
- o 13 o Congresso Internac�nal dos Municipios resolveurcm Haia, de organizar a sua próxima reunião gera' em Berlim Ocidental, I
_.i
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i I, ir�� O rUI� � � U O ,or arr��.' i � e ai li ir
RIO, 11 (V,A.) - Um-expedien Êsse processo, iniciado há mais Pinto e sugerir meios de barate- gerida publicamente:pe'lo deputa-,

te do Ministério �.a
Guerra acol�-1 ?e ,aílo, �e�erá ter al;\'0ra !nflu, f ar os jipes de fabricação nacio- do BHac p.'into, n�1SegUnd? dis

selhando a incluHHo de engenhel- encra
�decls!v� �a designação .de I na!. curso que pronuncl�"u na Ca�ara

ros militares no C;l'n.po de Estu-

I
um desses tecmcos para funcio- ,MILITARES ESPECIALIZADOS sôbre os êrros a que o Governo

dos da Inrlúst ria Automobilistica
;
nar no grupo de estudos que, em

I'
O aproveitamento dos enge- fôra induzido, ao c�ar condições

está em exame ·no Catete, depois carta ao Ministro da Viação, o nheiros especializados do Mínís, quase monopolístic8i;,para as em

de um IOIlg-,' tl llcmorado ltinerá. ! Presidente da Repúb lica ordenou têrlo na nová equipe de estudos prêsas que se' propuseram a fa-
"

rio dentro, da própria repartição. se constituisse, para investigai' • da política de nacionalização da bricar automóveis 1�,.Bras.iL ,

que teve origem. as denúncias do deputado Bilac; índús�ria automobilistica foi su, Na opinião do �ePl;esentante
ÃNÜ XLI�:-----OMAIS ANT'IGO DIARIO DE SANTA CATARINA'.....: N.o 1 3 1 O 1 da UDN d� ,Minas, *! únicos téc_

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

nicos brasileiros especializados destinadas a defender os possí- , até hoje 'Q ministro Lúcio Meira
na indústria do automóvel são os ! veis compradores de jipes, sobre- : não ordenou a constituição (10
engenheiros

m.
Ilítares que

indi-l
tudo os

lavra.dores, da especula; '

grupo de estudos, para a qual o

cou eni seu discurso. " ção( dos fabJ;icantes, denunciada Presidente da República clara-
pelo deputado Bilac Pinto, não mente pedira urgência, a fim de

SEM SOLUÇÃO teve ainda execução no Mínisté. demonstrar o empenho do Govêr-:
A divulgação .da carta do

pré-Iria
da Viação. , no,' em restabelecer a confiança

sidente Juscelino Kubitschek ao' Decorridos mais de dez dias da pública no plano nacional de in-
ministro Lúcio .iIei'M, datermi- divulgação da carta, pela.jirôpr-ia dustrialização do automóvel.
nando uma série dê providências agência de notícias do Govêrno,

B no,: Irill!lro �f !rrB o
Londres, 11' (U. P.) - A Partido está sendo persegui l1'1ar, pequenas vinganças". cussão , (para a expulsão do

Rádio de Mosc��' anunciou do ou encarcerado.

Deda-j.
O locutor disse, ainda, Malenkov, Kaganovitch e,

DIRÊTOR,:_::- RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F DE AQUINO Y 'd d 'd d M 1 ) f
. .

d.
.

.esta noite que q
..

eorgí Malen ramos
_ qu.e não hâ �er a e

q:l.e
os oc��entos as �e� I .�!�tov o: a mais e�o-

EDIÇÃO DE HOJE: 8 Pági rras - Cr$ 2,00 - FLORIANÓPOLIS, 12 DE JULHO DE 1 9 5 7 kov foi nomeado gerente de alguma I11sh" - afirmou a soes plenárias do Comitê crâtíca possível, tendo sido
---------- ------.------------------., •.,---- uma- estação Hid!roéletrica rádio. "O Partido Comunis Central do PC "mostram ir- 'assegurada !;1QS acusados am

Ca' rros Alta Ro'meo S'e''raNo na Russia ÀsiÀtica, a .... ta n ãn tem o coatume de to-' refutâvelmeute que a dis-'pla oportunidade de defe-

3,200 quilômetrlls desta ca- sa".

pital, como disfarce do des-
- --------, --

.
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,- ,-

·Fabricados��rtD;:"Brasil r:::ft:���p�i.�:�i� ll��nl 1 ��Mfj�Hl .�� d�l� jNTI·T�I������U
.. .t . ,.. '

C
.

t
r RIO,:11 (V.A.! - A exemplo

�", 1�"''l
anterior quando colocou cêrca de

,RIO, 11 (V. A.) - T'res uma fabrica de automóveis 'deres pú'blieos brasileiros, omums a,
d !J1 L I 3 600 000 'II

'

'f' do .que vem �a�el� .0 nos ano� an� , i1 a I"
se os.

