididos \,.l5:,1?useram, hoje: que, se �die, I Matsch, da Austria, para -porta- !' RUSSO
unIa verdadeira Db"l'l'lçiÍJ, pois paradoxalmente, em último lu· eleita a seguinte Diretoria: pelo Delegado nêste Estado ao m,enos por dOIS anos maIS, a! voz da Comissão. O bloco sovié. NAÇúES UNIDAS, No"', In!',
O :f\lHlidato julga·", ,,:)m c:il'eito 'gar, Ter-se-ia' criado uma tão Jairo Callado _ Presiden do Ministério 'dn Trabalho, �elebração de

,

uma con�el�ência tico não. efetiv(lu sua ame'llça de que, 4 (U,P.) _ A Comissão de
Iírlliid( ..� c'erto de ocupar a cáte· abenante quão nociva suplência te. sr. dr. Raul Pereira Caldas. mternaclOnal. para a revlsao da I boicotar a reumao d!! hoje. O 81 nações recomendou, hnie, e,

dr'l, embora tenh" sir:lo e, ido e111
I
por tempo indeterminando, em Edgar:Bonnassis' da Sil:va, Acy Cabral Teive não Carta da entJdade. A proposta' delegado soviético G. p, Arke- Assembléia Geral que adie por

2." 1t1l!91 num, �0.1(1l1·;;.; !",itrl há matéria de ensino' súperior, de Secretário e disputal'á as-eleições de foi feita perante uma comis�ão di()v anunciou, entretanto, (;ue se dois anos, no mínimo, a propos.
Vi m·oó.. .

modo a impedir, na hipótese de DOtralécio Soares, Tesou- hoje.',
'

integrada p'or 85 nações e criada' abstei:ia de votar no prOjeto de ta cQnferê.ncia da Carta da enti-
SUPLÊNCIA: CAS,O INI�Dlr;:,o cadeiras com mais' de um livre· reiro. ,

'O, jorn-alista Acy Cabral em 1955 pela Assembléia Gel'�l, i
resolução, posto que a Hú;,sia se (�ade. A votação foi de 57 votos

-------.� Sup:Jentes: FranCISco Mas' Teive envio'u ôntem ao Pre- a fim' de considel'a� local f' data! ojJõe a qualqu,;r revi';;,1 rl1: Cal' c0ntrá-nenhum, mas houve abs-
�

.:-

-d'·· d Inul"s carenhas, sidente do Sindicato dos Jor' para a c(lnferência sôbr:e a Carta, : ta, Arkadiev declarou que (lual· tellçã(l de parte 'do bloco' sovié.r@raOSQUe',eSejamaprenerl.eJUlibiOJ.Barreto, nalistas Profissionais de San A Comissão info�'i11al'á sua

refi-I" quer reforma da Curta apenas tico e de i.lTumeras outras n.l-
S

/- Walter F·ernandq Piazz3.. ta Catarina, requerimento posta, no próximo outono, afetaria as bases uas Na:ções çôes.LIVING ENGLISH STRUC�URE Conselho Fiscal'- Orion solicitando o cancelamento, O novo T-JI'(,jeto de resoluç.�o I Unidas. "O de 'tU'} Sl� plecisa não
Estrutura do Inglês Vivo) Augusto Platt: do registro' àe .

seu nome co- I' - 'd' Manool de Menezes e mo m'em'br'o do Conselho Fis- dispõe que continue a COm!-;SHO .---,---------:__ -\-- --- .. ... _,_

FrHseologia Inglêsa, com todas as expressoes 1 10- • �

d
. ,

;":üticils da língua, de afamado professor com cursoS d'e ���l�:�s�l TeiV�aldyr de �:�;iÇÕ::���oje,,� �ns�::Oç�':; p:raqU7nf::�I�::' ���::; FALECEU O BISPO QUE CONTRARIOU
c.speciali�ação nos Estados Unidos, Usado em inúme:as Oliveira Santos, I RIO, 4 (UP) - A divisã� sua resposta na i4.8. sessão da iinstifúições brasileiras e americanas de ensino da 1111-'

M�Y�ze Oswahlo Ferreira d� '1' ��s�:���n�a�'i�t�'i����'a�t� �i�:::���:i�ae;'re��!�� �:o;a��:� , OS AMORES, 'i}:E EDUARDO VIII
uua lllg1ê.sa com o mais amplo sucesso.

. convites para a recepçao si I, Canadá, Egito, ��1 Salvador,! ' .'J
,

t C $ 100 por' 12 •

h d
'

b d I YORK Inglater'ra 4 (U seu desfecho com a abdica-JNE'DITO no Brasil por somen e r ,00 João PIres Mac a o. que será oferecida, s,a a o, India, Indonésia Irlanda i ibéria, " :. '

1 T t re A mesa Escrutinadora se- ao pI'esidente 'Craveiro Lo- Pa-namá e Pérsia. A C.Pl".a da ,P,') - O .o.r. Alfred Blufnt, cão do soberano Eduardo
exemplares completos, com exemp os, ra ar �qm o

'
-

.
- •

'b 1 VIII
RniA 'rá dirigida 'pelo jornalista peso E' que, com' os convi- ONU contem um dispoôitivo pejo �spo ang· leano, qu� se, r� e- '

,

Pregentante de São Paulo no HOTEL LA PO
.

.1
.' quar,'- d d b 'd 1 t I'IU pera-nte o publIco brIta- Em suas memorias o du-- DominJgos Fernan es e tes já dish'i Ul os, a o a- qual a Assembléia tem ,i� �onv'o. . '. .'

to 302, cm Florianópolis, somente' até sexta-feira, dIa
Aquino, que será secretaria- ção 'do ministério das rela- cal' uma conferência para efe- nico sobre os an::lOres d� seu que de Windsór reconhece

h rei com a amerIcana dlvor- que "foi a chispa que cau-
8 de junh9· da pelos nossos c'olegas de ções exteriores se ac a es- tuar a sua revisão cai,l Ve'Z qlle

ciada, Wally Simpson, fa- 'sou ,a ,explosão". O bispo
LEARN ENGLISH QUICKLY AND CORRECTLY. imprensa Osní Gama D'Eça gotada. completarem as Naçõ�s Unidas

Jeceu ontem, às vespleras declarou, em tal conferen-
�_���_������������������������--��������

-����������� 16 anos de funda�o. A m�oria
do 2io aniversário de ma- cia refeMndo-se ao simbo-

P r,.ot'e's's"ar d e, E cono"mi-a' E x'
,

a 'm I- n'a a
dos 'delegados, entretanto,' acre· trimoriio do duque de Win- J�smo' -da c(\roação, que o
dita em que o ambiente não é

dsor com Wally. ' rei Eduardo VIII precisaria
favorável 'e que a qt.lestão de' lu· O dr, Blut que contava 77

',de
muitás graças de Deus

gar e dàta para se realizar tal
anos' afastou-se do bispado para cumprir ,com o seu de-

P' 't'
1'lfttI.

O COm u-n -Ista n a' Amér -Ica ��l��el::C�:m�:::�ád:'s��r n:ç�:!: âis����s�O��:aá �o�fgl���i� I j�:�oes aC��l�ce�i����b�'Eislt��
ene ra 'ça I

.
,

'A Comissão escólheu o dele_ diocesan'a em dezembro de Muitos -de nós desejamos que,,
,

'

gado 'do Alganistão, Abdul Hn· 1936' ::é'famo-so por ser apon : de sinais mais positivos de
, �'T 'v J <>, _ Os 'ornais comun'stas e r'}V,stHS no.america�os"'" _::_ Escreveu para a América denl'á t<?l' os 11,id Aziz, para s·eu presidente. O tado' como o que provocou a I que assim sera", '

NEW BRUN:sWICI}, No a ., ' ... J. . ",,' também que "devemos propor a� mesmos resultados ,.lei'ulst.l'lSCS , crise na família real e teve,,' .
.

, 4 (1) P ) - ,\_ c�·escen·e fõl'- cll'culam hvremente e:Js lJ:ll ti· t
'. ..' . ·t

'

�().-.(Ose".. ".
. .' l' _ . ,'-1." ,Mé:XI' nações latino-americanrcs que se para :JS' comumstas, ne,sta IMI e �()-:liIIIiÍII(�i)ofi2iIIIo()_()__() O_()'-'()""()�O o""o () O .

ça d-os partidos C0l11Ulllsta3 e a (,uS sao atl:V0s (,,?gals (i�
••

"

"unam para juntas prepararem do mu.ldo, como aco,,1.�,'C·I"·

II � T �
n

[�� �I llC� [�'� 'l'I'�lj�"possível cl'iaçiio de um i!,":'.llrd,] '('o, Uru�:llaJ,. Boh:la. e E«u.I�.o�·1 d' 5 10' apo' l,nra o Eur', "�<lo 'Ul:';: das g�aIlJ,�s \'fi') I� �
.

_

l .U;: f,.
_

Ua!!
,', ", u: ,i: t ,9,� .

t t·· Em seu hvro llrtltuhdo (o· um.p ano e a ,." < I
.

"

' _bstado comums a, 110 COIl luen
. A' ,;. L t"" seu desenvolviment) econfmicu tagens dos ccr,:ulllstftS lia A!l:e·

t, 'cano são rliscutid'ls p"lo -munlsm0 na mel1ca ,a lI,a o· ,".
t

' a
•

e dlLen
" �. .

I.' d ;, h coordenando tanto qtlHI!to �eja rica T atlll� � '''lU rao; ZOfl'l, ;. li l" �

dr. Robert AlexuP'(ler; profêSStl" (h, Alex"ll�el pc e que se t"na,
. _

" - '. ,. desenvo:l'idas" é o ap""c:,te .-,,-,.. 8 BERLIM, 4 (v,r,) __ Duas bombas reloglo explodIram, na �
ll·vI',::.-clo·cenre (le E.cono·.11:.a ('Ia ninior intl:)'�?-:;;e nos assunV:H do� PO,sslvel os �SfOlÇ·.)� 1l0:3 11(,.�DI0S

.

i
�." - ,.

1 I t cesso com que primeiro a '!{ú�si'a ;),

I 'Rutg'ers em países ilit::'o·ü!'I)f.l'icano�·:l � I?ar. palses. e eyan.( o em cnn. � o c!tle ,�

d
.- , ,

d I' d
'

't I'
,

Unive1:sidatle (e . ,

te do pe"!:. e ,I" g'ovêrno d.os Es já se conseg'Ulu _11;1 A,nenl�a La· e, agora, a China ,pud�"am rle-

I ma.nhã de hoje, perto o escrIÍorlO' a' Iga 0"� ]UrlS as IvreS no�
�estudo ·,1'1 (,o/�Hlnisnw lê-1�·i.�\(; ·:Uli·:: ..

d 1 t' " senvolvel'-se ecúnfq�fi:�irintlJ1te.
f' I'

,

�
..

'

l,ados Ulüdn5. l'a qr:.e eJ.�.:H�[t:, (e lna,

·d t I d B I'" M d
'

po ICla apenas,.ir:'-lIlO, (jÜe. Sertl lll.'.l,hca'd0 fI·\' se·
I 111ilhões dl' C(,j;He.S foran" g-asl:�s Os Estados ,Unidos devi!riam Um plano Marsll!JIl para :t

Amé.,� setor OCI en a
.

e er 1m, , as segun o In orm,aa.,
.

n.allll 'induura., . I b Ih 'b], l'Í-ca Latina seda (l melhor remé_
d I t IhEn,bora o partido seja' l'IosCl'i· em ajuda para a Europa, Extre· tl'a a ar com' 'as repu, �cas 'dr'Q,'dell'�nstl"''I',''''o que') Múncio__ uma cerca foi d,éstrui a., el, a gum"a� ar,vor� ,IVe,'ra� seus, ga os

�::,
.

o· t "l'd'o en mile):icanas para PXBj)!l!'ar U,111 ,..,
_,

'

to na maio·ria dos países latino- mo Ol'lente e rlen e n e I , �
-

, '

II I t t d d d ad
mnericanos, exis�em apl'lJA:mada 'i�::�t: a :��da ,�:':�g�if��:����� I ���::��":q:elf��" a::e�:�V��� ��I�� !�!;rea t;���l���iV�i��I:t�ICcúl.t::' ()I'l'�)I�I,��, arranc�dos. A lIga dos ,JurIstas Ivr�s � con,s � UI a, e lah vodg d

os
�

mente 70 mil c'onlunistas no Era·

AC1'escentou que é"'ne��ssária � no de desenvolvimento ;':�"al que' est::tr elos pabe: sub de,.er.vl)!",'- I c , que fugIram do comumsmo; e agora.se d�,cldn;am a co er a os ,�il; 50 mil na I\l'g'entinu (', pos-
d 't

.

I
.

f 1 "lll o t<'l' 1 ,
.

"uma cooperaçã<i mais ampla dos.' exigem a inversão e eaU! al5 ('S· i_c,os e !J('üe ",Zê· 11 ,-
" .,

-

I . 1 t t Ih ' I ',�sív�lmente, ele 200 a 30G lnil nas

t!'angeiros"; "Disse, tall1'Jrirn, que I I'el cu,t'l em �'.1(,1> o a ll1.""',',I;l ,

_
para a, u a con ra os verme o!j, '

, _

.' ,;�{'lltl'a-o l'e]lúblicas latino'?'IlICl·j· l'ecursos do Hemisfério para o ,
_

, �I ._,�

1
. I a âd6ção de um· planil MOl'"hall (tele e:>i!?:'_", rll't"rl) '''oiC·, �lsta

\ .C)._.(). O)._.(l.-.().-.()---()......()._...()...()....()---(�.... ().....()._.()- l-oi·
canas, "egundo o dr. Alexar"l,�l'. desenvolvimento dos p líse� iltl" I .

-l-:I]·)!lr�(n\(r I'

II IIIWI��?I,� I//)-
LISBOA, 4 (U,P.) - Partiu,

],1:1'a a sua visi ta oficial' de 20'
dias ao Brasil, depois de rece

b é

r no aeroporto os votos de boa
vi arrom no J)l'in�eiro ministro Sa-
1[':',:11'. O avião fa rá escala na

Ilha do Sal, no arquipélago de I
C:1IJO Verde, antes ele rumar pa
ra Salvador, onde chegai-á às 8
horas da manhâ, do dia 5,. hOl'a
'do Bl'as�1.

No Rio,.o Presidente portu-:
guês e n tregará ao presidente
Kubitschek as insígnias da 01':
dem das Três Bandas, a majs
alta condecoração que Portugal
outorga aos Chefes de Estado-es;
trangeiros. Ou tras condecora

ções e medalhas, especialmente
cunhadas por motivo de sua vi

sita, serão conferidas pelo p re

sidente Craveiro a perso n a l ida

sles e i nst.itu icõ cs lrraai le í

ras ,

-

VACINADO CONTRA VAmOLA
'I'rez e pessoas in tegram a co

mitiva do presidente Craveiro,
'I'odo s, sem exceção, inclusive o

Presidente e sua espôsa já fo

rum vacinados contra a varíola,
el" obediência aos regulamentos
snni tá ri o s brasileiros.
Atarefado nos últimos .:.dias

com os preparativos de sua via

gem, o ge.neral Cravei r o terá

contudo, livre de compromissos
o [lia de, amanhã, até' a hora. de
sua partida, cujas cerimônias 'DIRBTOR: RUBKSS ,JE :\. R,\)'IOS

--GE�F-�L.�OTRE,I:AN'óDpOOlVL:IIISN,G5�SD--FE, 'JnU�N-ÍlAO�,'t'!E�1!__95"7 \obedecerão no aeroporto,:1 Uil1

lwotocolo rígido. i2DIÇAO'DE HOJ;;: 12 PAG. - Clt,,; ;�_;.lO � \',

;_____:_ _:___-..--:----------�-
-c

MENSAGEM DO pnESIDENTE dos os atos, o gue' acima de tudo "O e_minente ge.peml Craveiro
CnAVElnO LOPES presenciaremos e o expressivfl, Lopes, diz o chefe 1do Estado bra

LISBOA, 4 (UP) - Hoje, ve s- re-encontro de dois p-ovos

lUSia-l'
sileiro, ter-á, quer' 'por parte do

pera de sua partida para a v is i- das num dos lares da comu n i da- govêrno
'

b rasi lei.ro
Í

quer no nos

ta of'Icial ao Brasil, o presidente II de que f'o rmamos. so povo, acolhímerito que se re

Craveiro Lopes d2::!..giu a seguiu, Esperamos que esse frate'rllo serva .aos hóspedes ilustres. No
te mensagem ao llOVO povtuguês :

I
abraço -co nso lide. e perpetuí a nos : entanto, não perdsmos. de vista

- "Mas uma vez, o chefe do sa comunidade, e que ela 1I0s�:t I um só momento q� o visitante
Estado se ausenta do país para I vi+ a constituir .um b ldco, capaz merece.as nossas �lais altas ho
levar ao estrangeiro, com a sua de garantir a presença; ativa dus menagens, niio 'a�na� por sua

representação oficial, a expres ..

I d'ois povos no concerto mundia l ' condição de chel!ti de Estado,
são da solidariedade e do afeto MENSAGENS DE JUSCELI�() mas ainda pela ciI1unstãnci? de

:
do. povo-jiortuguês , E DE D, SAnA que se trata .do slfPremo repre·
Vai outra vez leva-Ia, não a 'LISBOA, 4 (UP) - O jO!"1Hl sentante da nação 'f>0)·tug'u�sa. I

uma nação simplesmente amiga de Lisboa "Di ário de Notici as" "Carne dê nossa) carne, san·,
ou mesmo aliada mas a uma na- publica em grandes títulos, ocu- gue- de nosso sang.Ve, _

vibrando

çâ o irmã, a esse outro portug-all.pando tôda a largura da prtm ei- conosco ao influxof das mesmas

de' Alem-Atlantico, se assim me ra pág ina, com fo tograf ias, duas' emoções nas' horas!. de jubilo e

posso exprimir. Mais que a jo r- mensagens especiais enviadas, de pesar, Portugal bem o seu lu,
nada magnifica pelo esplendor e uma pelo presidente da Repúb li- gar li parte uo corJção dos hra

pelo entusiasmo carinhoso de ca do Brasil, e outra por sua es- I sileiros, pois dêle .i.ecebemos a

que o. Brasil saberá rodear to- pôsa, senhora Sara Kubitschek. quilo de. que mais !nos o rgu Iha-
.- �-,- - -,
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. -. r

@eMAS
I'SAOJOSÉ
: A's 3 � 8hs.

Jorge MISTRAL _; Osvaldo'Melo
-------------.....,-_.-----_

..--.--

IMPER,IAL
A's - 8hs.

Susan �AYWARD /

Richard CONTE em:

EU CHORAREI AlVIANHÃ
Censura até 18 anos.

a semelhante coisa? Antigamente higiene se escrevia sem h.

Mi- ./

. CÃES, A' SOLTA: - O título -marginado. é
mais !!onheci(lo dos leitores do que outro qualquer,
Isto,. pelo fato de v-ir á baila de quando em fêz;
mas, si, volta é porque o assunto ... obJ.iiga.l-

E' porque. a ea.incalha está por ai, ganindo,
�

cOl'rendo pela cidade numa vêrdade:ira malta desen
freada de' cães' vadios que se intromete por tôda a'
parte, . invadindo praç3;S e ruas mais centrais e mo

vimentadas, dia e noite até alta madrugada -e ofere
_çendo eênas e espetáculos_deprimentes. Além disSo
que já se torna suficiénte' para uma providê�cia
enérgica que ponha fim a essa vergonhelra, ainda te
mos' a citar o (ato' de ser pertubado.o sono e o des
canso a que têm direito á noite, os que trabalham
durante o dia inteiro, 'já, para não falar dos doentes
que acamados sofrem terríveis s:obressaltos com os

alarmantes ganidos e latidos que vão pela. noite a

dentro.
Não haverá' m�smo um meio de s{por cobro

roslava em:

.A:OORADO l TIRANO

C�nsura. 'até 18 anos.

RITZ
A's' 5 - 8hs.

Johnny V{EISSMULLER
.

- Karin BOOTH em:

NA SELVA DOS DIA

MANTES

Censura até 14 anos.

A propósito de fórmulas 'governamentais,
r jornal do Rio publicou' o seguinte:

. umMaria. Leonete Martins
Não era mais que pura compaixão
O que mostrava o teu olhar ausente;
E, muito embora estando tu presente,
Não era meu teu nobre coração,

,

"O Trinômio"

Dizia, um prefeito de anuaícípío gaúcho na Câ,
mara..dos Deputados, em presença do jornalista Fran
císeo de Paula JÜlb, e dos deputadas Sílvio sanson e

Fernando Ferrari: - Minha admíntstraçâo obedece a

um trlmônío slnibolieado po� três iii
<

.que :q(lenim di
zer: Instrução, Igíane, Jspirltualismo.

HOUVe um 'silêncio constrangedor que- foi que
brado por, um jovem ex-secretário

('

do Deputado Fer_

E o egoísmo perseguiu-me, então,
Atrofiando minha pobre mente;
Mas, num clarão, eu vi, bem de repente,
Que eu não seria, nunca, tua paixão. •

E eu m€: senti tão. frágil e infeliz,
Sabendo que, somente ,p._or bondade,
Ficaste ao lado desta que te quis.

..
.
--

GLÓRIA

rari:

ROX .:Por -certo que sim.
_

INSPETORIA DE VEI'CULOS: l\'l.. E D I D A
.

CE-':tTA. - Não é nossa míssâo citar 'somente êrros
e pedir medidas e providências para aeertá-las e cor

rig�las. Também é dever
-

nosso aplaudir as boas
ini�iativas e tÔdas as medidas que foram tomadas no

!
sentido de· colaboração com o povo e a cidlide.·Há

.. .

.

.

dias, lamentando um acidente de que foi vitima uma

·senhorita,· á rua- Conselheiro Mafra, mostrávamos a
, .--

causa qu o provocou.
,

... '" A .Jnspetorta ,de Veículos . achou justas nossas
Pa-

.