.fortes gr�po.s de capítalis- no Brasil, com a cap.acid�� � combina quantro parcelas A nomeaçào con uma em
tertores, sera iniciada no dia 27 n O lançamento da campanha do

tas, brasileiros (Matarazo de de produção de dez mil dI:! Investirneatos : financia-. parte os rumores de que os prôximo, 'em todo o país, a Cam- I

ano corrente foi feita ontem em

Neto, Matarazo Sobrinho e veículos anuais, quando "em mente estrangeiro sem co- ex-dirigentes d,?,l'artido des punha do -Sêlo Anti-Tubercu�l)se ção, emissão e contrô le está afe., cerimônia realizada no Iíabinete·
,. .

id
de 19);7. Essa campanha, de f i na- ta à Comissão Nacional do Sêlo. do minlstro ,da Saúde, pelo prof.Carlos Heíldor) se associa- plena carga. bertura cambial oito e meio titui os na semana passa- lidade educativa e financeira, vi,. .

A '. Maurício de Medeiros achando--
r'am

'

Alf R
-

O d M' O
.

t b d
. ,

da não serão processados d d
.

tid s campannas vem se proces-, .' ,

., a a- ome.., ,e '1- pr'oj e o, que .aca a e milhões de dolares : capital san o a e ucar o povo no sen lJAO
d

.

.

f' se presentes ainda o senador Re-
,

E t d
'

.

t t san o ano a ano com mais e 1- I , .

Ião, para a implatação de receber à aprovaçâo dos po DOr" ações da "-lf'" R m por crimes contra o' s a o" de cooperar conscien emen e na
ciência sendo que no ano de 1956 ginaldo Fernandes, secretarIO ge-

l
no.. o eo, -

� k luta profilática éontra a tuber- I ,"
d '1 d C $ 100 ral da FBST sr. Lourival Rihei-- - , --_ .. ' reservilndo-se -a ,M;a'len ov

"

d o numero e se os e r, "

R d
...,

d
·

b "Ih-' t'l ' culose, e.!eahzada to os os anos, d'd t" .... d C $
1'0 da Silva, de Tuberculose, prof.

.

e uçao e'lmpostos so re as impor- ��a��; a�a;it:�Ice:::iO:�l' �ú�t�,�=,n:vi��a:���:: �'�e!�i �e���:�:,s::bdea j:��:�v�;::t�ae ;:�
, ;e�7�,6;�,a

mglU a

CHI,a
e

r,"! �:os����:ir�a;i:�:�r�:s,c�::!�;'
laco-es na Alemanha' I 'los t're's gl'?1)�S, spiscentos.e' cos" a Molctov' e Chepilov. deração Brasileira das Socieda- Para este ano o selo tera o

sr. Roberto Brandi, presidnete
_

'

1:" des de Tuberculose, através da ..:yalor de Cr$ 2,60 e seu, desenho da Comissão
-

Nacional do Sêlo;
• , n, aventa mlllloes Àe crllzel- ' Desmentidos C

'- .,

E
. -

c ta de Ulll aspecto do Museu
.n" Ol111ssao proprut. s'sa comlssao "ons, sr. Carvalho Ferreira, secretário

BONN, 11 (U. P.) - O critiG�da por' outros países I ros; emprestimo do Banco Depõis de ter dado essa tem a seu cargo a emissão e dis- de Ipil'anga, represéntando assim adjunto e funcionários da FBST.

,govel'l1o decitliu dimin uir os po� n. aO ter, "acertad.olhos -seus

f
-..T"cI'on,·al À-e Desenvolvl'men- notícia a rádi6' de Moscou tribuição dQS sêlos e do matel'ial uma homenagem a São Paulo, Por ocasião da solenidade, o mi-

'�
"'i« ." •

.