'ponderações e para evitar males ainda, maiores está

/procedendo a rigorosa vistoria, em todos' os eolatí;
vós da cidade e os de outras linhas: também.

.
Nossos aplausos estão aqui, êndereçados 'ao di-

retor do tJoânsito da Capital e seus auxíliares.

�-------- ------------._-----

Sét-'bem que isto p'ra' mim é crueldade,
Mas deixa-me depressa, e sê 'feliz;
Vai logo, que já morro de saudade !

A's � 8hs.

Ginger ROGERS - Ed=

ward G. ROBINSON em:

RATOS HUMANOS ,

Censura até 14 anos.

- sr. Jacob Jorge José,
Ldiretor gerente da firma

I Jorge Salun & Cia., desta
,

A exma. snra. d. Placi-
.

praça, e pessôa muito 're- A's _;, Bhs,

des Cardoso, esposa do sr. lacaionada nesta Capital; "Sessão Popular"
Manoel Felix Cardoso, al- � m�nina Marionette Karl MAL'DEN,-

to funcionário da Firma Costa de Ben, aplicada tricia? MEDINA 'em:
Carlos Hoepcke S. A., .vê I aluna do Colégio "Coração O FANTASMA DA RUA

transcorrer, na <lata de ho- de JeSJJs";. MORGUE
je, a 'do seu aniversário, na- ! BATIZADOS (Warner'Color)
talício.

>-

Elon Elias, filho de Er- ,Censur'� até _14 anos.

IlVIPÉRIO

ANIVERSARIOS

S,NRA. M1\NOEL FELIX

CARDOSO _

!

A .••dustrra ue roupas terras e llrllll das prmci-
pais nos paízes adiantados da Europà e 'F,!iltadoíl
Unidos. (_

A roupa Imperial Extra é produto 11 pr lnclpal ',,_..
Inríustrta do eenero em 1l0SSü paiz.
\ ,vJagazine Hoepcke, únicos dístrfbuldores

-·-------A-�U-E-M--I-N·-T-'-E-R-E-S-S,-A-R--P-()-S-S-A-
-

----1-------------------�----

r iante vque goza de 'mere- ria Rutoski!, A's - 8Y2hs.
Brasilio Missiura e Odilon Martins comunicam, II radeC·'·lenlo ao·, sr-cido destaque na sociedade Walter, filho de Osval-' "Sessã., Popular" r r

.

t d

'.

� -.por êste meio, a SeUS amigos e outros in erassa os, que,
'

-

,_

local pelas elevadas virtu- do Ribas e Valéria Grams Karl MAL'DEN Pa 'bl' d d d
., -,

I!!l'

P I i IM
..

I
..

'

--.- por escritura pu lCR' e compra e ven a a quirrram um

_."E... 'r'e'.. e lo.·-.�.'.. .unl.Clpa
.

des de formacão cristã, Ribas. trícía MEDINA em : . imóvel sito em BARRlj:IROS junto a estrada Federal, i ��,
ver-se-á cercada. de carí- NASCIMENTOS O FANTASMA DA'RUA com a 53,248,33m2 de Dna. JU'LIA STUCK e outros, de- i
nhosas manifestações de João Antonio Mar�ins, MORGUE vidarnennte registrada no cartório. competente de .SÃO " O sr. dr. Osmaj; Cunha isso bem patente, do ponto

JOSE' a 'folha 25 do- livro 3-P 'sob OI n. 14:--320 r:eglstro. '-. . .

apreço e regosijo pelo ele- filho de João 'I'homaz Fi- (WarnerColor) ,- Ilustre Prefeito Muníci- de vistaartístico, fomos re-
. ',. de móveis. 1-'

vado número de pessõas lho e de Odete f Machado Censura até 14 anos.
� Dentro de Poucos dias será iniciada venda dos yal de- Plortanópolis-c-c rre-

amigas 6 de quantos a res- Martins. :r I .(j�()__()__""O""(�""l! lotes em que foi subdividida aquela gleba, situada naquele' cebeu da Companhia de Tea

peitam- e admiram;' ,J Jânio Cordelro Filho, fi-
SANTA C'ATARIMA'

fuÚ�roso'; e promissor bairro da CAPITAL, e que se deno-
.

tI'O TONIA - CELI - AV-

O d O ESTAD' 'O Ih a J '-1- c'
.

d'
.-'

an nll',n�ará�iJARDIM NOVA ESPERANÇA. I, T'RAN (C' TA) _-. - .

se' � . res- -

;o e O�'. 011 e�rQ -e ' 1 -

_

. ,
. .

.. . a segum expressar ::tqUl os nossos �

peítosamente, formulam os da de Souza pm,.â��9; '1:, � .

� EU 3,1,0 ,t'U'G-�'R',
.

-�._
."

B:, MISSIURA ;. �e comuni·c�ç�o:".
.'

melhores:agradecimentos ao

, melhores votos de felicida- Maria do Carmo Capella, f'I !A, J, & _sr. Osny Ortiga, que mui-
:aes. filha de Abel Capella e RIO, 4 (V A) - 0, comér- I' ODILON MARTINS' ,. Porto Ale.gre, 24 de Ma· to .ajudou":para que nada nos

I cio de cabotagem �e farinha
SNRA. AGENOR POVOAS de Eli Silva Capela. de ma�diola, no país, se a-

.,.-_�-__--,--,__- __
• io de 1957.

JUNIOR Maria Lucia dos Santos valiou, em 1954, pela quan-

N d G b- • d. .

'

tidade de 110.839 toneladas, ot.=. O a 10e e 'o
Vê transcorrer, nesta da- fllha ;de. Odn-ey �ubens dos segundo oS levantamen.tos ; .. .,.

.

.

Santos e de' Yolanda Fei- estatísticos do lVImistério d.a'
" Prefeito.

FaZenda. Dentro da cifra cio
jó dos Santos. I tada a .parcela importada p'

'
, -

d' BD S
- -

do gEleonora DJas, filha de' maior - foi a pertencente aO avimentacao '8 a· ao r �
[)istrito Fede,ral, ou sejam' . .

tEstadoLuiz Gonza,ga Dias e de 51.906 toneladas.' O Rio Gran \jinte ruas pavlmena-. Exmo. Sr. Prefeito! tanto no 8etor d'a isenção
.

Yolanda Carioni Dias. de do Norte com 12.024 e o das. pela administração do VáTi9s outl'OS -i!mpreen- A Cia. T(jNIA � CELI _ de impostos �ôbl'e diversão,
.

./ .

-

;
Ceará ,com 25,170 toneladas Sr, :,',Osmar Cunha, num tra- dimentos 'administrativos T

.

Mari,a de Loude� Carva- adquiridas em outros' 'Esta- . AU RAN vem, por meio do quanto naquele dos impos-
lho, filha de Epaminondas dos compõem, cO?l o 'l?istri- balho dinâmico e honrado estão sendo executados pe�_ presente" entregar a V. ,tos sôbre turismo, auxilio
Vicente de Carvalho e de ;::afse���:��:s�J��sn�n������ 'na �ol\lção do problema 1'0-

,

la atual administração, nu�' Excia., os s.eus mais since-, que colaborou efeti�amenteRosa Maria de Carvalho. . to.
, dov�ário da Capital. ma perfeita demonstração ros agradeCImentos pela cp- , para que foss·e menor o nos-

•
. .

I Dos Estados .·vended(Jl;i'S, ,

"bl'
� do bom 'mpre�go' do era'r'l'oDemse Telemberg, Íllha tem-se ..como maiGres -em Qutras VIas pu lcas vem. e . .

- laboração_ que lhe foi em-' so prejuizo finenceiro que,
de Djalma Marques Telem- sua e.xpres�ãlo quantit�tiva, reG�bendo a devida aten-

-

público 'municipaL prestada por V. Excia., e
I

apeza�' dt; diminuto, dificul..;""""'-
.

.

�
.

o Para com 36.227 tonela . .i<t�, ca-o �dminísh'ativa . do
.

Sr'. I O Govêrno do Sr. Osmar '

se associam. berg e de He 'la Prazeres Santa Catarifiá comi 36;712, - r s.eus auxiliares por ocasião tou;- a'Tealiza,ção de futuros

EAZE.M ANOS, HOJE: Telemberg.
-

,o Rio Grandé do Sul,com . Prefeito Municipal, que se' Cunha tem -sido re.alizador de su'a estada na capital ca-
I

planos da Cia.
. . 1-�l,654 e a B'ahia C'tlm 15.4»2. t�m' firmadó no nr.opósito

I
e honesto; esmagando, com tar'l'nense.

'

- menina' Lelia �Mara., ,ÓBITOS I "...·..._..........·_·....'!'_...._-r-_-..-_·....�...
. t· I .Estamos certos de que V.
de tirbanizr.r a -cidade de obras de alta . rfeÍevância, A h. filhinha do sr. Alberto, Leontina .Bernardina Mar- SR.-ALTAMIRO MOREIRA ,

. j �
, despeito dos consel os Excia.,... compreende nosso

h
.

G
. r A 'I

.

d t -d- h
. FloHàhópolis, cômo exige a 1 as calúnias que, lhe são en- d

. .

d 't d d' I tS-chmidt; tins, fil a de regóno Por-' ,ssma a a a a " oJe, o os maIS experImenta os proJe o e IVU gar a ar e
• ., .' ... . . . I tra.nscUl'so de mais um aniyersá-- .sua; condição de' Capital do

'

dereçadas:
- sr. Amaun Sllva, dlS- fUlO Vleu'a e de MarIa' rio �atalício' do _sr. Altamirô Mo- emprfsários teatrais a C.T.- teatral em todos os luga-

tinto Oficial da 'Polícia 'Mi.,. -�ernardina Vi'e�ra. A ex-! reim, (vulio MIA), funcj�nário C. A. incluíu na sua rota a res da nação e com êle
'. .....

-

de. A GAZETA, e pessoa grande-
--,,-------

I
tmta deIxa 8 fIlhos. mente relacionada ·em· nussos J.

•
.

, cidade de Florianópolis, colaborará na medida do •

-Q,�6AHIZA(ÃO MUNDIAL 'DE SAUDE ::�i:::Õ!�es,:�v�:�:::b�:�, �;:i�:e�O�a��- ;X�i�ade di-

!
.

G�NEBRA, 4 (U P). - A_ -tuadíssimo médico brasileiro 1'a que ali apresentasse seus
.

OrgfÍ1ização 'Mundial 1'2
;
tem servido como' diretor-gE' espetáculos. E não fosse

Saúpe (WHO) pediu ao �eu ral dá W:HO desde.l'953. '

'" ': ..
dirêtor dr, Barcolino Gomes Ao fazer o ')ferecunento', a uma sene de ImpreVIstos

,

Canidau, do Brasil, ,que con· ASsembléia da WHQ aceI).� surgidos durante nossa per- lhe os nossos cOl:'diais cum-

AUXILIAR- DE ES tintre np cargo apos o ter- S05!AlaS "s0:tawt)UI" 80 nonil
.

,

.... mini<> da su� gestão �tual, pI;estados pel� dr, ,Cai1adau. manência, nossa tempol:ada prirnentos, firmando mui
.

.

quel findara a 21 de Junh? Sessenta e seIs palses v0ta- teria sido das mais pl'Q"ei- atenciosamente

C'RITO"RIO COM de i958. .

-

.

ram_ em favor do pediuí) e
. f

.

A;organiza�ão' fez. o pedidO três se ab�tiveram' ct,� votar tosas, mesmo sob o ponto
,.

.

i sem: um ún�co voto dissi- �3:S, post.eri<;>rment.'2, . �o�s d vista financeiro _ uma
, PRATICA

. dente, solicItando, do dr, deles - Et10Pla e Tunl!',la e .

'.
.,

, 1 Can(dau 'que decida por quan ,- pediram que a votaçi:.o vez que, e queremos ,deIxar PAULO AUTRAN

CENTRO ACAD�MICO XI DE FEVEREIRO :QA FA- na "A MODELAR" I' �fn���,p�ac�fr�eç��r�a:::��i- ����etet�::l��ap:sa�i-l��� A��; -REP-R É i"'ENT-AN-T-li-------
,

CULDADE DE DIRÉITO DE SANTA _CATARINA
,.

,,' mO,t�m.po ofer�cendo-Ihe ou-
. t�r,>disse que as�im p'r,�cerl�- , Rio de Jàneiro

.

.

.

I
tro 'itermo de -( lpCO anos co- - ra. por -falta de mstruçao 00 .

6 V A L lOS O S P R 1l: ._M I O � PRECISA-SE. ino j .ctiretor,:!o,er,al. O concei- I
seu govêrno. , .

8enhor (39 anos) bQ!1 aparencia., educad'O, instru-

1.0 Prêmio _ Obra,s completas de W. Shakepeare De rapazes a,prese;táveis "

- �
'"

,

. -'. ., cão l',ecundária, !'Curso�,de PromÇlçã·o de' Vendas", tra-
_ 2i V{)Üimes ..

,

" . t �,T'r�b.Albo real.·zador do ' (balhador, com múitos anos de prática como vendedor
, " para traball'iar a base de, ;. ,

U U._.,
'

.'. .

-

'

. ·p·l�.acista, d<a'rido ótimas r,eferencias J'á representando sa-
,- Obras completas de Mont€iro Loba- ln'

to -13 volumes-
comissão. Tratar 3J Rua Fe-

f ...refeito Osmar Cúnb-8 �is:at�)riamen�e.:rande im?,ortador Paulista, aceita �r�·
_

..
História 'dd' Civilização de Will Du- Hpe Schmidt 39A., s/l, Ho-

O'i P f" M
..

1 d P fé·t M
..

1 d' - l'Josta:> pr.ra lepr,esentar fumas de qualquer ramo, ldo-
.

r'a'r'l'o com'ercl·al.·-
,< '1'" �)l re eno UlllClpa '�,- re 1 o ulllclpa a�ra ece :-teas, com possibi.lidades de'negocios. Cartas para Carlosrant _ 12 v_olumes -. ,

l' t
'

fI' l't
.

.
_:

1 .:-
c' �}o*anopp IS em o prazer

f
ao povo ol'lanopo,l apo, Louz:'da, Av. Princesa: Isabel, 108, c/20, apto. 101,' C.0-_ A Impren:s,a de Ruy Barbosà � 3 vo- -.

. I"" .'�_

lumes
' \

"EC'91'M"A'
.

ride tomunicar ao pov.o em". cu!a cooperação com ,a Pre-' ,:pacabap.a, Rio de Janeiro. -

,

_ Contos populares do Brasil de Silvio- '.....
.

ge��l que,' nesta da.�a, en-
i
feItura vem sendo fat�r<a�- O qu� define uma 1'ouj)a b-e-:l-n-f-e-i-ta..,..é·...",-u

...

,m-c-C)-m-p-I-e-
Romero 2 v.olumes' _

Não pé'tmitt..que eczemas; e�pções, j;reg�u �o trânsito pú'b.Uco.
,
cisivo do surto de pro.g'll'�s-· xo grande de' f:il.f'res. A escolha dos 'tecidos, o pa--

,
.

.

micoSes, ma��as vermelhas, friei-.j , ,i _ ,.' '.' • • t .

"
.

.

_ Obras completas de Adelino ras, acne ou ..psotias!S!.:."estraguema/rua- Sao Jorge, 'lUtelra-- so por que passa atualmen... dl'ão, o corte e a c;�nf-ecção, são algtins dos Í)rincipai;::
lh- 3

-

I sua pele. P,eçã Nlxod.rm, '!la seu tar- I '

.' ( /.. .' - .

-

.

.

q
• '�j

.

b f't I
-'.

1 E t-aes -. vo umes macêutlco' hoje-.mesmó.·Veja cama: men'te pavImentada na atual te a nossa CapItaL . ue ln crvem, num", roupa em el.a �perIa ;x ra.

DIA 7 .,.... 20,30'" horas Nlxodlrm acaba com a cocefra em-'

['
.'
-' I • 'A vend�: dt'stas excelentes roupas é feita pejo

CLUBE DOZE DE AGOSTO �\�U��c?a. r�r:-:�en:;el�J���.$'u:, �3:dm?nistraçã�. I . Prefe:itúra Munic,ipal, �em'
Crediário com facílidlldes. nesta cidade. f�xcJusivn.

nossa garaDtia é a lua ,mlior � Pelo auspicioso fatÕ, o' 4 de Junho de' 1.957.
.

ment" pelo 'l\·Jaga'.>:ine floepcke, '
proteçiio.

,

._._
I'. "lT

"""'�'�"""�""""_"'_'''''"'"����������

A ilustre dama aníversa- nani Rutoski � Elíete Ma-

cebidos com o maior calor

.pelo público dessa Capital.

ta, mais um anive,rsário

natalício' a exma. snra. d.

Robelia Silveira Póvoas,
espO$a do sr. Agenor Po-

faltasse nos dIas de nossa

.Exmo. Sr. estada em Florianópolis.
,

Osmar Cunha

DD. Prefeito de Florianó

p�lis
Sta. Catarina

SI" Prefeito: Aceite, mais
uma v�z·o nosso "muito

obrigado", pelo inestimável

auxílio prestado à C.T.C.A.,

. ,voas Jr., funcionário do '[)e

partamento dos Correio� e

TelégrMos, nesta Capita1.
A's muitàs homenagens

, que serão p.r.m;tadas a ilus

tre aniveí'sarianb, com

,respeito, os de O ESTADO.-

,litar;

TONIA CA�RERO
ADOLFO CEL!

-----_._----------_._------- m,eios.
As mu_itas h�menagens . que

amigos e admü·a':ores lhe pres
tarão na data que é tão grac"
aRsociam-se 09' de o O 'ESTADÔ,

decimentos, aproveitamos o

ensejo a fim de apre�entar-

TOLENTINO DE CAR,VALHO

,

O' ALQUIMISTA MORTO

Ontem, sob êste título publicamos arti-go,
que por um lápso saiu sem o nome do au.tor

O 'a-utor do �rtigo é o nõsso conterrâneo, sr.

João Alfredo Medeiros Vieira;

Renovando os nossos agra

PRECISA-SE

Bingo- Dançante

2;> ".'

3.° \ "

'4.0 "

5.0 "

'!

'.

Cart.ões ao
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Florianópolis, Quarta-feira, 5 de Junho de 1957 .1

Por Thomas J. Marshall, empregando uma forma nações. Eisenhower, recha- presidente justificou a aju- A forte tendência econô-

I mais sincera e franca do' çouy ponto de vista de que da para a defêsa prestada mica que' se nota atualmen-

que a utilizada em se� dis-' se deve terminar. a ajuda às nações aliadas : a ajuda' te no Congresso parece ter

WASH.IN,_G"TON,. Maio -I CUI'SO telsvisionado uma,' ao E teri
� ,

elê d
'

1
.

'

t h' I
1

x 'enol' e' pos em ,r ,e- para esenv? vimen o eco- gan o Impu so com o cor-

O presidente .
Elsenhowe,':

I
semana antes, aparente-

I

vo, ponto por 'ponto, a evi- nômico prestada a países rer do' tempo e repousa
... ,

I
",

empregou a semana pas-, mente, teve mais êxito em dência de como a· ajuda às novos que .estão "surgindo num grande sentimento po-
sada tôda a" autori�a�e de: interessar o povo no pro- demais nações é, na rea- para a vida, em forma de pular favorável> a uma re

s�a.s faculdades presiden-
I grama de ajuda às demais lidade, uma "ájuda mútua". !!mpréstimos a prazo longo, dução dos impostos fiscais.

ciars 'para fechar ,a brecha •••••••••••••••••••• I..' o que é melhor do que o!,! Todavia, a reação popular
aberta nas últimas semanas,! QUEM PERDEU; : da qual se beneficiam, não donativos realizados ante- ao apêlo pelo presidente

"

entre o Poder Executivo e Uma.. bolsinha' de couro, só o país que a presta, co- dormente i- justificou tarn- suscita uma interessante
o Congresso�

" I contendo um Terço, e uma
'

mo o que a recebe. bém os programas de co- pergunta;' não é o .. senti-
I

Em consequência, seu es- estátua Santo Antônio: ! Em forma eloquente, o operação técnica e outros mento popular menos incli-

fôrço provocou uma serre
--,-,-----,----------.,-----,-'----....

programas, desde os rela- nado à generalização do
de .indícios significativos ,�� J;:<:'"

"

if� ��, � f;'� ;�:;:� �t:�' ,

.de nova alteração na' si- t2; �� !'<itiiD u L:J "f.1 �' ii

,

tuação 'política, no que diz '1'�'�, ,l'ÔNJCO DOS CONVAI..�S.CENTCS.
I

'

'�' 'Chl"'ICO DOS DJ::S.....,....-r'Y·RIDOS
.

respêito aos debates s?bre _�. 'I _.__ {'lU I

I
o orçamento nacional. "� ..

I 1=
co�tém excelentes ele.mentos tÔl'IlCtF

I
-

•

..,; �- Fósforo. Cálcio, Arseniato e Van;:à"t
Um dia dep�is do ,pres!-, de s-ódio,'

dente ter pronunciado seu OS PÁLIDOS, DEPAUPERAOm
'discurso sõbre o programa ::: S G O T A O O S, MÃES QU
I
de ajuda mútua, transmí- CRIAM, MAGROS, CRIANÇA�

'RAQUíTICAS. reéebérõo a toni

tido por uma cadeia de te- ficac;ãQ geral do organismo. com"

levisão para. todo o país" os

senadores cumularam ,o se

cretéric de estado Foster

Dulles de felicitações peja
convincente apresentação

IRMANDADE DO DIVINO E�PIRITO SANTO E ASILO

o projeto abaixo formação. cívica, moral e DE ORFÁS SÃO VICENTE DE PAULO

aprovado por ,unaninlidadc religiosa.
do programa do Poder Exe- i . De ordem do irmão Provedor tenho a subida honra

e logo sancionado pelo O reconhecimento do po-
cutivo.

•.

de convidar os irmãos' e o'povo em geral,' para asststi-
, , Os dir-igentes do Parti-, rem as festívídades do Divino Espirito Santo, 'que 'cernoExmo, sr .. Prefeito, dr., -Os-: vo de Flórianópolis àquela '

do Democrata abandonaram nos auos anteriores, obedecerá ao seguinte programa:
mar Cunha. insigne mestra.stem-se con-

, NOVENAS: a começar no dia 30 do corrente às 19

D
-

", .

"bl' ti d 't' f
- seus planos relativos a uma '

'

I
-

té d' o d
� .

denomma. VIa pu uea
,

cre iza o a e na ormaçao' noras, e se pro ongarao a e o la o- o mes vm ouro;

O p_ovo de Florianópolis, de unia .socledade benefi- redução geral do impôsto MISSAS: no dia 9, a primeira às 672 horas, com Co-

t 'd t dí
sôbre a renda, quase no I munhío Geral' para os irmãos e demais fiéis e a segun-

por seus Representantes de cen e que , o ou seu . ignoI. ,,�.'
I mesmo instante em que o (;;1. as 8 horas, com a presença de S. EXCla. o Sr. Arce-

creta e eu sanciono a,seguin nome pa-ra legenda, a LE-, '. .

1\6 t l·t
._ ,

,

E
_' _

,,-

I presidente Eisenhower em f)ISPO ',le ropo 1 ano, que na ocaSlao pregara ao van-

GLA,O IRM>\ BERNWARDA, .':., ge.Iho;
t't 'd d' t'· t d

sua entrevIsta coletIva a
BARRAQUINHAS dias 9, 10, 11 e 12 eom inicio 'àscons 1 UI à por IS m as a-

i . .. ,

'

' " :

t· h't d' Imprensa msmuou que ve- 18 e 30 horas'mas e gen IS sen 01'1 as e i
• '

'
_ ,

..

-Ih
. d' d' b i taria qualqu:er projeto des- FOGOS: Dia '12 às 22 horas.

a vi.a pflblica. que, partindo nossa me OI' SOCle a e, so I' _

-

,

\

dE'
ta natureza.

- Tlatando-se como se sabe, 'de U,ma. festivida_qe.com
'-"'"'da Rua Presidente Coutinho, a presidência a xma

"..'
'.

I' E t ,reac,"a-o pu' '. ��l'ande afluência popular� a P,rovedoda lespera a bolo-
t· t 1 M t' 'd 1 S D At'l' T I t" d nquan o a J' -

a 111ge a a ua a er!ll aeera. . 1 la Q en mo ,e,' 1 boração d,os irmãos, �1,0 só Mmpareê-end()j -a to-<1�ii, lo{)S

I
bEca ao primeiro discurso '�-

Carmela Dutra. Souza Vieira da Rosa. -
' stos 'religiosos, como ao mesmÓ -tempo 'prestando os ser-

AI't. 2.0 - Esta L
. I

J t
' '.

'. televisionad� dá presiden: viços para que forem ,designados. '

eI en- us o sera pOIS, que os'
� _

t
" .

d t d 'V ,-

C' 'I te sobre ,Il. questao orça- 'Florianópolis, 29 de Maio de 1957.
rara em VIgor na a a e . ereadores da· apItaI le- ,

,

, . -.,

, mentária foi indecisa" a' re- O Secretário
(sua pubiicaç�o, revo�adas gltImos representantes do -..

-

t' Pt! ceptividade sôbre a .questão
as ,disposições em con ra- nosso ovo, pres em essa .

1']'0. I h' d d d
'.' da ajuda mútua foi-lhe in-

,,,-._--

omenagem, an o enomI- '
'

, teiramente favorável, ,na

V S bii -OSala das sessões, em 7 ,de nação a uma via pÚ'blica oce a la uemal' o ele 1957
.

d
. ,proporção de n,ove para um� ,

am a .�em nome e que atm-
..'

'

dirô:,":: •••Se houve surprêsa no de- �Carmelo M. Faraco ge a Maternidade Carmela
sellvolvimento

!) Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

do IP-S

Coloque você mesmo 'e para sem

pre os azuleios ,e ladrilhos soltos
de sua casa ou peça ao seu cons

trutor pára usar Binda. Assim,
você evitará futuros aborrecimen
tos porque Binda assegura a per
feita fixação de azulejos, ladrilhos,
mosaícos, cerâmica, chapas de
cimento-amianto etc.

$.KA S. A.

BINDI tem
alto poder
. adesivo

Representantes em todo à Brasfl

Representantes em Florian6poll.:
,

,

TOfli '1. VJilD-' & elA.
Rua Dom .raíme Câmm'''/Esq Av, Rio BrancO

c

�N�--Câ'fnara--Muoicipal-'
-

O ilustre vereador, dr. rizontes da ciência e da cul
.-o-_,._

.ql'melo Mário F�:r�co, apre tura, mas, sobre_ tudo, mi-
sentou à Câmara Municipal nistrando-Ihes uma sólida

te Lei:

Art. 1.0 - Denomina-se

RUA IRMÃ BERNWARDA

dos aconte-
JUSTIFICAÇÃO: A Rev-

f Dutra, servida igualmente
ma. Irmã Bernwarda Miche-I por Revmas. Irmãs da mes

le, 'falecida em principios ma; nobI:e � s�lmam'enfe pres
,

\, ,

deste ano, nesta Capital, tante Ordem a qU,e perten-
foi uma das mais bri:lhant(ls ceu a Irmã Bernwarda, a

educadoras com que c-&ntou Congregação àa Divina Pro

cimentos, esta foi ,motiva
da pel1t rapidês com que

oéorreràm, as circunstân

cias que os pi'�duziram e a

. fôrça política que' os cau

sou, isto é, a autoridade

pi'esidencial.
S.S. em 7 de maio de 1957

de ajuda' a

nos�a eidaqe.
Como' professora e Dire

tora do renomado Colégio
Coração de Jesus, Estabele
cimento, d� ensino que hon

ra sobremaneira nosso Mu

nicípio e/nosso Estado, for
mou inúmeras' gerações de

-

jovens florianopolitanas,
.

\

abrindo-lhes não só os
..

ho-

vidência.

O programa,

,Carmelo M. Faraco
outras .nações vinha per

A Diretoria da LEGIÃO
dendo terreno' contínua

IRMÃ BERNWARDA faz
. mente no Congre"sso. Como

f de suas operações ocorrem fó-
público seu pro un o agra- ,

. . ra ,do pais não se conse-
declmento aos que aSSIm I. .'

_ . gUIU explicar ao povo o
dao prova de reconheClmen i

-

seu funcionamento'na prá-'
to àquela insigne mestra.

tica, como suc:ed-� éom as

leis de apôio à agricultura
A vibl'açiió c rapidez da época moderna exij!c

qtiC se pe!'ca () míiHmo de tempo em todas as fases da

existência. Úma roupa bem-feita Imperial Extra, evi
ta nerda de tempo n'l' escolh'l, compra e confecçãn
do VE"sttldriO mascuHno.

'

Es'tas' famosas 'I'Ollpa", são de venda exclusiva
do l\lalrt:zine Hocpck.

e às medidas que regula
mentam os salários que po- I

" dem ser explica.das�pessoali I
mente, aos trabafhadores e I

agricul�ores.. .' I,I O presidente Eisenhower,

Washington Pereira
4-5-6-7

AVENTURAS DO ZE-MUTR'ETA

�-_.- - .- .:..-_. -

" r"
" ,

cíficos até a campanha pa
ra erradicação do impalu
dismo da face da terra.

Embora as propostas

inicialmentetivos ao emprego da eener- que se havia

gia atômica para fins pa- acreditado?
Os primeiros resultados

tendem a demonstrar que a

popularidade .de Eisenho-

wer, d-epois de sofrer um.

formuladas por Eisenhower ligeiro declínio ê aíndâ
, .

compreendam várias reco- maior que a de muitos de

mendações feitas recente- seus predecessores, e con

mente por órgãos de estu- tinua a ser um .poderoso
dos experimentais, o carâ- ínstrumento.. como é a pró
ter, a estrutura e as despê- prta-presidência, muito em

sas do 'programa não so ... I' bora EisenhÓwér não possa

freram quaisquer altera- ser reeleito mais uma vez

ções bâsicas.. Desta manei- em 1960, Aliás, o jornalista
ra, a soma de três bilhões': James Reston, do""The New

e oitocentos e sessenta e, York T,imes", um observa�,

cinco' milhões de dól'ares I dor renomado da vida po
solicitados pelo Poder Exe- lítica da nação, afirmou

-

cutívo �proxima-se
.

muito � em artigo. recente, que ês

da importância de quatro, tes últimos dias .podem ser

bilhões de dólares que se
I
considerados até agora os

inverteu próporcionalmente
I
mais eficiente� do segundo

" ,I
nos últimos a�os nos- pro- : período pr,esidencial de

gramas de ajuda mútua. Dwight 'D, Eisenhower.

rSaudades
Maria Leonete Martins

Eu- pensaya, ser feliz ao �ado teu ...

E, depois que tudo aquilo se cabou,
O meu coração, tão triste, soluçou
E, enio saudades- por teus olhos; ,se perdeu.

Mas eu quis logo acabar com o pranto meu,
E minha razão em tudo ,se esforçou,
Procurando ver, naquilo que sobrou,
Algo que na vil ,maldade' se escond:eu.

Consegui vencer a tão grande saudad:e·,
Conven�endo-me qUe fôra uma qúimera
Tti'{fo aquilo que eu julgara ser' bondade.

Já hão penso mais naquilo que eu quizera ...
Más agora sofro mais. tenho saudáde
Da saudade que 'de ti um dia tivera.

,ioteslãlCamPBDba de ,Educação
A Policia Florestal for- Florestal".'

\
- ,

mada de elementos conhe- CAMPANHA DE EDUCA-'
cedores de suas respon�a- ç.ÃO FLORESTAL

biHdades, com a finalidade O Serviço � Florestal a-

de instruir o homem·
. de tenderá' a todos os inte,res-.

sampo na' inel�or forma d,e sa·dos eril assuntos relaclO
sua conse'rvação do ,solo, e nad,os com silvicultura, tan
como preservar suas· flo- to na parte referente a/

restas, "prestará benefícios consultas; como para õb
incalculáveis, reprimendo, tenção de mudas e semen-

abusos e evitando males. teso

Qualquer esclarecimen- Para melhores 6sclareci-
to sôbre a Policia Flores- mentos, consulte o "Acôr-'
ial, consulte' o "Acôrdp do Florestal". _

CAMPANnA DE EDUCA-
. ,(;ÃO FLOIlESTALI

I O Reflorestamento alem

: de influir no que diz respeI-I .

to à conservação do sol%

melhorimlento do regime dos

rios do clima e do ,embele-
,

da paisagem, é,
além disso, um bom negocio.
Nos dias atuajs, reflQrestar
é um «!os melhores empregos

de capital. Determinadas

:essências, fornec·em ,cerca

de 300 mS de lenha por hec

tare de_ sete (7) em sete (7)
anos.

-S ôb re reflorestamento,
consulte o "Acôrdo Flores ..

,',

•

/
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Colunu f I
i
I

1 - Apelação. Cível nO Schmoedekc & Cia. e apdo.
Francisco Domingos de Sou

"
4.109 de Chapecó, apte. a' João' :r),estri Filho.' Relator za. Relator o sr. des, IVO

Firma Schmaedeck &.Cia. e
I
o sr. des. ARY PEREIRA GUILHON, decidindo a Câ-

I
•

apdos. Orestes Pereira, sua
I

OLIVEIRA, decidindo a Câ-
mara por votaçãq unanime, I

mulher e outros. Relator o
I
mara por-votação unânime conhecer do <agravo no au-'

, , I

sr. des. ARY PEREIRA OLI I conhecer do recurso e dar-I
to do processo e da apela- I.

VEIRA, decidindo a éâma-Ilhe provimento, para julgar ção e negar-Ihs provimen- I

ra, por votação unanime,' os autores carecedores' da to, para confirmar a sen- I

conhecer do agravo no auto I ação de, atentado. Custas pe
tença, apelada. Custas peto I,

do processo e da apelação lo apelante. apelante. I
e negar-lhe provimento, pa -: :- ITa confirmar a sentença. 9 - Apelação civil n.o .

: :-

Custas pela apelante.
16 - Apelação civil n.o I

4.102 de Blumenau, apte. e .

apdos. OUo Jens Jensen e
4.222 de Blume�au, apte.l·
Melani Immi e apdo. Ewal- I

1

: :-

do Hadlich, Relator o sr.

des, ALVES PEDROSA, de:'
cid indo a Câmara, 'unanime- .

mente, conhecer .do recurso Ie negar-lhe provimento pa

ra' confirmar a decisão ape- I
lada. Custas pelo apelante.

,2 - Agravo n.o 2.489 de

Cr iciuma, agte. L;loYd, In
dustrial Sul Americano S.A.

Cl-ara Schonau Jensen. Re

Iator o sr. des. ARY PEREI

RA OLIVEIRA, decidindo a

e, aprdo. Josê Rodrigues, Re Câmara, Pior unânímídade
'later o sr. des. ARY PEREI de votos, conhecer de am

'RA OLIVEIRA, decidindo a bas as apelações e negar-

Câmara, unanimemente, co- lhes provimento para con

nhecer do recurso e, dar-lhe firmar a sentença apelada.
Custas' pelos apelantes, emprovimento, em parte, para

reduzir a indenização a Cr$

14.857,40,� da qual deverá
proporção. 17 .;_ Apelação civil n.o

4.238 de- Bkimenau, apte,
.ser .deduzida a quan,tia, já .'

16 - Apelação civil n.o Industrias Agua-fria e ap-
recebida pelo agravado. Cus 4.229 de Concórdia, apte.
tas da lei.

::-

-::- decidindo a Câmara, por vo I
taçãe unânime, conhecer do I

recurso e negar-lhe provi- I
.

Imento para confirmar a sen I

tença apelada. Custas pela I
apelante.

'

do. Alcides Garcia. Relator
Fransozi, Mioranda & .Cia, sr. des

.. ALVES PEDROSA,
Ltda. e apdo, Alberto Picci-

3 - Agravo n.o 2.637 de nini. Relator o sr. des. ARY.

Florianópolis, agrte. João PEREIRA OLIVEIRA, de

Matos da Luz e agrda. cidindo a Câmara, por vo-

-Massa Falida de F.R. Bion.
Relator o sr. des ARY PE

REIRA OLIVEIRA, decidin
do a Câmara, por unanimi
dade de votos,

.

conhecer do

tação unânime, conhecer do
recurso e dar-lhe provimen
to para, reformando a sen

tença apelada, julgar proce
dente a ação. Custas pelo

recurso e dar-lhe provimen- apelado.
to para.. reformando o des- -: :-'

�1 - Apelação de desqui
te n,o 1.290 de Rio do su,
apt�. �dr. Juiz de Díreibo

�e apdos, João Dalago e s /m, .

R l·t d ALVr.iC"
'...... :l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @;) -,

_

e a 01' o sr. es, .c.p' • ..

PEDROSA, decidindo a Câ� : :
i

'

.' �

7.�adO"�.:::�:;:n:e::::�=: lJoão Viaira a Cia., Ltda i
provimento, para confirmar • � :

-

_. G
a sentença apelada. Custas' I.

a

••
pelos. apelados. •.

..

•
RUA SAN'fOS SARAIVA. 250 "'.

minarmente, converter Q jul ..
-
..
-

: G.ASA ESPECIALIZh.JA C. P. N. 20,- TEL., 6.293' PEÇAS EM GERAL PA'RA::
�

gamento em diligência. a 12 Apelação civil nO: '
EM MOTORES., END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORDe

fim de que, na. comarca de 4.031 de Videira, apte. o,: }i'RE'IOS E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS GHEVnOLET - DODGB:
origem, _

o dr -. Juiz a .quo dr. Francisco Wosgraus e.:
SANTA CATARINA'

'

:
resolva a apelação dos réus,

'
apdo. AdY Ignácio da Silvei':

' :

facultando as partes opor-! ra, Relator o sr. des. ALVES': ,i
tunidade para que arrazoem' PEDROSA, decidindo a Câ- : :

." . .

;::;s os recursos. Custas a
I

:o�::: �:�h::e��i:id;e�:r!: iDISTRIBU1DORES' DOS AFAMADOS rrplSTÕÊS MAHlf"j
.. "

.

- �
e dar-lhe, provimento pará, • •

· �
.1.

iPISTÕES .PARA �'mUALOUER. TIPO DE MOTORES i
: . r •

:! :
• i :

i, DESCONTOS � ESPECIAIS' PARA REVENDEDORES i
• I •
• i, •
• •
• •
• •
.1.
• t ".,-
.................................................�..............••

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

,

I

" -' Porventura não nos ardia o coração? (Lucas 24:32).
Eduardo Voos e apda. Fri� I

w.tor o sr. des, ALVES PR Ler Lucas 24:25-32.

da Schmidlin. Relator o sr"1 DROSA, decidindo a Câma- CERTA VEZ no Natal, minha espôsa e eu fomos vi- ,

des, ARY PEREIRA OLI-, ra, unanimemente, conhecer O médico brasileiro dr. zé'am seus pacientes de- movimento, deixando a to- sitar nosso Íilho que era pastor numa igreja rural. Ele

VEIRA, decidindo a Câma- (la apelação e negar-lhe ,pro Carlos Caldas Cortes�,. do m�nstrar o uso de bràçol). e dos convencidos, da recupe- nos convidou para ir com êle visitar um casal de ve

ra, por unanimidade de vo-
I

vimento para confirmar a Hospital das CHnica.s de ,pe;rnas m'ificiais, com ,ple- ração proporcionada pela l�os, Di,s�e-nos êle: "Tôda a renda que êste casal tem

t
-

h d
/

d' I d C S- Pld S C
�

·t
.

l"d d d meca�'nl'ca a'p'II·cada.
sao 8,,0 d.olal'es doa aposentadoria .. Dêste dinn.eiro êl,-os, nao con ecer o recur- eClsão ape a a. ustas pe- ao au.o e 'a anta asa no, eXI o e SllÚP ICI. a e e

,

contllbuem com 8 dolares mensaIs para a Igreja::'"
so por falta de .objeto Cus la apelante de Santos, está pl"�sente-

I

E,
.

_,
'

.

_.
'_ , _ ....__

.

__ ._

nquanto pal'_stravamos, o· velh.inho nos disse:

tas. pelo apelado.
.

.

-: :- mente no_s Estados' Únidos
I

. ,R E' P R E S E N T A N TE'
, __ o ----

"Te}Jlos muito pouco' dos bens tel'renos, mas temos no

_: :_ 14 _ Apelação civil n.o aperf�içol:(ndo-,se em orto-. Rio de Janeu'o coração. o amor que sobrepuja todo o entendimento".

dos. Adernar Fuchs e s/mo 4.133 de Rlumenau, apte. ,pedia,' como estu'dante. do Senhor (39 anos) bôa aparencia, educado, instru- Na sala não ha"ia tapete sôbre o· assoalho impe-

7 _ -Apelaç&o civíl n.o ,Ladislau Kuszkowski e ap-I Centro'Médico Walter Ree,p, �ão secundária, "?urso ,de Promo��o de Vendas", tt�a- càvelmente limp.o. Fêz-me lembrar da estrebaria onde

..

,',
"

. . oalh:dor, com mUItos anos de pratIca como vendedor ,nasceu J:esus; não havia muitas das modernas conveni-
3.753 de TIJucas, apte. Jo- R,elator o sr. des. ALVES ,do ExerCIto Amel'lcano, 't d d "t' .r. ." d ênciai" mas Cristo estava ali. O calor' do se11 a'mol' tr'ans-

, ..

'

'. . � I, . .,
praCIS a, 'an o o lmas reierenclas, Ja representan o sa-

se GuerreIro FIlho e apao. PEDROSA, decldmdo a Ca- deV'endo a.1I permane�er ate tisfabriamente grande impoI'tador Paulista, aceita pro-
formou a es,trebaria num pálácio. Foi assim com 'a casa

J.osé João Serpa. Relator o
I
mara, unan.imemente, conhe! 14 d,e i,unho pr�xi.mo. ! postas p8l'a re.p�,e�entar fi,rmas �e qualquer ramo, idô- humilcie daquele velho casal; Crísto estava' lá. Quandl

sr. des. A_RY PEREIRA OLI cer do recurso e negar-lhe I Ha dIas, asslstlU êle'! :-teas, com posslbI:lJdades de negoclOS. Cartas para Carlos nos retÍl'amos estávamos concordes em que o Espírib

,VEIRA, aecidindo a Câma: provimento para confirmar uma demonstração, realiza':" Louz;:,da, Av. Prmcesa Isabel, 108, c/2,0, apto. 101, Co- Santo estava presente naquela casa; e nossos coraçõe,
•

_. pacabana Rio de Janeiro. estavam inflamados de gôzo.
ra" unanimemente, conhecer a ,decisão aple,lada. Custas da sob os auspíciós do Con-I .-'-----'-----
do recurso e negar-Ih,e ,pro- pelo apelante. selho Nacional de Pesqui-
vimento para confirmar a I -: :- sas, para a Comissão de

I

sentença apelada. Cus�as pe 15 - Apelação civil n.o

I
Trabalho e Bem-Estar -�o

i

lo apelante.
'

4.223 de Blumenau, apte. Senado. Especialista do

__:� :---z Erico Beduschi e apdo� l�'istrito de Colúmbia, da

civH Ghapeco,' ap'te. :r::. Càl'ifó'niia' e da"Geogia-fi:
i

pacho agravado,,, mandar
qUe se· prossiga na ação
executiva. Custas pela 'a,-

gravada. /

�::-
, 4 - Apelação civil n.o

4.049 de Caçador, apte.João
Risspn e apdo. Henrique
Dondoni. Relator o sr. des,

'ARY PERE.IRA OLIVEIRA,
decidindo

.

a Câmara, prelí-
_ * moi!

forte

* moi;

flexível

* m6is

estético

que
outros

tipos de

FÓRMICA

,-::-

de I ara ueJt'?3 e brilho permanente, J(I�
upcs RI:tdrl'pÍ'ro:l., linho. IiliOli e mármore.