" d de propaganda em todo 6 país. i
.

que foi quem mais desenvolvi- n,istro da Saúde adquiriu o pri-impostos so]we, importação credltos de 850 mI, ões de
A" t

'
.

],dverhu que a propagan a , 1 ' ,

dolares ,em O'tlI'O e .em caAm_ to Economlco, duzen,0s ml- ocidental es�á>..- 'divulgando A 'campanha dêste ano, como menta deu à Campanha do ano meiro sêlo da Campanha de 1951.
para pJ'OdULOS d,e consumo, ....

lh� d
. as realizadas nos anos de 1954,

'
-------------

em 25 pOl'cento, enquanto de bio e'strangeiros, na União o�s. e cruzeIros. boatos ma'liciosos, segundo 1955 e 1956, se 'utiliza de um I
�l,gOSt� em ,tiante reduzirá integrada por, �7..na�ões. �Ii.tretant() em base n1Íno- ,os qu�is, o gl:UP� i�I_'m_ig_o_dO__�n�C_0-:l�d�I�-de sêlo cuja confec P E .' A A _P O S E- N· T A D O R I Aa e�cessi\'a balança de cré- U d b'

'
. L

- m porta-voz o ga me tária, à Alfa :ij;ol1leo forne-

Lfb·' d H rt d rd I ONU
j

,
'

���o n�a u�\�:����O�:ii:e�: te do chándcel:dr.Konr-add A�de cerá assistêa-cia técnica' à �a O�, O e a ver I" a_ p� a' •• ti I N T E G R A L E MP R E '6 A DOS
Pi.!gamentos, Recentemente" n��er,

ao d�cI .��': a r�f uç:o, nova industria, inclusive ,ROMA, 11 (U.P.) - A organizaçao AUrt}ientar., e:
.

F·a·'R'" A O· O M A' --O F' EN S I VA
,so re 0& 'IreI os a an e- desenhos' e };atentes in.d,1.1S':- Agr,icO,la"da-s �M-aç,,Qes. Unidas. adye�ru,', . q.u._te. ,� Libi� }o. i,' .

4 '

,

.

�

',' ,
"

'

'a_!'Je�_��,�_a _Oe�e�tal ,�Oi- g.ários,.. agiu co�' o� �odel'e� triais" .,cecebendQ" "em troCllo, '�.prt� ,.n.O�-V!,dO'�o e, -O!",J.e_Ilit� I\f��O�I��l�o, atX1����J ,<�,::t"- ,:' ,w.:fi ' ...._, ':_Y.-: ':f -_, � -,�;- ." _", ,> ;,."

no EfTA�,'QP,'_. '.,',
ap.r9��,dos "em wtáçao I da.. ". l.fr:_"j f ."

�;
,r ';i'6� ::i'o.t ill� pJi}:-n "'i:nv,asão.. &v'ga{anIrõ�

'de.���s ;pi'Oc '�. lt-IQ;'p .,(;V,A,), -- U.�la camp,t" 4;er df.scuttdo o 'hOra1.·IO UlllÇO PII-

,) "B'undeita�" /C.�mara' :{ila;i-, "1j)�1, ,�i2." ft.n�r,;;l.ll.,�ll_, '[''- � ',:\i .

-- ",!:/ ,-" '''' tãb gt.�ve co õ"'em 29-M \�lh� de âmbito naciona1 visilneJo 1'a o funcionamento do, comércio.

xa) na semana passat;l;a. dem de dois 'por cento st,..;, por5°es." ,-81., ç<i.lQ e"q��S€' "

" , ,r ( --; ': �conseghir a aprovação do proje- GUARDADO HA 10 ANOS
De,'ido à extrema deficiên- ! f t', 't· I' b I quando se .reglstrou, amalOr pr,;lga d'e gaf9;liliotos da hlS, 'to que fixa a aposentadoria para O projeto 'que beneficiará a to-

'

- 'l�al' � ...Jodel'es agor·rr tel'a-O )re O a uramen o \g o a. ,.

"

. '

d
� -

L'b' .. .

'

da de força elétrica para mo- ." p a .

tona ITIoderna, e os palses mrus, ameaça os sao a 1 la, os trabalhadores, Illdependente- dos os traba_1hadores, Illdepen-
"imentar aS nOSSas máqui. de ser confirmados pelo "Bu, Seu padrão técnico já tém 'a Tun1·sia o'-stídão e a Arabia Saudita. '

I mll,Qte da profissão que exerçam, denteIllente do serviço que exe-

nas, SO(llOS obrigados be� nrlesret" (Senado), a 19 do "ido pesto à pi'ova' no Bra-
. a�� 35 an-os de serViço ou 55 de cutem, com a aposentadoria aos

����rra '�on���l�'g,�d��j: ��� corrente. As reduções nas si! e a fábri�ll. será monta.- NA CALIFÓRNIA A M I' S S
'

B,R A S I L ���.!�'ç:e�: �;�f:�a�:m:Or�i;ri�� :�i a:;l�e::n::�:iÇ: �:!a�: i;:!::
mente com oito páginas. importações também fazem da em Jacal'ei, a setenta _ que, através de uma Comissão ral em 1955, tomando o número
A, falta de energia assim d

� Nova Iorque, 11 (.u, P_) nia, em aparelho- da "Tans- -

Central, convida todos os empre- 43. Desde 'então, foi esquecido.parte dos esforços o govel' quilometros da capital pau ,eoillO está fraquissima, tor-
_ Terezin'h:l Gonçalves Mo Wo:dd Airways". Tere7;inha gados p�1j um� as�emblé,ia mons :r.:u,it�s classes tê,tll pleiteado pr.i-na Ilrolongádo e mo-r080 o ::10 para manter os. preços do lista. Preve-se a ocupação

"' "M', B" s'l d '

f
hO'sp'edóu no Hotel Wal-- tro_ que s�_ l'eahzara no.dla 31. .vlleglOs para uma aposentadoria

ftmcio-namento das linotipos. pais, numa fo_rma ,diminuta. de (�ois mil 'ope'rários. A no-
ran",o, ISS la 1 e",.. se

A reumao'de trAbalhadores de" e não conseguiram, como os en_
f O t b t957", parüu esta t�rde, dorf-Astória, e s,eus acom- veriio cQmparecer o mi�istro do fermeiros. Em consequência apor a-voz nao sou e quan 'la elnDI'e'é'a "ecebeu ,a deno.' ,

--,--,-,----".. - ...-- ..�

I
" .

em, avião, .de ,Nova Iorque, panhantes, lia Savoy-Plaza. Traôalho, sr. Parsii'al �arroso, o ofensi.va que deverá mobilizar os

,-- to �s re�uç.ões. �bre im,p�r- I min'açâo de "Fabral S.A". '. m pai'a a Califórnia Porém "Mis-s Brasil" decla- representante do Pres1dente da sindicatos de todos os Estados

j taçoes dlmmUl��ao' O credIto em vlage
"

-

"
". : � República, deputados e senadll- pretende""desenterrar" o projeto•

I alemão na .Unlao de Paga- ''''''-:--'--;;,,::;;:,---::;--.-=..'iJ.aiorn élnde tomara parte no con- 10U a Imprensa que IStO nao
res, al'em. de representantes de e conseguir sna transformação

, ..... curs'o mundial d'e beleza fe- significava :lada, pois as sindicatos flumblenses devendo, em lei, éstando, previstas, inclu-
, mento-s. "Primord.ialmente,....JI 'I - " '-' l' 'f

-

dDERROTADO O VASCO minina, (�e Long Beach, pa�
,

reservas de !lOspedagem pa além da aposentadoria integra, slve, I1lIÚll estaçoes e rua.

isto constitu'i um gesto vo- L, ,

l'a escolha d� "Miss Univel" ra ela e seus aeompanhan-!luntário" - declarou. Tam- Londres, 11 (lI. P.) - O

I'so". Acompanhada seu ,pai, tes foram fe'tas para" Wal
,bem informou que se esta- DI'namo de Moscou derro-

"

. •
-

Manuel F. Morango, e uma dorf-Astória antes ,de sair, - ..
'

va considerando outra me- (OU hoje o. Vasco de Gama '. ,RIO, 11 ,(U.P.) - Causou geral consternação .o

'd;da consistente num em- do RI'O de Janel"ro po tres
:omitiva de �eis pes!'\oas. do Rio cÍe .Janeiro. Outras

I cdme ocorrid,'o na e,staç'ão de passageirqs no aeroporto
I

• . ,r
Tel'eZI·n1..1a e sellS acompa- candidatas ao -título máxi- I

..