-,
HIGIÊNI�A

para paredes. balcões. móveís E' Inúmeras :

nut r Q:'\ eplícucões que exíjem limpeza

ECONÔM!CA
5- - Apelação" civil n.o reformando a sentença ,re-

4.058 de Joinville, apte. S. corrida, julgar procedente a
ootocecãc f<lcil em qualquer euperücte
.:r<lndt" -conornfu de tempo}' mão de obra

20 CÔRES
A. Moinhos Riograndenses
e apdo. Waldir Araújo. Re-

, I

lator o sr, des. ARY PEREI da na inicial, custas e hono-

RA OLIVEIRA, decidindo a rários de advogado na, ra -e,

Câmara, por unanimidade zão de 20% sôbre o valor

de votos; conhecerdo recur- da causa. Custas pelo ape

so e .negar-Ihe provimento lado.

ação e condenar o réu a pa

gar ao autora quantia pedi

para confirmar a sentença

apelada. Custascpela apelan
te.

-::-

13 _:_ Apelação civil nO

4.228 de Lajes, apte a Fir-

-::- ma Comercio de Automóvel

Buatin S.A. e apda,6 - Apelação
4.128 de

o habito náo faz o ·mon.ge, mas o custume no
, ..:cldo éerto e corte perfeito, define o cidadão 'práti
'Co e elegante.

'As roupas Imj>el'iaJ Extra lhe assegurarão dura

bilidade)e caimento pel'feito e corte elegante.
... ,,0 ))1\gg,ªz,hle .. l:locpcl\e vende, pclo" CrêdJál'Jo es-

las Minws roupa,s.
.

Nós te ag'radecemos, Pai, o privilégio de falar con

tigo. Estamos alegres também, comlo aq'uêles dáscipu-
'

I � d'
(

os no passa o porque podemos testemunhar que sempre"
que falamos contigo nossos corações se inflamam de'
gôzo. Gra(fas. sej,am. dadas crti,'por i'l1termédi·o de ,Ct'Í''\to,_
nosso Senhor. Amém. .

'-
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.

Madeirclira PHjUP�' &' Gja.' I
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·

'

-:: - .

: Rua 24 de maio, 1.128 - Estreito :
• •

i - FONR-',-2073
- -i

• •
• •

: - =Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI. :
:

-

NHo e LEI _- SERRARIAS PRÓPR1AS -s, I-: .
• •

: II
••

-

i'-
'

_, I

: _
Estoque Permanente de: -

•
I

: Assoalhos - Fôrro Paulista --- Abas - Semalhas --' :
• I

•
• �fi e,es - Réguas - Madeiras. p_�ra móveis - Madeiras '

:
-!c I· -

, '
Brutas e aplainadas ,-

••• ]i .1
.

i Cal de Pedra IIi T,elhas Francesas e TiJ'olos_ r

I: ·.5.- I� -

II Depositária das principais' Cerâmicas�, .'

I - i
: Vendas: - Atacado e Varejo :
• •
· , -

�
.�•••••C'1-•••••••••••"••••ct••••••O•••••••••••_••- .

D Estado" o inais anHg-o Diário de Santa Catarina

I

, �{

MODET O STANDARD 7,4 pés

./

MODELO MASTER 7,9 [lés

•

Florianópolis, Quarta-feira, 5' de Junho de. 1957

/

,
,

1. a O REFR1GERADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESTACÕES SUAVES- PARA
. --

•QUALQUER ORCAMENfO A PARTJR Dl
, -

E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGR ADADOS DA
nANJINHA "M�X WILHELM" DE JARAGUA' DO SUL.

* 4 MODÊlOS

�,

* 4 P R'E ç O S
,* 3 GARANTIAS

E ASSISTÊNCIA
;':, TÉCNICA

� -

DOMICILIAR
_H

, GRATUITA-
�

MODJ1JLO MASTER 9,7 pés
�I -----'�

�
MODii�LO DE LUXO 9,5 pés

-,
.-- ...

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
E ADQUIRA A·SUA -

/,
..

_--�, ..

/

"

su� nova rOUDa anatOmia'
- .

para o ,homem- modefDo-!

J:mp&V�Q:r
�-

.• é confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos -são"
de alta qualidade e pré-encolhidos.

_. Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortáTd
e muito mais elegante.

\ Vende-se' OI Aluga-se
Uma casa em término de construção sita à Rua

Duarte Schutel, tratar à Rua Hoepcke, n? 6, a qual-
quer hera do dia.

'

A Diretoria da Sociedade de Assistência aos Lâza
tOS e Defesa Contra a Lepra, em Santa Catarina, Ieva ao

conhecimento de todos 'os interessados, que o grande
Bingo que ia ser realizado no dia 21 do corrente mês.
nos salõe� do Clube 12"de Agosto, em ben-efício do Edu
candário Santa Catarina, foi transferido . para o dia 5
le junho vindoll�, às 8 horas danoite, no mesmo local.

Os cartões se encontram à venda com- as senhoras
�oropt�mistas e com as senhoras da - diretoria da Socie
dade de Assistência aos Lázaros.

Quem Perdeu!
ENCONTRA-SE EM NOS-

SA REI;>AÇÃO, A DISPOSI

çÃO DE QUEM PROVAR
S-ER SEU LEGITIMO DO

NO, UMA ALIANÇA, COM
AS INICIAIS SEGUINTES:
C. M. L. E DATADA DE 15

DE 7 DE -1956.

LEIA
ASSINE _

O ESTADO
(} rnn n- ·1I1if-ign difrri(\': de

�,aH!a Cat àrtn».

.'
.

! • Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA '- est'
prontinha para você vestir. Não h� 'longas esperai
nem demoradas provas.

'

Gatooúdo por

.

tECIDOS E ARTEfA-TOS\F4SC,HER $/A-�
Rua Prctes, 374 - São Paulo

35 anos especializada .no ramo do vestuário"

J

A�DlRETORIA-

Distribuidor exclusivo:

,MAGAZINE HOEPCKE

;&.�",_, """""'_"'=- ......::CARLOS HOEPCK!_ �/A
J�Ú:lt.:.; 'Catórioo.a,�---_.""-,.."""''''''''''''..."",.;...,;"...''''''''''_.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 5 de Junho de ..1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE �. CATARINA

/ Amanh'ã o'��Jogo - T-rêií_sferido -de Dominuo
'" A nossa reportagem, em contae lo com, di,rigenles do Avaí e Paula Ra mos, ,foi ciêntHic·�da de qpe o prélio' ent,re alvi-azuis e

ríêo,lores, que dei 10U de ser efetuado domingo, sêrá re alizado na noite de amanhã, iniciand o, assim, a disputa do Torneio Trian
'.'�IP:�'·<���'!'�:' : guiar "Osni Mello".. Vendaval e Áus fria farão a preliminar.

'

__�,�-i--Y:--pn\__��)'-==§��,,_. ,:i?:�k��'-7�'�=-"::�=;�������i!�(�_-i!i,,���>�_�,__�_�-��F���º���������������_���,.�.]!!!.�
-

a. o :_:lJnIDL.TENI5�[l''. , E: 5 -rAIj []HATAlAD -TURFE!.Esteve reunido na noite coroada do mais pleno êxi-
_ _

:;c:adfeei�:;oÇO�,sdaeel�:d:::: ;'°0: ;:a :,�:'ã,��:ád:,::: =.� �' " ','� II�Aquática' Santa tíarcos'adquiriu' José Aze- � ...� '"�
Ca�arina, com o fito de ,re'- vedo, por autorização, ex- ':'Ai'LETISMllREtI �� , ��,

-

'.

-.:; .

ceber as. inscrições' de re- pressa do Presidente do "E'RI"_.IlI!IB�"IIIIIIiI&í_IiII!III!!Il_iIllI!:::;J;àiç�m'll a�.:...:;.;;.;;J

madores para a regata do Clube, Jairo Callado, para
dià 16' de junho. Estiveram o Martinelli. As =círíco no

-presentes os" :(epresentan- VIlS embarcações são das

tes dos .c;rGb�s
�

Ilauticos da seguintes classes :
. _. ,_.

��fi'�� como 'também do 1 - out-riggers .

a oito

,

ínteríorvdo Estado, e como
r· ,

era de se esperar o núme-

remos; ,

1 - out-riggers a 4 com

�Cg7�=������1i2;W-,=-º, ,�_=ç
,

.'-

rjiffl.�;'E-----7f7-aK.-L5�7��:-i��,.�

raVI�,_ U II áu i[D m�ri[B � liD,j �
ro de remadores inscritos patrão;
ultrapassou �,expectaHv�: 1 � out-ríggers II 2 com

� patrão;
.Tnícialmente resolveu o 1 - double-scull e

éonselho' Té;nico telegra- 1 �-, skiff.
mar à Federação Aquática Com estes novos barcos

do Rio Grande .do Sul, con-
.

ndquiridos, o Presidente l .

sultando sôbre
�
o adia�ên- ;Tairo Callado, completa o O jornal "A 'Gazeta' Es� I do governador dr. Moysés 1. Grande ��. Sul e o títu�o, resta �oi ,seguido �é perto

I
conquista ,de. o�tem.

to, da regata, do dia 16, número de 15 novo� barcos portiva", de 'São Paulo, as- Lupion ; tte.-cel. Leandro maior foi i.levantado . bri- pelo 'I'ietê e .em ultimo che-,' A guarruçao do C. N.

para, o' d-omingo. seguinte,' 'que, em sua. -gestão, foram sim viu a regata de do- de Oliveira Barros Pilho, lhanternente pelo America, ,go� o Corinthians. Com es-
'

América foi esta:

isto é, dia 23. ,A decisão '�o por si comprados para oA mingo nó Jurubatuba : representante do' general de Blumenau, Santa" Cata- :,t� vitória 'o America pas-I "Out-rígers" lisos a 8

Conselho, rssolvendc ,tl�án's- glorioso clube de regá-tas I "Ontem pel,a manhã, em Artur Hasket, Hall, cn;d,t. rina.: 'Esta

r.e
presen tação ,

sou a- contar com d�as vi-

�remos
- Q. Classe --: 2.000

ferir a regata pà,ra,o' dia: ,da tua J.õão �int�, o-MAR,,: I J:ul'�.�atu�a,
foi d.is,putad� . do II Exercito;

.:

tte. José esteve acima de qualquer terias seguidas, na disputa mts. - 1.0 lugar: C. Nall-'

ao fato -de, TINELLL" Os numeros f'a- .a III Regata Oficial da ] Fernandes, representante espectativa, dom i na n d o
I
da Prova ;'Governador Moy- tico America (Blumenau) -

;;,;:"-'fi"f<1as remadores naquela Iammelhor _90 que as

pa-l Tem'porad.a, orga�izada. pe- do Comando Geral da, ,For- muito bem seus adversá- I
sés Lupion". Sua primeira Barc� :"Nelsq( - Pt. Har

estarem prestando lavras, e por isso, é justo la Federação do Remo de .ça Publica; dr. Elias rios e fazendo, boa frente:,vü;oria fOI no ano passado, rs Veissemberg, Rem.: Val

l,r,ovas para o concurso de o nosso plauso ao [ornalis- São- Paulo. 'Esta competi- Shammas,,' presídent., da aos gauchos que fizeram a; no dia 8 de junho. No pro- demar . Anuseck, Edgard

telegrafista, . a realizar-se ta Jairo Callado, pelo, seu ção �traiu as atenções dos Camara Municipal de São: prova praticamente, la;do <t
I
ximo.ano voltará a ten�ar a Anuseck, Harry Krentsf'el

em nossa Capital. 6á feira profícuo e si-lencioso tra- esporbistas bandeirantes, I Paulo; general Darcy Vig" Ilado._Três grandes guarni- terceira vitoria, para posse Reinwald Cock, Hans J.

mesmo foi enviadõ um te- balho em favor do l�emo uma vez que"-dela partici-I noli, presidente da Federa· I,ções que mereceram os en- : d€f.initiv�: Bravos aos

ca-., Post, _W�egand Theis e Ha-

:íegrama para a FARGS sô- florianópolitano:consequen- pariam ,as guarnições de ção Aquatica do Rio Gr'an-' tusiasticos aplausos'. O Flo-, tarmenses pela espetacu1ar rold Waage; �

�
, � I -- .

6'�",-..a....a.s�p, aguaraan e·, '.
IélIl(r""C ",xix,': v; :R.�

I hA;,.",r:Sh11; dr. Guaracy Ri-,
-

--------,---

�:m· P�:�:::;.�=;:·�:; n.n". do P!,
,

::o::.�:�: ta�I:�m�ê�:�(::O I ::��;:�,n�'��ã��p�:�:; : ê�líipeOnafoA�a.
. ·Noll·c""\I-as do T'urlegauchos. Notícia da� mafs triste·[; pedo' interestadual �ave-I dr,: Antonio Bârhosa Tino-I d. I

I.

xxx foi transmitida à nossa re- ri� ainda a luta Tretê-Flo-, co, chefe do Juridico da: ,orlS a I,���,_��n"_'" &&111111. DIUResolveu ainda, -o Con- portagem e que foi enviadf' resta que, de certo mode" Cx. Economica de São pau-l ,Domingo prosseguiu o P9r ZANBRI em participarem do GRAN.
!:lelho Técnico de Remo da pelo desportista Tulio. de constituiria a grande op�r- 110; dr. Natalino , Mastro::' certame amador da cidade;: 'Q jóqlie-t- elfípicio FELIX DE PRÊMIO �'BRASIL"
FASC realizar eliminató- Rose da '�Folha da 'Tarde tunidade para' o Tietê re- francisco, présidgnte, da 'com a ,realizacão de duas! OZERI desistiu de atual' em agôsto do corrente' ano.
rias nas classes de 'barcos Esportiva" de Pôrto Ale'- cup�rar o prestígio que so- Federação de Remo 'de São

I
pelejas..

,> I na Gávea. Foi convida,de Se houver pQssibilida,des da
- 4 com e 2 com - a ·fim gre ao rema doi· VILELA, freu sério abalo no dia 19.1 Pau�o; sr. Afonso Galucci,: ....

'Na preliminar, .0 Treze pata atuar no Líbano. Felix participação desses interes
ãe=-ser�m selecionados bar- do .. Martinelli. A notícia ultimo, por ocasião da re- presidente do Floresta; sr. de Maio, lider juntamente está inclinado a voitar pa- sados, 0 G. P. "BRASIL"

.

cos pa,ra o's gauGhos compe- q,ue nos causa .asco' e nos gata em homenagem ao seu: Carmine :'�occ.o.Ii,· presiden-
i

com o Sã.o Paulo, goleou o 1'a o sell país. marcará um aconteclmento
tirem na sensacional regata repu.gna, nos dá conta de cinqlfentenario. Rstas ra- t� do Tietê; dr. Ernesto Unfão por 8x1 e a seguir de primeiro' plano no ce-

do dIa 16, cas,o esta data qu�, um lléssimo 'florianó- zões ,levaram muitos espor- Kur:y, ex-presidente do Tie- ,defrontaram-se, Postal e O líder da )estatística de llário, ttlrfístico mundial.
venha a ser confirmada. O politan? e catarinense, que, tistas à l'aia Lauro GÇimes, tê; sr. 'Natalo • Falbo, do, Ipiranga, vencendo o pri- jóqueis· na Cidade Jardim, _::--'-

I " I.;iClube ,perd�dar ced�rá o por ser tão, covarde se es- na Via Anchieta e por cer- CO,rÍ-nthians; sr. Tulio Ro- meiro pela contagem de Eduardo L(! Mener Filho, A Societé d'Encourage-
seu melhor barco para a condeu 1\0 anonimato, di· to não ficaram eles de�ep- se� secretario técn�co da 3xO.

\

'

, atuou domingo passado na: niel)t, princi{lal entidade,d(}-�_
representação do Rió Gran- rigiu uma carta ao jorna, cionad..os com o magnifico Federação Aquatica do Rio O ce�tàme.· prosse;guirá Gávea, montando E�,lanti. turfe da França, para co�

de do S�,l. As datas' de�tas lista TULIO DE ,ROSE, a- espetáculo esportivo que Grande do Sul, e ,correspon- amanhã à noite com a par- 'ne e Etendard. memorar êste ano o cente-
elÍmiriától'ias estão depen- ! pelando para q�le S. S. in- lhes foi propõrcionado. dente de A GAZETA ES- tida entre Vendaval -e Aus- -::- nário do hipódromo de

� da reposta crós gaú- tel'fira por todas as ma- Deveria ainda ,estar pre- . PORTIVA, em Porto Ale-. tria, pre-liminar do jogo Diversos proprietários Lon-gchamp, resolveu au-
o; ca..,.;)."Jr.e o 'adiamento da aeiJ'as imagináveis junto à sent� o sr. governador do gre; sr. Alfredo Strehlau, Avaí x Paula Ramos. europeus estão intel'essados mental' a dotação do prê--
regata. CBD com o objetivo de não Estado do Paraná, dr. Moy- diretor técnico da Federa- , mio principal para 40 mi-•

xxx ,:er concedida a transfe-, sés Lupion, visto que se- ção Aquatica d� Santà, Ca- I
- -

lhões de francos. A dis�
Outra medida tomada pe- rência de VILELA sem o ria disputado. 'o �ro.féu'so� tarina; SI': Ubiratan

Jat�-I' FLUMINEW'E .

(�AMPEA-O ',INVICTO' tân�ia da prova (de 2.400
la' entidaàe supervisora do estágio regu-lamentar, e seu nome, e mstItUldo pelo' hy, represental!te do Ame· 11J , meu'os, pista de grama,
'remo elR., Sant,a Catarirta, assirri fica" este atleta im- Tietê em homenagem ao seu rica, Numerosos outros' es- 'Tôdas as primazias do vamente o ultim'o posto}la com curva para a direita.
foi a de' suprimir as ins- possibilitado de ,partici- antigo militante. Infeliz-' portistas e pesoas gi-ada:o; atua,l Torneio "Roberto 'Go tabela por poutos perdi- _::_

'

rnçôes dos'. barcos das par da regata do dia 16. O mente s.s. não. pôd,e y.ii' à estiveram presentts, -,pres- mes PedToza'" pertencem dos. Foram estes os "Íllti- Semana passada l'eapare-

gUarnições. "B" no'! p_!reos 'I
autor desta missiva deve São Paulo, em virtúde do tigiando a esplendida com- aos cariocas. Obtiveram, mos resultados 'do torneio: cel:_am ma'is os seguin,tes,de yole a 4; no '2°, e 4P ,pá�, ser um destes recalcados acidente que' o vitimou dias peti�ão nautica. embora pela' primeira vez, PalmeLtas 2 x Botafogo 2; animais na Gávea:

'reo, respectivamente. Es· ,que mais merece piedade atrás e que, obrigou o en- ' -' l' o título máximo e o de:'vi- Portuguesa de Desportos S;rnete Urupês, Bhte'
.

1 _

,

.

tavam inscritos pa,i'a êste do que propr'iamente cas- gessamento da _ perna le- A VITóRIA DO AMÉRICA ce-campeã,o, O Fluminen- 1 x F,lamengo 1; Vasco da Heaven, Bambinál, Desérto,
páreo, 1Ó guarnições, o tigo. O seu úniéo êrro foi sionada. Nossa reportage'm As guarnições, de São se F, C., com uma campa- Gama 3 x Santos 2 e Flu- Sea Prince, 'Jámba, Mécia!
que veio motivar esta de- escol"h�r com 'infelicidade o pôde anotar 'a presença das Paulo muito fizeram p::ra nha esplêndida; conseguiú minense 2 x São Paulo 1. mglantine, Cloche H'or,
cisão. Teremos somente se- agente para sua maldade .seguint�s autoridades: de- opôr resisten1:ia aos seus' chegar ao ,.gálardão ilJ.victo, Após es'ses ,resultados, a, Etendard e J()hn Araby. 'yte' balisas no dia da rega- pois, um hl)�em como Tu- putado dr. Lincoln Cunha fortes adversários de San.- perdendo durante a cam- 'situação _dos dez concorren- �::_

S:.,....��ta, e corri mais guarnições lio dE' Rose jamais� se pres- Pereira,. secretario do Tra- ta Gatal'Íl\a e Rio Grande pa:nha "ape�as dois pontos }es se apresenta .assim, P?r � Em Porto Alegre, conti
na raia, o des�nrolar dos taria a papel tão baixo e balho e Assistencia Social' do ;�ul. Indiscutivelmente ,e assinalando o maior nu- pontos perdidos: "nua acumalado o Simples
páreos seria confuso, po- vi1.

-,

do Paraná, rpt)resentante as qualidades destes ,rema� mero de tentos do torneio, 1.0 - Fluminense (cam- com 7- pontos em Cr$ .•...
dendo haver, a qualquer mo- dores sulinos _são de fato. o que lhe deu, tambem" a peão), 2 500.343,70.'I . " _

menta.. abalrroamento de dignas de todo realce. A primazia de um seu jQga-

Pela' segunda' veÍ o clube de Seba stião Cruz representa condignamen te o remo eatari
nense na clássica �,ová "Governador Moysés Lupion" e pela segunda vez leva de vencida,
com méritos a sensaciona,l prova, de frotando as gua,rnições, de São Paulo e R;o Grande (o
,Sul - Como "A,Gaz ela Esportiv-i",. de� São Paulo- viu '�. vitória catarinense.

Viajando numa cortesia

'ilw-"'fACy n�uma' ç?laboração
do seu diretor LUIz Fiuza

Lima, desportista sempre

�oltado às boas causas do

UM· B � LO· ,E'S P E,T A' C U-L O

"

(vice-campeão)
-go, 7

3:° _:_ Santos, 8

xxx

participação dos três' clu- dor ser' '0' "artilheiro" ma

, bes,' ,dois de Rio G,rànde do xi'mo. Pãra' o encerramento

Sul :e UIll di, Santa Catarina do torneio falta apenas um

Amanhã,. às 20,00 hs., da espada' elétrica. Haverá 'evid'enciou' a 'classe admi- pré.Iio --::- Flamerigo x ,Amé- . 4,0 Portuguesa de
J Ó Triplice pequeno, 54

no sal,ão de danç�s do Clu-! também ufua demonstra-' ravçl destas, guarnições que rica --.,. que como, atrativo Desportos e Botafogo, 9
J
acertadores. Líqu'ido para

be 'Doze, de Agôslo será ,le- ção de luta como 'se vê no deixaram à apreciavel dis- possue apenas a' faculdade . 5�O' - São Paulo, 10 - 'Cada um Cr$ 3.464,20 ..

vado à efeito um- belQ es-
I

• ta1'lçia a no�sa· melhor dele- de apontar ó rub�o-negro 6:0 - Corihthians, Pal- "_::_
't' 'I dE' EI

cmema. Estão convidados
pe acu o e sgnma. e-.· gação no oitavo pareo. O também como vice-campeão meiras e América. '.12 Resultado oficial dá- 15a.,

-

'os associ'ados do Dôze e L�- j ,

mentos praticantes dêsse ' ,
• Flo�esta entrou em quarto' ou a de determinai o ul- .ULTIMO .:rdGu:'

_ ,I Reunião do �óque. i
,

élube-, I ra para essa rara oporturíi-
_ .nobre esporte farão a apre

I
.,. 'lugar atrás do Guaiba, eá- timo colocado . Se O Ame- HOJe, no Maracana - Santa Catarina, rea1iza,da

a sentação dos floretes fran- daele de assbtir o 'velho no- posto' ab-,.l'ica· em.patar' OtI perdá; C, R. 'Flamengo x Amél'lCa-i '

.'.
.

1
,

,

s?'J '
bre esporte de Esgrima, tambem do Rio passará a ocupar definiti- F, b, i, (Continúa na 7a p,ag.)

2.'° - Vasco dá Gama.l O Simples co� 6 pontos_
e Flamen- teve 13 acertadorés caben-

, ,

do ·lí,quido a cada um ';!'

Cr$ 2.942.80.

'guarnições.

esporte ,barrig,a-verde, es

]'b) na Capital

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I '

Especial para "O ESTADO" a Secretaria de Educação e falar; ,8.513.844 quilome- i Por John Kerigan,
-

maiores fundos para permi- sirva de pretexto para in-
. ,- I

respeito aos debates sôbre Cultura do Estado de ·San- tros quadrados de rádio do IPS
'

tir a construção de um nú- terferência do Govêrno Fe-,

,

A cidade tôda de .F!oria:.l,ta Catarina, n apessoa do irá papaguear dia e noite, Washington, Maio - O mero maior de edifícios es-, .deral, há, fI.!nda"outroil.es-
.nópolis movimenta-se 'pa- l Dr, Rubem Nazareno Neves, entre uJU e outro 'samba, Congresso Americano bre-' colares. tados como Alabama e Ca-
ra estrelar néo. realismo k do seu Diretor de GuÍtu- através de 500 -emissoras, 5 vemente deverá adotar uma

i Uma revista de círculã-
I
rolínà do Norte que estão

I " .'. '

no cinema, "O Preço da rJt·, prof. George Agos·ti:' milhões de receptores, que atitul'e decisíva a respeito ção nacional efetuou, .recen- ansiosos para receber esta

Ilusão" é o assunto geral, nho da .Silva, é cedido o Florianópolis faz néo rea- do 'problema de instrução temente um estudo sôbre .ajuda.
o motivo para as conversi- Teatro Álvaro de Carvalho. Iismo e.ínematogrâfico.

'

As pública n�s Estados Unidos,
I

esta questão, revelando o A riqueza, o, movimento

r 'nha-& de café, o bate-papo 'sob a administração do sr: seis emissoras de televIsão que o contrário do proble-_I resultado que há nove esta:" � demográfico, a aiitiguidade
,

�::ac:�=��:s'dOSo n�:!���!: �;l:lmd: �::l:t:c����o�::�a�- ::i::;:ií�o�� ���'S�:.d::a:� .:�, :a:��, :::st7:0�:s â!�j ��;c:o: Yo�:r:�,�:i:iã:j:::: ��;::�J::i::::�':e�::�rse;�
em Barraquinhas, a des- se estúdio ciematográfico, do projetado "0- Preço da' 'bito nacional. '

federal; quatorze que pre�', bre ás atitudes do povo, em-'
conversa dos ensimesma- com salas de maquilagem, Ilusão", as imagens de Li-], o probI$ma reside em se, ferem cobrir as despêsas de-I bora de formas distintas.

dos, o 'palavreado bonito de planífieações, com 50 lian Bassanesí, de Fran- determinar a forma pela instrução pública com seus
I

Na região oeste, com seu

- dos rapazolas às garotas no mil watts de refletores, cisco Bartolomeu, de Ade- qua] as escolas públicas da própr-ios orçamentos; sete extraordinário crescimento

"trottoir" da Praça Quin- com gabinetes para os tra- mar. Silveira, de Celso Bor- nação .poderão dar guarda. que necessitam, urgentenién demográfico, os, -estados de

ze de Novembro. balhos de produção e dire- ges, de Sinova ,Wanderley a? número cada vez maior te, da ajudá federal e' ou- Califórnia e Arizona dese

Com razão Florianópolis ção, com câmaras escuras
I
e tantos anhos, serão gr�- ,de alUl�os,:. quando se. sabe tros sete que aceitari:;tm ajam'a ajuda federal; Arizo- escassês de eseol s

,

se engalana para ser estrê- para fotografias, com almo- vadas na retina dos bras l- que o md}ce de natalidade ajuda se está lhes fôsse ofe- na" em face de �er feito laÍnidad:e naciutl»l.
'la de cinema. Nada menos xarifes, cóm "plateaux" • .leíroa.v.: ,I dos 'Esta�os Unidos ê

um .tecida.' Há, ainda, nove es- pouco no passado a êste rés têm .r.neg:J-se·ã,
"

, de 3.467 salas, de projeção com o inferno de luzes . E, quem -sabe, Ploríanó- 'dos mais lltos do mundo. tados nos -quais a opinião peito, e'Ca�.ifórnia porque os d� que o
A.

te

do nosso'<Brasil verá a ca- pintando "decores", com os polis fa�á sempre cinema, Desde hlgum tempo, os pública está dividida. seiscentos e setenta 'e cinco
I
ser melhoi.J�rti]i1

;pita! -ha rrign verde e, quem "flaches" estalando nos' graças á- aplicaçã., da fór- peda�og(')s(vêm recusando a Verifica-se, ainda, que milhões de dolares que des-" mente atendído e�
sabe, o mundo l =': Um to- sorrisos das belezas cata-i mula sugerida pelo produ- ajuda federal para-as esco- não' existe, no problema,' pendeu em instruções públi � federal do que sem
tal de 350 milhões -de pes-. rinenses, posando para fa-, toro Armando Carreírão,' las públicas de diversos es- -uma 't�ndência' rezíonalrs-.' 'ca·s nos últimos dez anos.' mo é necessário r

, I , , ,..,

soas aplaudirão a plástica zer manchetes nos. jornais e 'aproveitando a mão do di- tados, alegando que isto ta ou mesmo um fator geo- "resultaram insuficientes. O o problema da in
• '

. - I I'cinematogl'ájica da cidade revistas. I retor Nilton Nascimento, equivaleria a convidar o gráfico. Na r�gião do sul, estado de Oregon é refra-
I
blica o mais. bl'e:v

menina-moça pintada de Uma rajada de ar l)OVO tendo como condimento o Govêl;no F!éderal a se !ntro enquanto os, funcionários
,.

tário ao aumento das, con-
I
o tempo continua II

ara.bescos que a cinemato- no cinemal verde-�Il1arelo, o árguni�nto' que Eglê tMa- meter no sistema de ensino de alguns estados como por tribuições de seus cidàdãos: dos principais i.at�
grEl:_fia proporciona. tão propalado vento suJ' lheiros -

e SaJ.im Miguel pú-_blico. '4'Pesar de de'pois exemplo Mississipi, TelCas,
I
,e Isolicita, :também, ajuda' pla'no nacional pa'

, ,I I

Todos procuram coope- aroma·tizado a celulóide!... femperóu!... de longos es!udos lIue cul- "Carolina do Sul e Georgia, fedéal, enquanto Montana, !,'caçâó ..da ,iuventu
rar, pois sabem que cada Todo mundo passará a

'. Alberto Çunha minaram no ano "passado temem que a ajuda 'f;deral : p�'eferindo contrair emprés
I
americana.

minu.to 'de cin�ma repre- numa conferência nacional
•

senta, em média, uma ,-ar-,

r U'D� � ID a�
sôbre educação pública, con

recadação de, cinco mil -, v,ocada p�!o próprio presi-
cruzéiros. Todos pensam no

-

.

, dente Eisen40wer - mui-

din�il'o brasileiro que cir- / '

,

'

t�s personalidades terem

cuia' aquí mesmo, pagando decidido que a ajuda fede-

·ta Gatarina, na pessoa do
I DELEGAÇÃO EM SANTA, C�ntas, neste Estado, com raI é a única solução do pro O lVIE'XICO COMPRA.. tos fm:am tratados, de ma-. CôROS FE',....'I"IC'I�

mandá-lo para fóra, sem: CATARINA
l
sede no Edifício do§ Cor- blema, ainda há provas de 17.700 CABEÇAS DE GA- neira semelhante. SubstituI RAIS DOS ESTAD_p'-

dar .!itcros a outrem. Flo- I reias, e
.

Tele,grafos - 2° que p�rsiste UlU� 'forte opo� 'DO AMÉRICANO _:"Soh' dos do .sabor foram enéon-' DOS, - GruP9í'at 43'
rianá-polis com sua melüa-II Recebemos: : andar, ,

das 15 às 17 horas sição à ajuda federal. um programa de 19�6,' os
I

trados·: c�m quasi' o mesmo ,popularês -na�'d;' .43
li�ade maBura já c.o.m:p,�·e- NO. Üí8 -:- i diàriamente, exc�to aos sá- �A oposiç_ão é, na realida- mexicanos compram gad()

I
sabor, e cheiro caradei:'Ísti- rurais na maie'

,enae que' uma das mdus- :[lorianópolis i bad()s, que sera das )0,30 de: tã-o forte, que o projéto" p�ra criação dos Estados co ao do alimento natural, giões dos Estr
trias mais rendosas de lU!! Em 28 de maio de 1957 ; às 12 horas.

_
_

.
de lei apresentado r}.,eló Go- �id.�a._".DJ"'3,___.].A...A .",,;__ -'li,,- M...n A ""D."l-,+t._,.rla_�""';__ ..LVll!l...«.La.IJ..o....d.ru(

país' é o einema, que' arém Sr. Diretor de "O ESTA,,: lJ)OS candiâalos "!mv� ve no· e 'eral e pendiente lhões de dolares para melho lo!......uma substância química ro'!r tefiljn:!" -<ta naçã
d'e economizar diyisas,

o
_DO" ,Irão ler atentame��e as lns-

,

de consideraçã'� do Congres rar a qualidade de s�'a car-. que' tem o gosto' e o cheiro setado de Iowa em.

atrai turistas, faz notícias Ê com a mais subida .truções gerais destinadas- a so, diSpõe que a ajudll fe-. ne e de seu gado leiteiro. de banana. Os substitutos
,

e ·proj·eta o nome de qual- honra que comunico a V.I regular os concursos à_se
I

deral"aos E'stados seja con-l As compras fo�ahl f�itas imitação de sabor, l!len_9s

qu�I' localidade através das Sa.,. no interêsse dos leito-' ,realiZiarem, naquele Insti'-: çedida únicamente em ca�o: por meio. de um empréstimo dispendiosos que os' sabores

, télas do mundo. Flor,ianó-I res. dê�e, c�n�eituado �a-I tuto, publicad�s .�s .página.s: d�, emergência., . �ixou-se;
I

�egociado pelo Mi.nistéri.º de naturais, 'parecem ter aumen

p.olis sabe que fazendo.o t�tmo a prox_mla reahza-11�.2,�3/64 do �lano O�l- I,a!l�s, uma data hmIte e so- : ,Agric.ultura Mex)cano para tado d� popularidade nos ú1.

seu cinema. estará contrl-l çao do concurso de pro�a'S, i clal de 3 do fmdante mes, h(ntou�se dos estados que: os cnadCQ'es ,com o EXIM- timos a�os. '

Duindo para a grandeza, do � a ,serem r.ea.Jizadas no Rio,
I be�.�o�o as instruções es- empregl�em: certa p�rt� ,de I BA�K e r�su:ltou na aquisi- POPULARIDADE DOS mlt.-

Busjl. para· provimento em cargos
. peclal� do concurso em te- s�us proprlO'S fundos, alem

I
são de apro;xJmadamente '". � -ll.=-""""",�

Escolheu o néo realismo ,da classe "J" - inicial da la, publicadas às pagmas dos que receberão do Govêr 17.700 c'abeças de gado para
..

. I
, •

carreira de Oficial Instru- 11.644/45 do "Diário Ofi- no Federal, a fim de que não corte foram. adquiridas a
.

.

� 'I I
......

'

_

.

tivo do Quadro do Pessoal ciaI" de 9 seguinte. possa ser dito que um sis-' um preco de mais ou menos
',I

. >

co", ao ar livre,.., com os do Tribunal de Con,�as da
I

Aproveito o ensejo para tema escolar estatal, qual-
I
3.050.000 dolares. Os ani-:

i,ctores principais também União, - esclarec,endo o apresentar a V. Sa. os pro- 'quer q'ue seja, depende do' mais eram na sua maioria

escolhidos e_ptre populares

I
seguinte: - I testos ·de minha elevada e-s- auxíUo financeiro federa.l, -, Zebu, Santa Gertrudes, Cha

'_

que mmc�
.

viram - uma,�â-' a} as inscriç?es estarão'. t�ma e �istinta consid-�ra- Não obstante, estas garan rolais" Hereford, Angus e

mara. Inevltavelmente eXlS- . abertas no .penodo de 3 a çao. tias não são suficientes pa- Shorthorn dos estados de

tiriam as cênas enti'e pare-!' 28 de junho próximo na De-;- Fernando Mendes de 'Sou- ra assegura·r a aprovação do Nova México" Arizona, Te-
.

.des. Eis que prontifica-�e legação do :Tribunal de za 'Filho � Delegado pi'ojeto pelo Congresso, ape xas e Colorado. Cêrca d'e .. I
--

��������������������\�������������---- sude quen�enUarão�s 2.900 cabe�s de gado le�IN�..
:,-

'I
,,- "': ' próximos anos várias cen- teiro' foram compradas por d'· 2 d

.

h
.

di' R' t: .,
M,

'. ,

ommgo,
.

e Jun o e

I
rer: ossman é

,
tenas de milhares' de salas 900 mll dolares para favore

1957. "
'" Amaurá. 1.500 me

,,'

de aula para se acomodar cer o gado leiteiro ·dlj. nação.' '.10 Páreo: Vencedor: GU-
I qu.�is de 45 quilos.

, :,' I I,
todos os �ilunos., EntI'e as .raças estavam'

RI _ 20 lllgar: GUARÁPA i O Sr. João Sa

'I,., AGORA ,ELES TAA�6Eu Tt'RA.'O A uINH..a E', na realidade, surpre- Jersey, Holstein,' ,Suisso, J ,
,

/" /" '"- ln l' \. Rate'io: Ponta' Cr$ 50,00 nosso intermédio,
endente o -número de esta- Sh th L 't

.

G'OI' orno el elro e uer-
_ Dupla 23, Cr$ 31,00'

'�� oPOwrUN,IDADE: -

, dos que prometem levantar' nsey e vieram dos estad,os '

, 2° PáreO: Vencedor: GA-

�, ,I ':e���<ll'06;�O�eCo{';�..... de Visconsin Iowa.' Minne-
i -, '. ' RõTO -:-' 2° lugar: GRAN

li, ..., ,. �ota, Texas, Arizona, Califor'
o, PLANO Df' féRI AS TAC! DUQyE '. Cr$ 10.000,00 e se

"

, "l.. 1"\
I,

'
nia, Indiana: I,ninois, Michi R' t' P t C $ 2300 'ta_ elO: on a r

'I' pouco, aceI a ps
gan e Chio. .....

- Dupla �� Cr$ 90,00 100 metros uma aR
3° Páno: Vencedora: -Cr$ 1.000,00.

LOLUANA - 20 lugar: �::-

FICIADOS - A adição de Rateio: Ponta Cr$ 56,00

enzimas a alimentos enlata -:- Dupla 13 Cr$ 255,00

dos e' congelados para. devol 4.0 Páro: Vencedor: GA� vos animais:
r

r

ver o sabor "fresco" perdi- TO PRETO' - �o ,

lugar: doações do Jóquei
I d' ,."

d' ROSSINANTE São Paulo.
DÁ MAIOR DURAB:LlOÁO:; I

o ao serem 'p;rocess8! os po

_" � PINTURA" I derá em br�V?��er tão faC�l_
Nas oficin;s de �intu a de 'obje-

I
quanto polvIl�a _l�s �om sa •

,

O C Ih N
.,.,

I d P 'I _"';_ ,transmitir
,:os de fen:o e aço é in�ispen- ,onse. O, aC�l?na e es . .

'./
sáveI a ap.icar;ão prellmm 'r df quisa dos Estados Unidos Na reunião de �e à Capital.' .....
FER-LI-eON. qu'. formando', .

"

noite'a C0l11issão de Cor-umápelfcula �� dim:n�tos .:ris- I 'anuncia. guCo ,�bte�e su_.eesso,

tai'. dá às. bnta; x epcl.nal com a mvestlgaçao do u�o i'idas do J. C, S. -Qatal'Ína,
aderência e resistênch ilimitada., I

, de' enzimas de verdura fres-
Faça uso permanente de FC:K-LI- I, . t

CON. em· sua oficina de-pintura. ,ca OU de espécie semelhan�
I

te como a mostt",;d{I ,para de-
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•

\

f

IlarR fazer cinema, á ma
, I

neira dos' eU,ropeus. "in 10-

!

I

P'AR'A O.BRASil �, txT.f.RIOR

I
ENZIMAS AJHCJONA -

DAS DEVOLVEM O SA

BOR A ALIMENTOS BENEI
I

I

-,'olver o "sabor natural" à
i verdura' cozinhadt ou ,rles

hjd!;aPl:'9a. Outrbs

f

Fabrlcant•• :

/

BUSCHLE & LEPPER LIDI.
Rua dOI -Andradas, 13.

.J01NVILE . Sta. Catarina

Desde a e�colha dos tI,:cidos padrãu cortit e
bamento-pI:rfeito tudo é motivo do maximo C

•

pelos expecialistas responsaveis pela cob'fecç
roupas ItnperiaJ EXlra. Só assim é possivel obte
Toupa per"eita e Que veste bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, pode
adquiridas com exl'lusivida-dl' nesta ci�ade est
matIas roupas.,

"''-Ç'

UR,UBICi

Jtateio: p'onta Cr$-16,OO
_:_' Dupla 18 Cr$ 4�1,00

aprovará o programa para

düm,mgo, !-l ue junho.
'

I

Continuamos

-::-

a promessa

Bàrbi . que
j

.
,

mend>tdq dois

O Amizade "está

desafiúr .0 Sr.'
&tu-d

.disposto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de explendido para me cor auxiliar de barcos á vela.

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

DR. ANTONIO MUN rz
DE ARAGÃO

IRURG1A TREUMATQJ.OGiA o ESTADO _

urtopedid C

ffi.'!I�,I�(:,"lIultón<>: João Pinto, 11!. Kedaçlo e Ofielnall à rua on
t!

iJ",,, Ui às 17 dràr.íamente. Mlhelro Mafra, n. 160 TeL. 11l2�

Menos, aos Sábad-08 - ex. Postal 13'.
Res : Bocaiuva 136. Diretor: RUBENS A. RA�O�

�I'.�'!me: __ 2.714. Gerente: DOMINGOS Y l)>>

__ _ AQUINO.
DR. NEWTON Representsnt,.• :

D'AVILA Lt::�re8;ntP:,õo. A ii L.·. Quaisquer' tipos para entrega Imediata - Completos -� Com
O\(VRGIA (�RAL Rt,;a Senador fanta. �(l .. • DIESE'L "PENTA" id létri di

Doenças, de Senhoras _. Proctu.. imdar. motores .1., parti a e' tríca 7 ra iator -

logia - E!etricidade Médk-a

I
Tel.: 22-6924 - Rio de Janelr' filtros - tanque de oleo edemais pertences'. acoplados dire-

Conr u ltó.r!o- Rua Vilnt Mei- Rua 16 de Novembro %2' �" � '"

reles n. 21! - TeleEone' ,3307. ndar sala 612 - São Paulo. d t fI I ti
, Alt d de lt

Consnltas: Das ló "'v,.a� ern "-ADinaturaa anual .. Cr' sce.ee amen e com - ange e as 1ca a �rna or e vo agerfl -

manhã no tli��etsei'd6n�ia: Fone, 3.422
Venda avulsaa ..... Cr' ••00 trifásicos :·220 Volts -. com excitador -'4 cabos para

Rua: Blumenau n. 71. Anünc]o mediante contráto.

m li
. ",

d I d "1 t d
. .

t t�
. '_.____ Os originais, mesmo-não pu igação e qua 1'0 comp eto e contro e; o os conJun ,JS es a<,

r: bli(·'ldo •• não ..eriío rlevoh·itlo.

�
b I

" 'f
.

DR. HÉLIO BERRETTA A direção não se responsabiliza assentados sô re ongarin&5'.pront.us para entrar em \mClO�a-
pelos conceitos emitidos nos ar- menta.MÉDICO
tigos assinados. UOrtopedia e Traumatologia

.

S AUTORIZADOS PARA O EST "D'O DE
E

.

t
.' INFOI,,, ••• ,,,Of;S GrF.I" REVENDEnORE

.