> préstimo de 100 milhões de tentos a um, em partida ,dis II '

I de- Santos Dumont, onde um viajante, serita(,ió a eSl!_era
i dolares ao Banco MundiaL 11utada na capital russa,

nhantes viajaram 'em avião mo da beleza mundial es- I de seU aviãO' foi apunhalado pelas oO,stas. A vitima Or
! O café, e chá e o cacau se- segundo anunciou o radio de Ja "Americ.an' Airlilles", se tãO' a cargo d'a companhia! lando Alonso Lopes, ér�\'veTIdedor de uma firma de Belo
,
ra�o benefl'cI''',do's pela ,rebai paradamente das outI'as CO'T. fabricante de maiôs "Cata-, Horizonte que viera aO' Rio de Janeiro, a negocios e, já<'. Mos�ou. O primeiro tempo .

,
'

i, xa, mas al'nda estarl'am su'- correntes ,d'e díversos paíse� lina", porém, "Miss Brasil', eslava de regresso a capitaf min€Íra, quando foi atin-terminou sem ,abertura de I'

jeitas ao elevado imposto contagem. do mundo, aa quais se djri- vem por conta própria.
I
gido de máneira tão fuhninante, que m.ç,rI'ieu sentado no

atual. giram esta nojte à Califól', I 'Sof!:Í do salão ,de --espera, conforme se encontrava.

( 'R, I' M-E B A R B A, R O

, .. _._-�---- ...---------_..._...,
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Osvaldo Melo
UM NOME DE PROJEÇÃO - Com o pro

'jetar seu nome no cenário científico sul-americano,
o nosso ilustre conterrâneo A. Seixas Netto, repar
tiu conosco os cataruienses e eml particular com.1 OS

florianopolitanos, um pouco de sua vitória, alcan

çad-a pelo seu, esfôrço próprio.' .

Seixas Netto colocou-se' no caminho certo pa'
'ra seu merecido triunfo sem ser encurvado pela
sorte e.'muito menos por qualquer apadrinhagem
diessas "que' transformam um me�alhão em g'ênw
d� umlll\hora para outra. Fêz-sei,por si, pelo seu ta

lento, pelos seus estudos e pelo q�e tem publicado,
alh,eio mesmo á crítica' dos que atiram pedras ao

sol. '

Prova é:Vidente e certa, está na escolha de seu

nome para presidir a douta "Sociedáde Oceano-

gráfica." .

,

E isto por que? Pelo-jato de reconhecere esta As

sociação Científica no eleito, méritos e competên: _

cia para dirigir '.oS destinos dessa' organização mun

_ -ditilmente conhecida. O órgão diretor da Sociedade
�,

" a qu..e aludirnos; congrega em seu seio, meteorolo:
" gistas. e OceortlSgrafos de .todos os países da Améri-.

. :', ! -cti çQmo,'s�jam o de seu presidente, classificado co-
- :.:;.... mo 'ni�fiórologista � astrônomo e outTas 'figuras de
.': ;- grande proje.ção píéntífica, conta'f\do-se mesmo. en'
::11 'tre .eles":.com dois.�possuidores do prêmio "Nobel".

Como se vi é éListi?tguida ho,!,!-raria a presidên:
cia de uma.: organização de tão elevada conceitua-

ção no mundo científ�o.
.

.

No mês de dezembro dêste: anO, lá' estará em
.\

Montevidéu, nosso ilu.stre con�ertâneo par.a presi
dir o Congresso como fazendo parte das celebra
ções do Ano _Geofísico Iníernacional.

Vale, põis, êste auspicioso registro como home
n(l;gem a Seixas Netto; que venciendo todos os obs
táculos, conseguiu' imp07'-s{t' pára d�rigir uma SOo
ciedade Científica de cliina internacional, projetan
do. seu nome be� como o do Brasil, de seu Estado
e' da terra fforianopolitana, no vasto cenário de
âmbito' eJ?tr'_ tronteíms._

Este- é o prêmio dos qu,e sabem . fazer da vidd, .

coisa digna e útil para a coletividade.
Bravos, Seixas Netto.

-,.,.,:>.\.... �
O que .define uma roupa bem feita é um comple

xo grande de fatol'e�••4. escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a cimfecção, são alguns dos principais
que intervem num;, roupa bem feita Imperial Extra.

l\'lag�zine lIoepLke, ú�li4!oS di�tribuidores
- NOEMIA G. DE SOUZA LOBO

,

(MISSA DE 30° DIA)
,

o

\
'Jermano Faria e família e Lu.cia Lóbo, con,:,idam

�eus patentes e amigos, para àssistirem II missa d,e 30°

da, que mandam celebrar em 'sufragio da boníssima al-,

ma de S,la mãe sogra e avó,
NOE'MIA G. DE SOUZA LORO

que "er13 celeb�'ada na Catedral Metropomana,
dia H, as 9,15 horas.

Antecipadamente agradecem.

domingo,

. 12-'13

A F(t.rica Nacional de Motores comunica .aOs
�

81'S.

Acionistas qU� ,pagará, il,.,partit' do dia 15 de julho de 1957,
em S\lél; sédeJ social iii Ruru México, 3 e 11 - !l.o andar, os

dividendos das ações ordinárias. e preferenciais, ,corres

pondentes �<i exercício de. 1956.

2. - O ,pagamento a que se refere o presente E;dital
,,;

será' cfe,tuadõ entre Os dias 15 de julho a 14 de agôsto
próximo viríclo.�ro, no h,orário das 9 às 1l! e das 14 às 17

horas, diàriamente, exceto aos sábados,' devendo os 8),:s;
Acionistas comparecer munidos da indispensável prova
de identidade e de sêlos de recibo.

3. - Para maior fácilidacte do serviço e comodida-.
de dos 81's. Acionistas, os pagamentos serão feitos àque
les cujo primeJro nome corresponda às iniciai!!! indi'�adas I.
na escalá abaixo:

LETRAS: DIAS:

A e B '
, .

C-DeE .

F-O_HeI ..

J : .

L e M '

.

N - O e P .' .

15 e _l6 de julho
17 de julho
18 de julho

19 e 22 de julho
23 de julhO
24 'de julho
25 dle julho
26 dlel julho

ReS
T ai Z ........ ; .

. I
4. - Os Acionistas residentes no interior; que não

pos,,'. sam compa.recer pessoalmente oú por intermédio de poro

curadores, deverão solicitar o pagamento por carta, cor

rendo as despesas de remeSSa pol" sUa conta. Deverão, ou- itrossim, 'indicar o enderêço atual, número das resPectivas
,cautelas ou títulos e o meio desejado pal'a a remessa'
das )mpo,rtâncias a que têm direito. I

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1957

Eng. GU1LHERME LEÃO DE MOURA

Diretor·Presidente

.. -"f12�J&.tl(h�I?Hs, Sexta,:feira, 12 de Julho de 1957
-�---------- ---_.,

11 MUTfl· no
.

Dlim tl PROOOZl8f EMmtll��ml� 1
.'

� GmNI1�U� MO'�I� �M �ÀO r���o i

I
'. I

Uma 1l0Vh fábrica está das sôbre rodas pneumátí- do desenvolvimento econõ- i

sendo instalada pela Hyster
I
-c.as, veid�liio:.; .

de Pórtico,! mico do Braail, A HYster é ICompany em �ão Paulo. I guindastes I{lÓVe�S" � imple ] a pri�1eira �jrma a. in�tal�r ;

.

Ocupando uma a rea de 5000
I
mentes. Estas-máquínas em

I
em-nosso PalS uma indústrja I .

metros quadrados esta com. uso por grande número de
I
especializada em' veículos I

panhia subs.diária '-,-,- HYS ! 'indústrias estabelecidas em
i
para as a:)erações de trans t

I
.

TER DO BRASIL SoÂ., CA todo o território na:cional,' porte de mater iais, o que vi- !
MINHõES iNDUSTRIAIS são vendidas através de bem: rá solucionar a procura

I

- fornecerá ao mercado organizada réde de revende-
I

sempre crescente deste gê-
I

brasileiro eq.ripamentos pro dores est�bel,�cidos nas ma- ; nero de equipamentos por
I

duzidos· no Brasil para o iores cida-ies . do País.. a
.

parte de nOS5a industria. !
transporte de mater-iais, cargo de .quem, está também

I

-/'----.------- I'A Hyster do Brasil é a a serviço de assistência téc •

sexta fábr-ica de propr ieda nica.