.t1 .

"

x-In el'110 por 2 anos do Pavi- O Ieitr-r encontracá, ne.ta r"
.

-Ihão Fernandino Slmonsen da luna, íil'formaçõe� QUI' n�,·e".q� 11< SAN T A C A T A R I N A
Santa Casa de São Paulo.' Idiàt'iamente e d, imediato: ..!.
(Serviço do Prof, Domingos r». ORNAIS Telefo��

�.
MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias

fine) - Estagiario do Centro lo O lilstado .' '.02::!
, ' • -"" U C 1

Ortopedia e Traumatologia e do IA. G�zeta ;,................ 2.5�6 -I Rua Saldanha Marinho, 2 -, Endereço telg: P R IM ..., I
Pron co Socorro do Hospital das P���:ns!t\ c::,�,�� : �'�8� 'I CX Postal 37 - Fone 3362,--- FLORIANÓPOLIS' ,
Clinicas de São Paulo. HOSPITAL,' Caridade ,�� -

•

3 I
{Serviço do Prof. Godoy Moreira) (Prove�or) UI' =.Jêêê@Ü:§:!@@@êr=tt=J@E r=ir=Jr=r= r=Jr::;=JJ"7"IE

M' ,. d'
(Portaria) l.016 I

.

- eGlCO o Hospital ue Ca;I Nerêu Ramos 1.811 �IlN Jt;TÉRIO DA AGIUCULTURA
dade de Florianópolis. dilitar '.1117 .

Defo rm idades concênitas e 'au São _ Sebastião (Cása de SERVIÇO FLORESTAL
manhã 110 "

quirIdas - Paralisia Infantil _ Saúde) , 1.l511 UELEGACIA FLORESTAL
Osteomieltte - Traumatismo _

Maternida';e Dout .. ,' Cu- R"�GIONALlos Corrêa ,; .. ".1�1
I-=�AJJ.:�IU!J!-HR'0;';\'nf.!sf1-1.1itaks: Í'éfa nlanha no Ho" GENTES

a uO' --..J-.;�C<l�[M,j""'_--CJ.:;.JlkL.Ju._ESXADO llJi.

p ital de Caridade, Idas 15 às 17 Corl\o de Bornbe íros ... )!.n�. SA.K'..:'\' CATARINA
30 horas �o Consultório. Serviço Luz (Raclama- A VIS O
Consultório: Rua Victor Mel

.'. ções) .. '.
.

% 404 ADI
relles n. 26. Polícia (S�I�' c'o'�i��ã;i'o':: IÚrJ& e egacia Florestal Regional,
Residêncià: Av. Mauro Ramo

Policia (Gab. relegado) .. Ui94 no sentido de coibir, ao maximo pos-
COMPANHIAS DE •

- 166. - Tele. 2069. 'I'RAi'lSPORTES live�, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe-
TAC s.roo dir os d",�strosvs ,efeitos econômicos e ecológ ícos que.
lruzeí ro do Sul 2.600 ·I.cflrretam tais práticas, torna público e chama a atez cão I
Panair 1 651 _

• I

_ A floresta significa: V!l.rig
'

%:I� de todos os proprietários de terras e lav.wldore; em ge-I. LOlde Aéreo %.402 l'al, para a >exigência do cumprimento do Código Floles�fonte industrial; -solo fer-IReb' ;.: 1.177

til; terreno valeFizado; pro.' Scanilinavaa 2.800 tal (,Decr. 23.793 ae 23-1-1934) em todo o Estado.

teção de mananciais, defê-' :�xT��� ....• ,

%.021
QUEIMADAS E DERHUBADAS DE }lATO

da contra a erosão; garan- '�age8tic
'

.. , 2.276 Nenhum yroprietário de terras ou lavraaor poderá.
tia de abastecimento do ma_IMetroPol ,. a.�4.: l-roceder qut lada ou derrubada de mato sem solicitar, I

La Porta ,...... 3.a2_ I
terial lenhoso necessário Cacique '.449 om antccedtmcia, a. ner.e-ssária licença .

da autoridade-

:to conforto, à economia e à i
Central. "

,.. .. 2.6114 florestal competente, coniorme dispõe o Códi�o Flores-

�obrevivência do Homem. Estrela ::-.....•.

I7l/tal
em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando oslde'al , .. : ,.. 1.6511 .

------__;,------------------.-----.-- - nfratores sujeitos a penalidad<:!s. .

i,o .' Liberdade I �f�:,.
' Esta Reparti�����:��JeA:eE::e?ros !lorestais, em

'fU�A E FACIL E LUCRATIVA

I L�nOS que Seduzem :ooperação, que 'm,antém no Estado, dispõe de mudas e

CA_ 1 'CMP�.
'

.

,

. 1Il :emllntes de espé�ies florest�:d e de ornamentação, para
PRoXIMA TEMPORADA Av lCULA, F�� Et'7��:'j1Ij_. -orll:ecimento ao� agricultores em geral, interessaõos no

DO POR CHEQUE, VAU·, oU ORDEM D... �'" i eflorestamento .de suas terras, além «!_e prestar toda
ii�����º�������������iijii�ii_

� �" Jríentação técnicla necessária. Lembra, ainda, a possibi- !IIIIÇSg
E t-J>_JA - Cr$ 10,00. S",O

�.. \ \1.da. idade da ohtenção.' de em.pré!ltimos para reflorestamento
S E OVOS. OLHOS �,'

�i
�

NE\\- HANSPIÜRE e RH0DS "VER- � I" .'. I (�
po Banco do BrasIl, com Juros de 7% e prazo de 15 anos.

...
LM hATApOS. � OB interessados em assuntos florestais, para a

A NEW CASTLE
CON\ .

. :btenção de maiores esclarecimentos e, requererem a�to-

G. A. CARVALHO
•• :-:,,,:,"�! l'ização de licença para queimada e derrubadas de mato,

f:� 3!� I i; d�vem dirigir-se às Agênci.a� Flo.restais Municipais ou

�"!:�'-. dIretamente v. esta R2partIçao, sItuada à rua Sautos
T)u.mOltt nO. 6 em Florianópolis.

Tt!lefone: 2,47ô - Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agrísilva
;, C.

o Dire.tivo
o.

1IA:'h' 61> 6.
.c
aentes, 12
3246.
cerda Cou
o lillpanha)

"

IIR. CI.A�NO. G.
GALl.ETTJ

gasolina 8C HP Diesel
8U HP "

103. HP ,.

132 HP "

-, ADV'OGAIlO -

Rua Vitor Mei:ele s , 6U.

FONE::- 2.46b
.

. Florianópolis - 5,5 HP
11 HP
35 HP
50 HP
84 BP

GRUPOS GERADOR�S

"

',i

,,'

"P E N T A",

de OTORI
Florianópolis
os APARE

RNOS PARA
DOENÇAS

m

linllllte ...

o)
- Receita de
(I "qulpamento
3l..;1a- ("Ie.
do)
à. 11 horal e

Viagegt. com $egarança
e rapidez

80 NOS OONFcr:rrAVEIS MIORO-ONIBU8 DO
-�-.

14PI00"
-

{4UL:BRISILIIIO»
"FlorlaDópolil,_-- Ità1�f - Joinville =- Ouritiba

A-geAnCi-a-: KÕI&Co;f:'q.l!;��
.

.• Rua Te,D6DtelSUyeir8: ,

CLAREIA E HIGiEi'�IZA.
Florianópolis.

ntes para p'�ntio
agricultor ou pequeno horticultor ,deve saber como é feito a

mel1t�;pal!a llfalltar. A semente
-

tem, - • tes de. tudo,' qUe ;er
feita. ,sem· defeitos, - limpa pura com os melhores condições
o, ,como também ,de valor germinativo bastante alto. SeRL..

estas
emente não dará ao lavrador a. recompensa dos seus esforços nos

olheita. Por isso deve ter o .agriculto!' ou hortJcu ltar o maximo
quisição de semente para plantio.
Carvalho _:_ Ven.de sempr� as melhores sementes.
VAREJ.O - MERCADO :.,- PORTA I� MEIO

COMPRA-SE

Pianos usados. Tratar pe
lo telefone 2536.
------------

(direita e esquerda)

r

. L
Campanha de Educação

Florestal

" "

I
A imbúia em esLdo na

tivo- explorada em Santa
Catarina tem 200 a 400

I I
'

anos.' Por êsse mot ivo, o

I problema florestal relac io-

I
nado' à imbuia, em nosso

E�Ldo, só poderá sei' re

SOl vido pela reserva patrí
mon ial de imbuia i� e corte
con crolado com ga rantia de

r,egenr ração natu ral. Torna
se Indispensavel preservar J

que ainda resta de imbúia
e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas Z('

nas de seu "habitat". Sôhre
assuntos florestais, consu �

.

te " "Acôrdo 'Florestal",'

'" "

..
.*f'

••
"A Soberana" Praça -15 de novembro -

rua Í"elipe Schmidt
esquina

EDITAL

}<'l'll'al "A S b "Di
.

o erana
.

strftu ao E<ltreit9 - r.anto

OTTO FRIEDMANN�
E N S I N-A·

Mafem'álicas e Fisicá
u

-
�

.n. ·L;ristovão N u�les Pirl.ls 21.
Esqli.'Rua Hoepl;e e R Cons. Mafra

DR.

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

Taxas de, Viação e de Melhoramentos
1.0 Semestre de 1957

De\ ordem do sr. Diretor do Departamento da Fa

.leI?-ria, torno público que; durante o corrente mês se

procerlerâ neste 'Depãrtamento,' a cohrança -das t�xas
acima mencionadas, correspondentes ao 1.0 semestre 'do
corr(!ílÍe ano.

,

Findo o prazo acima, .as aludidas taxas serão �obra
dlls acrescidas, da ml]lta de 20%.

Dep�rtamento da. Fazenda, 2 de maio de 1957.
M. C. Cardoso

Pelo Oficial Administrativo

�,., ... � ..
"

........ ---"'4Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERViÇOS DE CARDAS E 'ENCOM'EHDAS ENfRE SÃO 'PAULO ., SANTA CATARINA
.

I

- FILIAIS

I,,'\GUNA :- Rua Gustavo Richard, 514 - Fone 131

, ,

'l'UBi\RA.O - Rua Lauro Muller, 210 - Fone 117
'

ITAJAI' - Travessa 24 de Maio, $ - Fone 448

/

.1OINVILE - Rua Marechal Deydoro, 175 _ Fone 401

)\RARANGUJ\' - ORLEANS ., BRAÇO' DO NORTE

PáRIO A L E G R E

:M A iI R I Z � FILIAIS

..
:IJ

·t
• •
.1
�..

,:.
;:.
•t.'
,.l.
.t..
.:.
.:.
J.
.".

.t.

.:.

.t..
..

.�.
4��
s:
..

•
+•

•t.
:
Y .

f •
•i. Dispõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 30 caminhões próprios "F. N. M��' dirigidos por pro issionais

.

competentes,

t�+. além do que capacitada a atender o comérci oe indústria na zonaacima especificada; via gens com qualquer autoridade de tonelagem. �

.t. ��

:1: '

.
Z Ê L O E R A PlD Ê Z NOS SEU S S E R V I ç O S �...,

,-�-
; �i�

� .

- . . ..

� � � � . � . .. � � � � � . � � �

.:. <..:++:..:...:-:..++:�.:...�...:..!H:••:...:.+�...�••:...:..:.+:••:..:...:..:..:..:..:.., .:..:..:�+!..:..:�:..:�:..;.+t+(...'H:..:..:..�:••:..:..:..:..:..:..;...:..:�.".�.".".".".'++."." :..."."."••••w.".".".�
--"----.-.--- - ----------.---

.._--

13
;

h CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLlS
.

,i1,êseri' . �a A Câmara Municipal de.Florianópolis, comunica aos REFORMA-SE

C·U].tU··ro'l',.
contribuintes dêste Municipio, que a Prefeitura está eo-. Espelhos de qualquer ti-
brand., '0 imposto Predial, sem aumento e sem multa,

'

po.
até o dia fi de junho próximo. I

Travessa 10 de Janeiro
F.Iorianópolis, 31 de maio de 1957 ,

o 80 E t lt
Baldicero .Filomeno i

'n - s rei o.

FL_ORIANO'�OLI� - -Rua Padre Romà, lO _: Fone �8�1
ronTO ALEGRE _ Rua 7 de Setembro ,619 _ Fone 7818

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

l\,�d 6 DE J A N E I R n, .(53

\
. ,

SÃO PAULO....,. Rua João Teodoro, 670'- Fone 36-4421

'FONE 17 :- SANTA CATARINA "
- Rua da M.oóca, 1044,- Fone 37-7097"

Enderêço Telegráfico: R I O .D E .J A N E I R O Rua São Bento, 212"GOMES"

Enderêço Telegráfico das Filiais: "é R E S C I U M E N S

,�;.�1"� ...�

".

'PRO,GRAMA DO MES
�

...

Dia

"PROGRAMA DO Ml!:S
JUNHO

5 (IV) - BINGO DO Educandário S. Ca-
tarina

Dia II (III) - BINGO da Faculdade de Direito
Dia 15 (S) - Soirée juvenil .

" Dia 19 (IV) - Soirêe maravilhosa - Uma. ofer
ta do Veterano aos namorados!
Orquestra Sevilhana "Suspiros
de Espanha" e Breno Sauer I'!

'" 'seu 'coli!'juiÍl,to d�'�Âsj;.l:OS dos Rit
-

mos da América.
'

Mesa de 'pista Cr$ 300,00 outras

mesas Cr$ 200,00.
.

•

Convites Cr$ 150,00.
A grande noitada caipira de S.
Pedro no pe.p. Balneár'io.

CINEMA às 2a feiras ..

Dia 29 (S)

i ,
. I

/

,

i
L_.l-.

.
-

�TlMa OPORTUNIDADE
Grande Organização procura elemento para serviço

de escrítório. Necessário Curso secundário completo. Te

.efonar 3563 marcando entrevista.

<'Ouero ser s ócio de "A lodela(')
Sexta-feira à tarde, fervia o interior de A Modelar.

�)enhoras .comprando malhas, ta illeurs, peles etc .. Ho
nrens enéhendo 'o '10 andar onde se encontra a secção

.. ,

de temos, paletós, capas etc. etc.

Urr; verdadeiro borborínho de gente. Nisto ergue-se

a voz forte de alguem que, próximo do local da caixa,
..-

onde fôra efetuar o pagamento ao crediário, proclama
va: "Quero ser sócio de A :Modelar".,.

.

Não' fôsse o sorriso largo e a satisfação que lhe

transj.arecia nos olhos, poder-se-ia ter tomado a sua

atitudecomo a de uma impertinência arrogante. No fun

elo, só 'havia, porém, um orgulho são e inocente' de quem,

após mais de 30 anos de .preferencia ao Estabelecimento

cujo crescimento e progresso acompanhou passo a pas

::'0, vê uma possibilidade de ainda melhor e mais intima

mente entrelaçar os laços reciprocos, àtravés da poss·e

de umas poucas ações.
Como todos sahem a firma proprietária dos Esta

belecimentos A Modelar acha-se' em vespel'as de trans

iormacão .em Sociedade Anonima. Uma cota de ações
/lelati;amente pequena, foi destinada a freguezia ,de A

lVIode, ar. Essas ações darão ,direito a um lucro propor- I

donal .

ao que fôr ap,tu:rudo .nos balanços' anuais. Além'

dêsse :UCI'O, que já representa uma ótima compensação I
�10 capitál há .ainda a consi,de·rar a vantagem perm:men-Ite do desconto, de qual gozarão os acionistas, de 5% em

tôd'as as compras.
-

"
Dai a frase pitoresca que serve de título a êsse co;

mentário. "Quero ser sócio de A Modelar". Na. verdade. I€. um� participação de sociedade. É uma 'participaç'ão d'e

lucros e uma participa'ção emocionalmente preciosa d:e,
A I' I 't

I
quem ve crescer e "prosperar a· go que e um a go mUI o, i

muito seu. Seu pelo interêsse de vantagens e seu pela
I

Jlgaçi,í.o .�dfl s.Eln,ti�!:!ntºs e. a�inidades ali cerc!l-d'os duran- I! .

te 33 anos. ,

.

Tendo-se realizado com

êxito os. primeiros Cursos
,

de Alimentação e' de Corte
I do Centro Preparatório de

! Missões Culturais, vão ago

! ra ter início os Cursos de

I COstura e o segundo de Ali-,
�

"mentação e Arte CuUnáda.

I O primeiro. é regido pela
professora Isabe.} Rodrigues

I
.

-

e o segundo pela professora
I Martha Hoboid.

.

Presidente dà Câmara MuniC1pal 6-7-8

�Depar-lalenIDJ de Saúde Pública
1 �.

\ ,. PLANTÕ�S DE ·FARMÂCIAS

MÊS DE JÚNHO
Farmácia Catarinense Rúa Felipe Schmídt, 43,8 - sábado (tarde)

9 - .domíngo Farmácia Catarínense Rua li'el:iPe Schmidt, 43

15 __; sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajario
-·16 't domingo Farmácia Noturna Rua Trajano
22 - sá?ado (tarde) Farmâcía, Esperança Rua Trajano
23 � domingo Farmâcia Esperança Rua Trajano

�9 - sábado (tarde) Farmácia Nélson Rua Felipe Sehmidt
30 - domingo. Farmácia. Nélson Rua Felipe Schmidt •

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo Antônio e-N�
turna, situadas às suas Felipe Schmidt, 43 e Trâjano.

'_ ,
As aulas lérão dadas... res

..... $0 - 1-

.
peétivamente, na Escola pro

I fissional Feminina e no Gi
I násio Barriga Verde.

I Embora a inscrição para

: os dois cUl�SOS já esteja com-
.

I pleta, a Diretoria de Cultu-
I ra abre desde

-

já inscrlçâo

I' para
os primeiros cursos a

realizar depois das férias

de julho.
. II . (Noticiário distribuido pe

la Diretoria de Cultura da

Secretaria de Educação e

C�ltura).

---_ ...

_� .. ------�--- -------_
.

ESTREITO
--------

2, 16 e 30 (domingo)
9, 23 (domingo)

farmácia Indiana Rua 24 de Maio, 895

Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro, 1.627

O serviço noturno :Je,rá efetuado pelas Farmácias do Canto- e Indiana .•
A presente tabela niio poderá ser alterada sem prévia autorização. dêste

Departamento.
.

D. S. P., em 25 de maio de 1.957.
Luiz Osvaldo d'Acamporà,
Inspetor de Farmácia,

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

•

ECONOMIA absoluta'

Grande CONFORTO
•

.AQUECEDOR

ELETRICO

C-ONFORTO absoluto
/

Grande ECONOMIA

AQOECEDOR ELÉT�ICO CENTRAL

CafJ.)"�idad� .

100 a 1.000 litrOS

f���
IMERSÃO e CHUVEIj_RO

__."....---

Capsc+dade 30-UTR6s

• Construido intei�amente de'
. cobre.

• Aquecimen.lo ullra rápiâo.

,
,

Játo ã'bundante na temoe·

ratura desejada.

Fabricados nos tlp.
horiZQIltal e vertical. 6·;" ...r,'llh"

..

o MI�TURADOR DÁKO, de "

fogem instcntoneo, permite Q

maior escola de g,oduoçoes de _

TEMPERATURA.

• Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLAN.TE !lã de vidro),
• Resistência do tipo tubu.lar. inteiramente -blindada.
• Confrole automático de tempera'ura por. URMClSTATO,

que. 'proporciona grande ECONOMiA.

$.

.

I
1

--

fABRICA /

. ,
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Florianópolis, Quarta-feira, 5 d�' Junho de "O ESTÃDo." o. MAIS ANTIGO. DIÃRIO DE S. CATARINA
-

....;.- � ,10

I'ransj.ortes de Cargas em Gerar entre Florianópolis ._ Curiti 1>3
_. Porto Alegre - São. Paulo - Rio. e Belo. Horizonte

Agências no. Rio. Belo. Horizonte com tráfego. mútuo até São.
Paulo com o. Rodoviário Rápido. Riomar

MATRIZ: F�ORIANÓPOLIS _. Escritório. e Depósito:
Padre Roma, 43 - Térreo. _. Fone: 2534 e 2535

End. Telegr.: SANDRADE

FILIAL,: CURITIBA - Rua Visconde do Rio."Brancc, 932 - 936
Escritório. e Depósito: Fone: 1230 _ End. Telegr.: SANTIDRA

AGítNCIA: POR'(O ALEGRE. - Rua Com. Azevedo, 64 .i.

Fone: 2-3733 .(RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL _.
. ( . .

. Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI .'

FILiAL� sAO PAULO - Aveníca do. Estado, 1666
Fbn€>: 370650 _ End. Telegr.: SANDRADE

76

RIO DE JANEIRO;,. Rua Dr. Carmo. Neto, '99 - Fones: 32-17-3:1
e 32':'17-37 - Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

I

TURISTA

ARGEL, 3 (li.P.) - o Exér
cito Francês .dateve hoje tre

, sentes membros de ríbus
muçúlmanos, sob a acusação
de terem -auxíliado os lnsur
retos nacion'aIJsb,s' :llie .má
taram 303 nativos partíríá,
rios da França na aldeia de
Alvorec. As ·autorid.�des fran
cesas já anunciaram que de
zoito membros do bando que
efetuou a matanca foram
abatidos, a t.iros durante o

fim de serntU1J'
.. ,

.

.

.

.....,.,... -..-•••-..-.)!!••

PARA A EUROPA

-Nõo espere mais-paro fazer à Europa
aquela viógem hó tonto tempo soo

'nhada: o CLASSE TURISTA no Atlôn
tico ,..r�1 eferece-Ihe urn: desconto 'dê
cêrco de 30% nos tarifas de pcs
sagens. E note que o aparelho é o

n;rsmo SUPER G CONSTELLATION
com duas partidas semanais do Rio
de Janeiro: terços e sóbodos, às
cinco e meia da tarde.
I

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU A

I
•

I

i
I

- I
I

I
I

I
l.