�[III � ,I
de e sob a direção da Hys- O pro-grama de expansão I
ter, estando as outras cinco; da Hyster, bem reflete' a

.

I
fábricas localizadas em Por confiança que a mesma tem ,.
tland, Oregon, U.S.A., pe-! no futuro do Br.a�il e, a teu i

ANIVERSÁRIOS .i
I _'

oi-ia, Illinois, U.S.A., Danvil dência para a mecanização' FAZEM ANOS, HOJE: I
le,' Illinois" U.S.A., Nijme- I da indústria com a adoção' - sr. dr. joão Cavallazzi
gen, Holanda eGlasgow, Es

I
dos mais eficientes siste-,l . -:: sr. Iva.i : Carlos Seh-

cocia, -'.1 mas de operações de trans-
.

mídt
.

I

Máquinas operatrtzes e porte de materiais. O trans
I
- sr.'Maior Pedro A.'

'I .
I

.

- equipamento'; pára a pro-
L
porte e armazenamento dos. Carneiro da Cunha, Ex-Di-

I

dução dos guindastes mó-, materiais são imp,ortantes: retot· do Tesouro e Ex-Di-
I

veis e das empilhadeiras, fatôres que não podem dei- retor do Diário da Tarde !
.
'. ." I • .

estão sen?o montados atual-
I x�r de �er tornados em c�n- - sr. Gualberto Born !

mente na no'. a fábrica e, a
I

sideração quando se cogita II - menino Mur llo Beirão
Hy + d '8·'1 I la +..+ .. .. .. � .. ... •. • .. B " .s"e1' o. lasI, ca cu

, "'���+�o/;��� onna:;SIS

t«;lr prontas :1<; prirr,ciras má i M\SSA
I

- S).'._ ,dr. Júlio Tietz-
quinas - intt::iramellte pro-I C O N V I T E mann Iduzidqs no prasil - já nó: POI: D . .GrEgório Warme- -:-. sr. Paulo Armando Ri- --xXx--
Pl'óximo mh de setembro. 'ling, recentemente

consa-,
beiro O Senador Saulo Ramos manteve ontem l'On.'

A nova fábrica HYster pro-
'
grado Bispo, na vizinha ci- _ sra. Coseta _ d'Avila g� conferência com .() Senador Parsilal Barroso, Mi

<luzirá também, peças sobres
I
dade de Tubarâo, será re- Fernandes

lllstr.o do Trabalho, com os Diretores do SAMDU e
. I I i do .S�P�, com os quàis resruveu -vários assuntos'salentes e ilnplementos Pfi- l7.ada Missa, na Igreja Ido

I
� srta. Araci da Luz. favoravels ...ao nosso Estado. Ontem, na séde> doL'a as máql1 iaas de sua fa- : Me-nino Deus, nesta Capi- Cunha I', PTB, no. �·io, o Senador Saulo Ramos, chefiand'O

bricação.
.

I tal, no p;óximo domingo, I um� cO':l1ltlva de petebistas, entregou aos dirigentes
.A HYster {. uma organi- dia 14, às 8,30 horas. ---.-! naClOnars o substancioso trabalho para a reforma

, 'C"'ID,·'sa-o MI" ta
do prog�arrta e oos ,estatutos do PTB,.colaboraçã'Ozação de am')ito mundial e I Estão convidados para I ,. tl � do PTB de Santa Catarina.

('econhecida ,�omo a lideI' na I! _tão significaLivó ato reli- MANA'GUA, 10 (U. P.) , --xXx--
produção de empilhadeiras gioso as_- antoridades e o -;- A Comis-:ão Mista mili- I O

.

Dep. Joã'O Colodel viajou para Canoinhas,"

.

tarO nicara!!"uense-hondure-
I

a servIco do PTB R ,.

dinrlllstriáis' mó\'eis monta-: povo�m ger�I. � �. egDessara am a esta semana._,;

,.�
I );Lha realizou hoje, a sua pti

'
'--
----------. ,

lIíií
. '. .