1,10 permita 'que eczemas, erupções"
nícoses, manchas vennelhas, .friel
'as, acne' ou "psoriasis" estraguem
.ua pele. Peça Nlxoderm ao seu ;Car
nacêutlco hoje mesmo. Veja como.
.ixoderm acaba-com a coceira em 1
-nínutos e ràpidamente torna SUII

,Jele macia, clara e aveludadà. A
nossa garantia é • lua maior
orotecão...

AIR FRANCE
.
A M/UOR RiDE AÊRE.A DO MUNDO �""'III":'"....",
Av. Rio' 8ronco, 257·A • Rio de janeiro "IIiiiíI.....t1II"'"

Telelones 42.8838 e 32·3392

NA

PRECISA-SE
AUXILIAR DE ES�
t'RIIÓRIO COM

PRÁTICA
Leia eassine "O Estado" na "A MODElAR"

Siidicato dós Operários eCarpinteiros
Navais �o Estado· de:Santa:Catarina

Séde - Rua Pedro Soares N. 15
E D I T A L N.o 2

VANGUARDA

DO ;'OGlUSO

REPRESENTANTE:
Antonio Fiuza Lima

Florianópolis Sta. Catarina

Em cumprimento ao disposto no art. 7 das Instruções baixadas pela
Portaria Ministerial n.o 11 de 11:2-54, faço do conhecimento dos interessados
a relação dos candidatos constantes da chapa unica registrada no prazo lé
ga'l para concorrerem 'as eleições que serão realizadas neste Sindicato, no dia

.

30 de Junho de 1957' .,

Para Diretoria
Alvaro Maxímo de Oliveira , Carteira Profiasional-n.v 31949
Francisco Nunes da Silva ;," " " 35822
Jacob Chagas ..lO" 4332
Para Suplentes da biretoria
Adalberto Guindle da Costa
Alcides Zeferino Ramos
Pedro José Bernardino
Para o Conselho Fiscal
Antonio Conceição Todescato
João Pedro de Andrade
Manoe] Francisco do Nascimento
Para Suplentes do Conselho Fiscal
Angelino Francisco Fagundes "

Tagino Coutinho �Fi,lho lO

Luiz Francisco, Machado lO

PjRepresentantes no Cons. da Federação
P.lorismundo Boaventura Garcia "

Sede' 4o.a
" "

" "

" " 18911
" 8106
" 8026' "

....

" (Marítima)
" " "

" "

" " " 3077 Serie ·4.a
(Marítima)

" " ".4302
" " 56046 ,i

"

>�t.M ("�c'.. ", �..!'.
_.l1lIf,�'?!� }�: '".' .

".6743 ": Serie_
" 8152 "

" 43775 "

lO
4.à
"

" "

" "

2�00 Ser ie (Mart.)'
. " 27075 "

..

58.a
" 362 " (Mart.)

.;II'J�t:�;(.";�.fiPP. I'"
" 8094 Sede (Mart.)
" 42815 " 58.a
" 7968 " (Madt.)

" "Genesio Mateus
JoÍlé Raímundo Duarte
P/Suplentes' no Cons.· da Federação
Arnoldo Hamogenss da Silva
Francisco Americo Barreiros
Olibio Joaquim Fernandes' ,...

lO

Florianópolis, 2 de Junho de 1957

" "

"

" . f,

"

Alvaro Maximo de Oliveira
B�·e8id'ente.

dias pa"I�a o oferecimento de impugna-

a r O�II p a a n a t ô m i c a,
para o homem moderno

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

É econômica ... custa menos, em relação
à sua, alta qualidade. É elegante ... desenhada
e cortada -por modelista de renome.
Experimente hoje moamo sua' nova
roupa Imperial 'Extra. Será u� sucessq.

Porque
\ ,

Imperial Extra não éroupa feita
- é roupa bem feita:
• Fa�ricada com tecidos e o'!,ament�s d..
superior qualidade, pré-encolhidos.

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

•. Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio,. iango il exrrc-Iongo] e em 32
tamanhos diferentes.

; -

• G.arantida por uma indústria especializo.
da há 35 anos, no ramo de vestiário.

TECI DOS E 'ARTEFATOS
Ruo Protes, 374 • São Paulo

S.A•

Distribuidor exclusivo:
1

MAGAZ.NE HOEPCKE
CAR'l:OS HOEPCKE S/A

Santo Cotorinc
•

•

II ,-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Arrigo Boito :

pedia. aos vel� aquéla frase, e o poeta
médicos umas, horas mais belga talvez tivesse tido a

I
para terminar seu "Nero", alegria da cortar com a es- ,

e Ponzio, martír da radio- pátula de 'lnarfim de doze I
logia, . contentava-se com elefantes com a tromba vi- IIdois anos para. terminar rada .para cima, talhado

,

certos estudos e preparar a por um monge budista, as I
sucessão a' seus discipu- páginas' de seu- último li-!
los. Cometeram o êrro de vro, qué não teria sido o I
pedir demasiado pouco. último. r'"

Estão com a verdade, em Segundo .Georg'es Lakho- j
compensação, alguns senho- vsky a vid:t tesulta das -vi- i
res de "certa idade" que brações de cada cél.ula vi- r
fundaram o Clube dos Lon- va que se encont,ra no eam-j
gevos. Escr�ví .entre as- po de ffôrças das ondas i
pas de "certa' idade", por- cosmicas, e 'é com noSSa: ,Ique a primeira clausula do vontade, com nosso, estado,
.re·gulamento impõe qUe a de ânimo, que' devemos i
data do nascimento pp!,-:- mantê,-las em movimento,. j'
maneça em' segrêdo. Pode- I,Para� melhorar' e prolongar 1
se pedir adI?issão em qual- a vida - diz - devem ser f

..

Florianópolis, '·Quada·feil'a, � de

-.

. -

DE PITIGRII.LI 1 quer idade, aos 99 ou aos Jbservad.a�_três regras: I
- Queria; levar a cena [ardíneiro o· .que podia fa-

BUENOS A I R E S 20 anos. Há rapazes de vin-I Primetra : "crêr na longe- uma velha artista de varie-' zer para esconder -aquela

(APLA) - Nós considera-
I
te anos que se sentem de- vidade, isto é, estar con-

I
dade que dá conselhos ar- 'horrível .e cinzenta facha- I

Foi 'eleito, em assembléia geral 'presidida pelo
mos a morte 'de modos -. crépitos, como aquela cê- II vencido d; poder alcançar I

tísticos e práticos a uma' da de cimento. I
Sr. Rafael Cruz Lima, �, General. Aloisio d� Andrade

fer'entes, segundo o ponto lebre atriz que dizia, : "Eu a velhoc .

e querer ficar I .

c tora 11:ste papel
I

_ Plantar álamos Moura, para ocupar o posto .de .dIretJr-supermtendente
e . jovem an . ,

d C h' N' I d S A �f, I O
.

'

d
. dini

e ompan la acronat : e ,eguro grrco a. novo co-

que ocupamos na parábola nascf cansada". No Club-e velho'. lhe interessa? respon eu o jar melro
iaborador na gestão do sr, Cruz Lima é também membro

humana; isto é, se ternos dos Longevos, ter-se-ia re-' Segunda: não comprome- mas mesmo plantando âla- da E,xeeutiva Nacional do PTB, o que bem evidencia a
- Entusiasma-me - res-

diante de nós poucos íns- juvenescido. ter nossa existência, evi- mos, que crescem mais e elevada significação e importância da entidade que su-
, pondeu' Mistinguette, que

são mais esbeltos' que to- pervisiona o seguro apropecuârio.>-tantes ou poucos anos, ou Atribuiu-me a um Papa, tando ser ciumentos, inve-
f

.

I "' I aZIa oitenta anos � e sua
.

"

__ : :__
Leão XIII, a um príncipe -josos, maus; cultivar, ao

idé
das as demaJ,s arvores"se-

I 1 ela é .excelente. Mas o O Diretório Municipal do PTB de Brusque mani-
dI" t t

' .

b ddirão precisos pe.lo menosa greja que se conver eu' con rario, a on a e, que
I da velha quem o fa- f'estcu-se, através de expressivo ofício do sr, Vertolino

t bê p' C d I" .

di
,

'I
'

t pape tlez a t
.

h '.
am em a apa, (:) ar ea e 111 ispensave para' o ' e- , ?

ez ..nos an es que ceguem Schutz, Secretário Gera1, agradecido e satisfeito com

as artérias já receberam Lambertini, e a um prín-' quilibri.,' de nossa saúde' ra. a ocultar a frente. a orientação do Dr.,Rinaldo Celso Peldmann,
.

Delegado

aquêles pré-avisos que se cipe das letras, Fontenelle, I fisica e moral.
_ I -

Outra lição: Adenauer O chanceler, de oitenta do SAPS, cujos frutos estão beneficiando õ povo brus- �

repetem cada vêz mais pe- a famosa resposta dada a I Terceira: não '�er mêdo molestado por um edifício anos, replicou : quense. ---

remptórios, se estamos vi- um inoportuno que lhes da morte; e crer na sobre-.f, que se, erg,uia diante da Bem. Plante as ârvo-
--: :--

, Acompanhados do Deputado João Colodel, 'visita-
vos ou se estamos mortos. augurava "cem destes dias". vivência, isto é, em Deus, Chancelaria, perguntou ao res. rarn a sede do PTB, onde se demoraram em palestra com

Lutero, passeando pelo ce- O ilustre ancião teria res-
I
parque a dúvida e o mêdo

I

vários membros da Executiva, os Srs. Francisco de As-

mitério de Worms, dizia: ,pondido: "Não ponhamos
I
da 'morte encurtam a vida. I sís Costa, Inspetor do 'I'rabalho, Marcílío Alves Muller,

"lnvideo quia quiéscunt", limites à 'Divina Providên- I O terceiro prinCIpIO é presidente do Sindicato 'de Oficiais Marceneiros e Ve�

"
'

Se h
reador, e Pompeu de Oliveira, Secretário dêsse Sindí-

invejo-os porque repousam da". Esta frase tem um confirmado" pelas estatís-'
'n ora.. cato, todos de Canoinhas e integrantes de uma comissão

em paz. Lutero tinha o in- conteúdo de prudência e' ticas ,de uma clínica norte-
'

que veio tratar da instalação dos serviços do SESI na-

certo, O; indeterminável praticidade . Conheci, em
I
americana especializada em quela cidade,

diante de si, Mas se cada Paris, um professor de hís-
.

reumatismo, artritismo e

,

um de nós, ao nascer, re- tória natural qUe estava' outras enfermidades de-!
. cebesse como dádiva ábaco em perfeita saúde, mas não formantes: setenta e oito

ou contador de b-olinhas sei "e por uma errônea a- por cento dos enfermos se

com 29.220 dias; e cada dia plicação do cálculo das curam quando, com o de-

se o. vencimento é a prazo

{ixo ou indeterminavel, se

B'st'amos bem de saúde ou se

de VIda". Morreu seis mê

ses mais tarde. Mauríce

MaeterHnck, depois d-e ha

ver escrito uma nutrida co-

corroer do tempo, cessam os
,

ódios e os ressentimentos.
I

,

<, '

I
Mais que o sa Iicilato de

sódio e o suco de limão são

--::--

,
dia transcorrido,

/ pouco a

pouco nos', ancontrariamos

no estado de ânimo- daquêle
condenado ii' morte de que

Estiveram na sede do PTB e mantiveram conferên
cias com o D�. Acácio GaribaJ.di San Thiago, presiden
te do Diretório Estadual, os Srs. Dr. Wa.Jter Francisco

: da Silva, procurador do lAl_l�L nêste Estado, Jornalista
I Aríovaldo Huâscar Machado Diretor da-Difusôra de

i Laguna, João' Cândido Pereira, presidente 'do 'Diretórlo
I
de Biguaçú, e Theobaldino Mendonça, prócer petebista

I'
em São João Batista.

__.: : _

Os petebíatas comemoraram, em Joinville, dia 213,
o primeiro aniversário do atual Diretório Municipal,
que tem como presidente de honra os. Senadores Caelos
Gomes de Oliveira e Saulo Ramos, e o Senador Rodri

I go Lobo, os Srs, Domingos de Lemos, Firmino da Silva,
I
Caetano Evora da Silveira, Claudionor Uriarte e João

I' Medei;o�, nos postos dePresldente, vice-presidente e

l secretâríos. '

,

vençs
Galhardamente

corrêsse da, direita para a probabilidades, ou por fe

esquerda U!-lla bo.linha co- tichismo, dizia: "Estou go

lorída que representasse o zando meus últimos mêses

A Menopausa

Usando

-_
.._-'

I

,

4-5-6-7

Dê nova vida a seus Iilhos com TO D D Y!

TODDY é õ aliment9 de confiança âe
tôdà a jamília! 'l'ODD'y é único! TODDY
não tem nem pode ter similares!

Pelo presente' edital ficam notificados os donos ou

consignatártos das mercadorias abaixo discrlmínadas, a

apresentarem razões de defesa no prazo de 3 (três): dias
úteis, sob pena de revelia, relativamente às apreensões
das mesmas, como contrabando, nos navios argentinos
"MARIASASSO", entrado nêste porto no dia 4 de abril
último e "AGUILA II", - no dia 30 de maio p. findo:

I - 80 duzias e 11 vidros -de LOCION SUENO
AZUL;

II - 12 vidros de
_
agua de 'COLONIA CHAM-::

BLEY;
(tamanho pequeno)

]11 - 23 vidros de agua
BLEY;
(tamanho grande)

IV - 4 latas de azeite de 5 litros Marca "MARI
NERO".

Alfândega de Florianópolis, 4 de junho de 1957
GenlY Oliveira. Pereira
(Eseriturária- "E")

de COLONIA�CHAM-

mortos." não o teriam deixado escre-

---�----- -__,,----�--__.,.....

"

UMA LA TA DE TODDY EM CASA É UMA FONTE
--- �

Uma das tend�ncias mais difieieis dt. acompa
nhar. p?l'll--O cidadito apl'essado de h�e é a march-a
d'l nÍoca -masculina.

Porque não deixar este cuidado aos expecialistas
das famosas rOUllas Imperial Extra? Siga seu corte
e padrões e estará bem vestido e na moda.

,

..
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REFORMA DO CODIGO ELEITORAL
ACELERADOS , t A B A' L H OS. COMISSÃO ESPECIAL D O

RIO, 4 (VA) - Esteve
reunida. presente o lidero
da maioria, Ia Comissão
Especial constituída no

Senado para proceder a

reforma do Codigo Elei
toral, e que se compõe

dos srs. Vílasboas, lider
da UDN, presidente, Car
los Gomes de Oliveira
(PTB), Mem de Sá (PL)
Gaspar Veloso e Lameira
Bittencourt (PSD).
Foi a primeira reunião

desse orgão, que. em vista tivo à Justiça EleitoraI.\.._- feira às 10 horas, apre-
da urgencia da: matéria, .Os demais relatores sentarem suas propostas,
resolveu acelerar os seus intensificar os estudos Houve troca de idéias
trabalhos. , das partes do Cédigõ que sobre varios assuntos Ii-.

O sr. Vilasboas apresen lhes foram dístrlbuídas, gados a reforma, um dos'

tou/sugestões que abran- por forma a já proxima quais foi o da Cédula

gem todo o capitulo rela- reunião, que será q.uinta-'
.

Unica, ficando desde 10-
,

__

.

" .
. __ . -_.- .. _._.... _-1..- _

go assentado que . nesse

particular' não haverá al
terações, em vista de ter
provado bem, no ultimo;
pleito.

'

O er. Filinto Muller en
careceu a necessidade de
ser votada a reforma ain
da este ano, de maneira
a entrar em vigor com.

tempo suficiente para o

preparo das eleções ge
....................

Iribunal de Conlas
do Eslado

rais de 3 de outubro de
1958.

Concretizada �a Construção . da llColônia· de
ri�a p:il;itf;,1i�eii:�.oa P::�!:l c���:' Eslud ao les de Saola Ca·tof I-na

.. ��:�heO;'�::fe:: :1::S:���o:':��,1�
los �agno, representánte do Pre- dade em que' foram também' agra

sidente da Repúb lica, resultou decides os demais empreendimen
uma série de medidas concretas terreno doado pelo dr. Osmar Essa medida foi a cc rtada en. JANTAR DOS SECUNDAgjSll\�l tos do J>refeit�, que são inume-

a serem colocadas, em execução Cunha, Prefeito Municipal de, tre os estudantes e o Prefeito EM HOMENAGEM AOS vT3I- ráveis, para o progresso e p ros-

pelos estndantes do Estado, den,
.

Plorianópol is, na localidade de Municipal, numa reuruão conju n- TANTES E AO PREF8fTO ,peridade do Estado de Santa Ca-
Em virtude de ter entra-

tI'O em breves dias, Entre essas I "Armação", aprazível praia do! ta realizada com Iíder es e s tudan- � OSMAR CUNHA _. ,

I tarina. O Ministro Pascoal Car;
do em gôzo de suas fér ias.

�,edidas;' desta.ca.s�
.

a que esta� � lito;al ilhéo, situada na _parte
I
tis, junto ?a,quela autol'idade, e I Out�s medidas foram aiMa ; l,os �a�no n�ss�. �po�',tUl1ld�I�!',:: regulamentares, O Exmo.

b.el?ce a or��l11zaçao de

u.m�
Co- sul da Ilha de Santa Catarina I mais o MInistro Pa5�ü,,1 Carlo s tomadas para a construçâo <Ia I

1 eafllmo,u qu� leto:nalla a ::;'-�' sr. ·dr..Jcão Bayer Filho,
10l11a de Ferias para estudantes,! PASCOAL CARLOS MAGNO I' Magno e do dr, Flávi", Estelibi j Casa do' Estudante, Teatro) do ta Catar-ina, ainda este ano, !)�la Presidente do Tribunal de

. que deverá ser construida em I DIRIGE O MOVIMENTO oficial de Gabinete ]., Mru is tvc Estudante Ca tar-inense e da Uni- inaugurar a Colônia .1" Férias Contas e, encontrando-se em
LONDRES, 4 (UP) - Informa-

._--.
-------.---_. . da Educação, que ass i.u .pôde cou versidade de Santa Catar-ina, I dos Estudantes Cabar-i nense s, no

licença o Exmo. sr. Vice-
se hoje qUe a Grã-Bretanha re-

cret.isar uma das as'r.irações mars Sexta feira 6ltima no Rancho (ia terreno doado
.

pela Prefeitura Presidente, Monos, Pascoal
solveu reduzir à metade suas

1
. provas de explosões nucleares

justas da classe cstu+iosa . do Es- Ilha, os estudantes secundári cs Municipal, o que por certo se con Gomes Lihre otto, assumiU
d id P idê

.

d I C�
atendendo à repercussão pub l i-

tado, que poderá nas férias regu- de F'Io ríanúpo l is ofereceram a S. éretizará graças q essa me I a a reSi enCia aque a 01'-
.

J
.

d J
- ca que vem tendo essas experi-

lares de julho. e ·,H'ir.cipalmente· Excia. o dr, Osmar Cunha -- ·úmpática e louvável do ProJj'"i:o te, o Exmo sr. UiZ r. oao
.

J' d S C b I encias. Assim depois da tere eira
de dezembro .� j"l?�ir", ievupe- Prefeitc. Mun icpal -. um jantar da Capital, dr, Osmar Cur.ha, . ose e ousa a ra. -c

rar-se física e in�!le,:t""llller,tG ,,----=:--:::-.-:::---== explosão anunciada pal·�l <1 s e-

�làhópoJiÇ'Quá".-f.iiã; 5 d. Junho d. !.57
�::;:�:::'c::�:'��':::"" NA· aSSEMBLE'IA tEGISLAIIVA ::�::�;:':::�:::�,"�::���

Aprova, a Assembiéia, imPortante lei c;:;;.J�;g':��;:�r:;:;:::
-

r�mGÂ �,��� rüBU�i �. L�iT� Tlrl��, C8i��� ���;gi:;��::�E:j;�::;p�
que alen�e aos reclamos das classes ::I��::��::s:::�:E�::Djll;u::�E:.��� 1J�\����»11 IIi �'Ml�l M��'I�.lr't. ��i��:%�;01t�a:l��íi�:!{� �::�:��:: ::t:S�dl:��e iáCI:;iV:il:,:

d I
r borado o progrumu para" des t i-

pr'o uloras ra" sanc- se à disposição para conceder
.

•.•. cionistas de Criciuma, o de
.

.

a ao
"Ie militar em homenagem ao

í lus-
-

uma área de· terra �ufld·2nte a. '.
.

-.
ib d C .iutadó Estivale Pires, em

.
.,

construção dessa Colônia, havo u-
Mais u� ,de�calabro da ki este:,e na .tn .una

.

a a- aparte, sugeriu a. que, o re-
tre visitante, que pnssn r.i em re-

g.OYe'rnamenlal do os estudantes (,.s'�.)ijúl,)!. \ ;�tual adminisbr aç.�o. cata- �a �ala da� conhecimento presentante uden!-st� esten-
vista unidades das tres forças

raia da Ar
- "". rmense vem de ser r evela- aos seus par�s do fato C?�S desse a concessao contida armadas.

_,. .
.

p - a, lmaçao, qu - se "esta- do ao povo mediante a de- tado pela Camara MUlllCi- .' -

P d' I.lmportante lei aca,ba de ser aprovada pela nossa I
ca d,e m,ult�s outras p"hlS ['ele· núncia feita pela Câmara paI de Florianópolis na Usi nAa sua.prMO?OSiçaO aTo da .re B. HORIZONTE, t (lJf) _

C� E t d I E' "C
. .

. I zas ll1egavels qun OO'O'IP Ap· M
.. d B f'

-

t d genor .uques. O' aVia,
amara s a ua . a que na o Conselho Estadual de f 't M"

�. "', 1 e· umcipal de Florianópolis na. e ene iCiamen o ,o
o sr Caruso Mac Donald Chegou à capital mineip o re-

ContribuiIYtes e dá -outras providências" -de autoria do 'l,el �l'a umcl�al cjp Flol'I,lnÓ?o. segu.1do a qual o leite C, qu� n�ite. respons!,,-bilizando o não 'aceitou a ;ugestão do _presentante de s'�a empl'e.za pro- '._
.. 'I �s, na conceSShO de'sa medida V m d d'

- , gove�rnO' catarlllense pelàs .. d t d '1' I
ativo parlamentar depu'tado Orland B':-t r

'

b f",,· ...." .

e
_

sen o 'v�n ido a popu- � ; '._ seu colega de representa- u ora e armas \ta lanas nes·

.

,_.

O er �o 1.
.. �:\�e ,en� IClala a tod;, (, li:SL<HI'J, laça0 da Çap,Ital do Estado, con�equencias que poder a? ção. Por que?.. sada interessada em montar uma

A falta desse or.gao, mUltas preocupaçoes e dificul- � "a a .f1ente ,1(1 mO\il',l\(!llb (jl:e

I (Sofre
a lllfluência de mil adVir, no que se referA. a INSISTE O DEPUTADO fahrica em Belo Borizonte. Se·

da,des vinha causan,do às nossas classes produtoras no l,mpulslOna. as assocI.1ÇO-=� a.e litros de. água sôbr,e qui- saude, uma vez que � mai�r- ORLANDO BE'RTOLI (PS- gundo declarou à reportagem o

que,se refére à soluçãO' dos litígios fiscais clas�e.a um a��"ento de traliallln I nhentos l,i.tros de leite na- P!lrt� ,do :Qro.duto ahmenti- D) NA SOLUÇÃO ,DOS referido engenheiro está previs·

'A.' d '. I' f 1 -

. e ativIdades, Ja bem demo',Htl'[l, tural e o restante em pó. elO e consumido pela classe PROBLEMAS RODÚVIA'- ta a produção inicialmente de
pIava a agor a a, ei, a ta a sancao do sr. Gover- cio em Santa Catarina ·.'0".' a pobre da cidade e na sua

.

RIOS
.

.

t 1 t 't'
,

,

" _

' _.. . '. � .
- pIS o as au oma ·teas e eSl'l11gar·

nadar quando, entao, teremos um órgão aparelhado pa- Con�tl:u�ao do Restaui'i\nt, Uni,' A OPOSiÇÃO ACUSA O quase totalldade a lllfan�ia. Na hora destinada às Ex- das de caça.
l'a drcidir e encaminhar os problemas -de litígio fazen- �,�l�ltarlO, agora den�:nilln,l,), GOVERNO DEMAGOGIA DO GOVER- plicações pessoais, falou o ---,�.--

dário em n-osso Estado. �, S;rAURANTEP? ESdJDAN'.. NO
.' . deputadO' Orlando Bértoli ( f

.-

d M·
_______ . ._____.

"E CATARINEN;::,E - I Deputado Lecian Slowins- En.quan!o que s� venflca
acerca dos problemas rodo- on eccacr e a-

Des"m'e·nll·das ---4----s'--N'. ""-o·-----,·---·--1·· fi
•

_ _._.

;��;��\1Lr�d�r�y�� ��í;l:�t��:�"1�: i:��� ]JaS miÍis precisos.
, .,.. li I a· - S .rf�:Z�[i��i�:f:J��� 'i��I{�t���:�::�ql!� i��:�,�:f::o�'d�E����
.,. 3a palaCiana, para pr.ocla: ió) e preconizada pelo jó- Estado� Unidos �nventou

-KARACHI, '-4 (U.P.) - O pre.s�dente da Co rrii>:são militar do pacto de Bagdad desmentI'u
mar .que Santa Catarma e 'vem deputado desde o ano

uma camara eSPeci<11 pà'Nt

h
"1 o_lllllCo Estado �a F�4era- passado quando encaminhou fotografar a Terra do espa- ,

: oje as notícias âe que o Xá do Iran, Moham mde Reza Pahlavi,��ssumiria o' comando das çao que vend� ,leite ,maiS ba proposicão lesgislativa nes- ço. .

FA C' d rato, e prodl�hvo. Diante ,da te sent{do. O inq:uétito permitirá aos

. of.ças onJuntas' OS países unidos nesse pac to. Disse o general Mohammed Aybu Kassan denuncul; feita pela Câma- Discorreu o deputado nr-I 'lstronomos a confecção de

que a r
-

r 1 t d b
ra Mumcipal, basead� .em lando Bértoli sôbre as-difi- melhores mapas do glôbo ter

.

ques ao nao ora evan a, a, nem o 80 e rano Persa aceitaJ1'ia qualquer posição subor- docum�ntos co�pro.batonos, culdades e anseios das po- restr�, novos meios p�ra de-

dmada ao Conselho do Pacto de Bagdad. '.
'

,

-

� conclm-s.e paI ma}s um� pulações daquela zona que, termlllar se Os contm.entes
___,,,,,,,,,,,,,,,,>,t,.-,,>'_,, ,� "., '

�,,,.,,.,,, �
í' demagogia do governo, de embora produzi do se afastam ou se aproXimam

I...."'•••,",:""'�,,:.,",-."",,',.-"'��������...,��;},,���,���ç.�'{','.�� ��'���'{!!illlm m 1i\!i!�I�llIlii!lln!��!��I���_�_� sacredi.tado bastan�e .no. se.� crescendo animad�r, nã�u� :uns dos 0l!tros,

'De-ereto Est d' '1N' 49' 'Ü(LU(XHOTEÍT' ��::��imento �admlllistr.atl_ �f;·���ei��%����l�l�����: se���a�i�fz����spOi:'I�o����!�:
.

a oa 1::<
I ias o ges o .g?vern�. em parte ao menos, se re- vatorios, durante o prOXlnlO

.

_

.

_

"

.. .' . � oferece a você a :�H':- � mfent.al, e}.. s,e. °d:Jl���çãoe. solva· �ssun. t� dl�1 tão �,a- Ano Geofísico Intei:nacional,
f ::: azer

,
qua que�. 'gjnru importancia. Disse sendo o seu emprego pai:tf_

,:;
Hwr mêsa da cidade.� f�.tr.aves tda dusiLna'tdee, Bleenvae- aquele ativo par-lamentar do projeto para a determin.a- 'iClamen o o ei -

p' d t G r T
-

.

,

., Fac::! suas rei 'icõc�' � se a c.rêr que o leite em 9-.ue r�Si en e �t.u ia, a- ça'Ü exata do tamanho e for-

. I
"

_,C. �- '-.' i Flo"ianópolis além de ser 10_ e �bll:ama, praticam.ent� ma da Terra,

Os adversários ·dO' ilustre tários de Estado, que oCu-- de xanxer:�":��:�?��.. I·LUX MOnTe�I li I �ilb�;��sgoà 'b�ri� g�p�lP� à{�1�:��:�10:��·�n�1:!s!íi 11.a -A-s-s-e-m--b-I-e-"-ia--
e atual governador catari" param a curul governamen- 35,102.507 metros quadra- • Ll.., const}tu� um pengo. a s d elevadas somas para os eó- -

nense, em sua palxao, po_ tal, em cara ter interino, dr. dos, à margem esquerda: do
•
.......,..')-e;ro.('�()�C)4lIS>().-

de p.�hc� e p,ecdf:�!� po� fres públicos não veem a Inferamerl·canadem negar-lhe as qualida- Manoel Pedro' da Silveira, dr. rio Chapecó, municipio de
' ,

_. ----
prOVi encias lI;!-e, cons- presença do govêrno, comp-le

des, que sigilificam, a um Cândido �amo-s, .vice-gover- 'I �axim; c) - _a cláusula pri-
_"'IIIMm fi��ldads�s a:utondades

tamenlhte alh_eio aods pediddos d M Ihcnefe ,de Estado, �({rem, em nador Jose Boabaid, cO�'onel, meira do mencionado "têrmo FALECIMENTOS AUXILIO AOS PADRES qt;Ie e_ sao en ereça, os. e u eres
face a promulgaçao ,do de- Fontoura Borges e talvez do contrato", embora de ma' ROGACIONISTAS Fllla-lment,e, o .deputad? 01'- ,

.

,creto, �ue. Serve ,êle t,ltulo ,a I o,utros, tod?S os quaes �an_ neira um tanto equívoca, to1'- Abalou profundamente a O deputado Caruso �ac �����sic��r;o�ls:.nG������ WASHINGTON, 4 CU PJ
estas hnh�� � que. �O[i pubh- .

tlv�ram atItudes �om�ditas na evidente a: contradição nossa Capital, a infausta D_onald apresen�(\u Indwa;- der acei'ca :do ,caso.
- - As mulheres do hemisfé-

caJdo no Diana Of�c�al �o E-s e discretas, como fis<�ais dos apontada; _ notícia. do falecimento, sá=- çao, em anexo. a: carta que PAULO PREISS (PSD):
rio ocidental comecararrÍ ho-

tado, em, s·ua, �diçao _

Oe 3� I interêsses da. coletividade, ba,do pp. do sr. Mal'io 'David recebeu d� .c.nciUma'i'r' quae Considerações em torno dos je uma reunião, q-ue terá a

de Dezembro u-lttmo, sa,o Obl'll guardiões do patrimônio pú j
d) - �lude, ou acena, o de- MOtll'a, pessoa de raras vir- concede auxlllO ao Ba o d

concursos p'ara o magistéri duração' de dezoito dias, des

gados a reconhecer-lhe a co- blico, representado pelas ter' cEeto ci,�,ado" com a constru- tudes e que gozava. de gran Juv�nt:ude dos Pa�h:es Ro-- público
o tinada a estudar as provi-

ragem., .

- ras pevolutas, governantes, I çao de i�reJa�, es.colas, pos- de conceito em nnssos -meios gaci5l�istaS?e Cn:iUma. � O deputjldo Pa1Jlo Preiss,
dências necessá-rias para

. Coragem e l?ravura, mtre que persevei'aram na nega-; teiS de s:;ude, Jalrdim e Posto socr-ais e culturais. mat�ll� fOl endereçada : 0CUpOU a tribuna da Casa melhorar as cond�ções eco

pidez,. deste�or e melhor se tiva à inj�sta e ilícita conc�s de �uencultur�", .mas, bem O extint0, de tradicional' GomisS'ao Comp�tente d
para lembrar falha existen- nômicas e sociais do sexo

podera .aquilatar dos seus são pretendida, Coube a S, se ve, na refe.l'encia a esses família catarinense era ca- Casa. t. ' r d fraco. Cêrca de 40 delegadas
atos, comparando-os' com a I Excia, o Sr. Go'vernador Jor almejados objetivOS,. o dese- sado ._om a exma.' sra. d. CRIA'ÇÃO DE MUNICIPIOS p. nos c?l1c:ursos lea iz.a os

das�vinte e uma republicas
açã<;> dos anteces�ores de S. ge Lacerda discrepar da ati-

r jo criar, u�a atmosfe�a �e' Anita Ge'raldina MO),lra. O depu.tado pessedista o.s 1 f��n�o iE���dS�atdeDÊ;:;� ameri'canas assistiram a reu

Excia.' em
..
relaçao �n caso, I tude coer�nte e louvável de benevolell.cIa na aprec�açao! peixa' tres filhos: Tania, cal' Rodl'lg�es da Nova. apIe tística salientando que em nião inaugural da 11.a As

que deu.ougem aO. '�Itado de to&is,aqueles que Ocuparam do .caso �m exa:me, po'rem, o Ehzabetl). e Jane, todos me s�nto�l Pl:OJ�tO de Lei gu.e ,Dezen-;/bro último foram 'rea sembléia da él'bmissão In

creto, ao qual dedlC;aremos a suprema chefia do govêrno efeito- fOI negativo, como ela- nores. :Seu
-

sepultamento, v�sa a cnaçao dos mUlllçi- lizadas lprovas para as car- teralJlericana da Mulher. Os

resumidos comentários, estadual no: decurso de lon· ramente se per'::ebe, pois, por que sp. ve-rificou anteontem" piOS de �Ponte -. Serrada e reiras de estatístico e· esta trabalhos têm lugar no edifi

B' ta mencionar- gos trinta anos, praticando mai� ing��uos, que-, se� amM, dia 1.0, ;teve gl:�nde acom- Agul;l-· D�ce, apo�ado naMcuo- tísco-auxiliar e até o' momén cio da 'União Panamericana.

as.. que o
um ato do qual ao nosso ou simplol'los, nos hmites da panhamefnto. dfelxando V8r �u�llcaçao da Camara -

to não se sabe os J:esultados ••••••••••••••••••••••
saudoso ex-gove.rnador dr, '. .

'

','
, imbecilidade, nãO' podemos bem clato o conceito com lll-cipa,l .'de Joaçaba que se alcancados com a realiza- O

-

J
'

( IAddo�fO' _Kondder" �Ute t�CUPodu ;!��eOgamJ�ol ár�;e��iZt�ei�a� ninguém pode, admitir, con� que era tido.
.

pronunCiOU favoravelmen- ção ,das mesmas. Abordou
' r. ose. ar os

a ireçao a miniS ra iva o , t -" d" r ; '. te. .

d ·t·d d
Estado no período de 1926 a devolutas, supeno'r a sessen ruça,A e i�reJas, se�, lC.en- A famlha enlutada, os de

ISENÇÃO DO VENDAS E· am. a a opor �m a e que �e H b1929
'-

b t t t - ta milhões de metros qua- ça.da au�ondade ecleSlastlCa, O ESTADO, enviam s�nce- CONSIGNAçõES apresenta par.a;?s conCl�r-orta B�r osa
d'

nao '(l�� !ln e er aP!J drados ao milionário gaú- eXistencia de santo nu -1')ad1'o- ras condolências. O d d E t' I t Pi sos que pOSSibilitem o m- . \Ui
va o � m� iça0, .re.quen a Ch�, '

eiro e -sem padre católico ou ,..
:

eputa o s iva � -

gresso no quadro de pro- Chega hoje a esta Gapi-
pel? cidada.O' �erthier d� (\�- pastor protestante. Igua,l- Faleceu <?ntem 110 Hospl- res, obteve

_

�provaçao a�� fessores uo Instituto de Edu tal, -proc.edentp. do Rio de
melda, capltahsta,;domiciha ,Po'gutar-se-á: Em que

mente, não é passiveI esCO- tal dp' �Jartdade, onde se Pr�Jeto de Lei de s�a _ cacão, netadamente, nas ca- Jameiro,. o nosso' amigo e
do no-Estado do RlO Grll;nde 'consiste o aludido decreto?

la, sem· pro'fessor e alunos, ac�ava mter:nado o Si:. J?a-. torll�, q:1e concede isençao deÍras de História Matemá conterrâneo sr. dr. José
do Sul, de uma grande area Responde-se com a trans- posto de saú,de, Sem médico qUlm EzeqUl�I, d� Ohvei�a, do n?post_9. ,den Venda�s� tica.e ·Latim. '. Carlos ,de Horta Barbosa,
de terras, encravada na glo· crição abaixo, que tudo es;- e medicamentos, jardim; on- . O fer,etr�.Sall'a as 9 hor as Go�si�naçoes p�ra as

0-

-

;Endereço, em s,e,guida, o digno e probo Diretor do
ba 9-ue estava �e�e�'vada aos clarecerá: de não ha jardineiro, como da ,�:nanha daquel� .C�sa de ,socwçoes e cas"s de co.l atIvo parlamentar do Sul do Acôrdo F-lorestal, Secção de

Ind�os, no_mulllciPlo de Cha
".....: Art. 1. � Fica -aprova tamhém não existem partei- S��de para o cemit�rlO mu- nos. _Aprovado em 1.a dis- Estado, um pedido de in- Santa Catarina, com Delega

Peco, s_e nao recuso'u, ao m�- do o têrmo de contrato de 1'0'1 nem noticias de partu- lllcipal de ltacorobi.
. cpAtRE AGENOR N'ÃO formações- ao sr. DIretor. do cia nesta cidade. .:

nos, nfl-'o co.ncedeu as aludi-
uma área ide terras, locali- rientes para se cogitar do O'l�STADO aprese!lta a

Q' d d t d C�ru CEf3PE e ao sr. Diretor do Nos 'círculos mais infor-
,
das ,te�'.ras ao requerente. , zada em Chapecózinho, dis- posto- de puericultura.

. famida enlutada o mal's pro uan o v epu a o
.

d
-

DEE ma'dos souberilOs do motivo
Ident"ko procedimento fOl

trito de Abelardo Luz, muni- Tudo afinal ,ficará conci- fundo p.ezar. so Ma�_Donal_�d,efendia a "

. dai viagem -de-S.S. à Capital
o de S.'S. Ex�s. g,en�ral Pto_ cipio de Xanxerê, que entre liado porque o "têrmo de' - -""t<l0C(jf&IW�@�••�.o�@@•••ee••••oc ��

BAHIA BITTENCOURT Federal, motivo este direta-
lomeu de ASSiS BraSil, gover si fazem _o. Govêrno do Esta- t' t" -

d I a·QUE D 11 0- G O V· E" R N O t • (PSD): Congratula-se com mente ligado aos problema.;,

nado/Iprovisório do Estado, do de Santa Catarina e o sr. ����ac�be ���rigaeÇcã�,r�elas : . � I o retorno do Vigário de
_ qüe dizem respeito àquela,

após a revolução de 1930,
t th' d AI 'd I d'd "onst çõ s" • '

I ItaJ'aí autarquia.
dêsse ano a 1932, major R1,lY Alber o Bel' ier e mei a a u i a� c'., ru .: ,a se:. Nà' última semana, o govêrno andou- mal nos de- .. .

.

h'd

Zubaram, em 1933 ªté o pri- para a construção de igrejas, r�m f,eitas nas terras s,enu I bates da nossa Assembléia Legislativa. Diversos de-.
o

O deputado,Bahia Bittep: no���'s tci��s sC�ciaisCie °c�r:
me�ro trimestre de 1934; em e�C'olàs, posto de sa�d,e" j�r- desabitwdas, .compreendidas

I tado" O'overnistas entre os quais os srs Tupy Bar-I \.:?urt requer,eu a trantrH� turais, o dr. Horta Barbosa,
seguida o coronel· Aristiliac 'dim e po-sto de puencultura. entre o rio Chapecó e ?e!l pUt 'T�i� 'ra Pinto' Paulo K. Bornhausen' e Sebastião sao_ de tel:gramav�e, .� iCi-

.

t l'
.

no 'Ra;mos,.'até princípio de A.rt, 2:0 _

- Revoga:�:�e" as grande afluente ChapeCOZl- • �e��s., r�lconhecer�m-, ...desta ou daque,la maneita. a I taít:� �o é!l�mo. W��d�li�� ���i'd��e, i�� i���e�esh�aà
/

;...1935; dr. Nerêu Ramos, go- disPosiÇO?S e,m,c_ontraIlo, nho.
,

.

-

. ,I "inatlvidade" dos órgao-s governamentais catarlll�n-. H b idi, � ego._
d frente dos problemas flores

vcrnador eleito em 1935 até Por hO'Je, llmitar-_nos-emos Nossa mtervençao �esse I ,. ses no tratamento de várias questõe·s de base. E o Jor-I . 0,.0' , P?r o�l;I-S�dOd e �e� tais; n,ão vem poupando es-

1937, e depois', interventor

I
a observaT:, a! -,n,aol se tr�- assunto decorre d'e um impe, Inal o"icializado e dirigido pelo atual Pre-sidente do Le-. leglless� �s � iViEa es. �

forças .no sentido de. ou.e a

t d un ca ar a de ter rativo de consciência, per-: .. gi·slat.Li·v-o e s·eu Secretário e J'unto dos quais se coloca.· :dqued:;t aroqUla. mdsegUl-. por' e�le
r

do Estado dessa última da- a e uma 1 e
'"

-

h
,.

d t.· t' nos Ii', B h t b' 1 a' a is·correu acerca a per- Autarquia dil'lgida,
ta até 1945; dr. Aderbal Ra- ras, localiz!lda �o munlCip:c qUe ,a ,maiS .

e rm a a !
, o filhd do ex-Goverl!-ador orn aus.eu, am e� rec a-

.1 sonalidadp e virtudes do atinja suas reais finalida

mos de 1946 a 1950 e coro- de Xanxere, e �im, nos Vimos ocupando com os
. , ma a falta de subsbtuto_s nas .atuais Secretal'las. • preclaro sacerdote que, mui 'des, aliás como é de seu

nel Irineu Bornhausen, dês-I bJ de duas areas de ter- antecedent�s que com o mes-:. Por sua vez, o sr..Joao Cohn, r��lamava, nU!lla rO-1 i to estimado naquele muni- feitio em tudo a que se pro

's último ano citado até 31! ras, sendo uma, contendo ., mo se relac'lOnam, como p:-e- � da de.amigos, a f�lta. -de bo�s_ auxlhares nos clrculo� 'Í) !
cí-pio, liderou o movimento põe fazer"

d� janeiro de 1955. ! 25,637, �9? m2, ,no, lugar ten�emos mostrar em OUtlOS
t goverllstas e, a ausenCia de yisao do nosso Governador.:: da c�nstruç'ão da. Igreja - Abraçando-o .formulamos

Além dêsses ilustres cida- Chapecozmho, d1stnt? �e escntos, .

S. I :••••�.��:O�':.�::.!8.íi'•••••••••G!.e•.••••••••• i MatriZ daquela Cidade. votos de_ b0as vmdas.

dãos, ainda houve os secre- Abelardo Luz, mU;HClplO

LISBOA (urgente), 4 (UP) _
O presidente Craveíro acaba de
partir para o Brasil, em um av-ião·
super constella tion da Cia. Trans
portes Aéreos de Portugal. Com,
pareceram ao aeroporto todas as

prlncipa!s autoridades portugue
sas ínclusíveo primeiro ministro
Oliveira Salazar. O avião leva;"
tou vôo precisamente as 19 ho
ras isto é 16 do Rio de .Janeiro.

, .. ,' t-;-..
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