, .. , A,.:SS9,Cl;tÇÃO CA'l'ARINENSE DE'-ADONTOLOGIA

U ., fr'as'··t'/ qu'::;_e'... V:.("II�,'e'· r')a" __
mein\ reuniãp ordinária, pre' U

sicljda pelo ceI. Rosende Es-': �. 'i I

,. "'ASSEMBLEIÀ GERAL
'.

''p31<za, do .M�xico, presiden- I
te da Comissão de Assesso-

UI ca'sac' d
I

le- res Militares da Organ·iza-
1

a e' - pe Ç'ão dos E-stado. s America.-j'.'. I.J11, nos (OEA}-e com a partl� res �e .o:'d.�m 'd? senhor Pr.eSidente, convpco os senho.
CíJ;li'orme está sendo divulgado pHa·.popular Anita cipação do cei. Eduard.o Na -, /,�soCIatoS}�ra a -:,-ssembléia geral' que será lev:;td�

"'aI b I' nl a
' .

-mo d'l '.·'a e- do maJ'oI' AI't.uro Lope7
' e (1(,0 x:o proxImo dIa 15, segunda.:feira, enl Slla se-u '1 ,,;i ,; ga.1 ra como pre 10, .um ,ca.,aco e pe e, a '

.... dI' -

h h 't" " e SOCIa a rua: Anita Garibaldi nO 35 '

193" h '"'lel1. era. Cil ""ll Or! a, que ep.vIar para a emIssora' a ,que integram. Os oficiais . co"d c '.
,as ,,,, s., ue

r •

t'
. .

d' t-' hOI1duI'enhos sa-o O ceI. Ro-
.

L•• L ,o 'om o regImento mterno em vigor." rase· maIS suges Iva e maIS expres'sIva a Impor ancla
.

I ORDEM 'DO .DIA:lue tem llm c�-",aco de pele na elegância feminina. berto Palma Galvez, chefe, 'E' : -

d D' t
.

Nd.C' �erá 1ão c!ificir obter êsse pi'êmio. Não há se- :) o.c.eI. Mannel'Molina e o: .{odo ���;�195e8 Ire ona e Conselho Fiscal
'hj·ra ('�l senJoorita, verdadeiram.ente, ele(!,ante, que não major Fredel ico Pougol. Re I

FI
� , I" 10.. , .onanopo IS de J'unho de 1957saib" da àlta significação de um casaco de pel�, quer presentando a NIcaragua, . .' . .

.

Ih (. d ) t' ·t
- . . Mrguel Orofmo - 1° SecI'eta'I'j'.01lifl d.;aza. __o que Jan'.a.is cai da mo a. quer como ex- omaram par e os majores . _,_,_..' o

pres',::'o ,lp borro gôsto nlls: mais imporJantes reuniões so- Julio Gut�errez, José Luis MOTOR DE -PÓPA
-- ----

(·iais·. '. I :' Aguiar,'Rodo-lfo Dorn e Nor �'f;_'SSL conc;lrso de frases, .f"z parte da sensacional berto Sanchez. Ao meio-dia AN.U.NCIOS,. VENDE-SE
-

W"ol"loçáo de l'l�ndas durante a semana próxima, pela a 'o gen'eral SDmoza lhes ofe- -----'

Mode;al' de casaco e estolas de pele.
.

teceu Um almoço no Ca-ssi-' EM .

Os p"eços normais terão um desconto de 23% nas no Militar. A Comissão dis Um MOTOR DE POPA, JORNAIS
.rene' ,8 :l vista. Nas ;vendas a prazo serão concedidas Ia- cute, em reunião privada, Ml\RCA e,ri;;.craft, 5 1/2 HP, REVISTAS
,'ili'd ,·de.:; bem extl'aordLlárias. Tan�o assim que pod'erão 'a rpaneira dii efetuar as ins 2, cilindros, em estado de EM;SSORAS
,er :Hlqu t:'idos casacos; de pele. mediante um suavíssimo' peções' nas ::.onas litigiosas '

I
COlCUN.OS EM QUAL·

novo. Preço de. Ocasião.
'. QUER CIDÁü[ DO BRASILllag-;rner.to mensal ele 200 cruzeiros mais ou menos. . de ambos õs países. Ver e tratar com Tancre-

do Tasca, Br.co da Soga
Coqueiros.

O Deputado Olice Caldas defendeu o povo de
Florianópolis, na sessão do dia 10 na Asembléia
Legislativa. Os consumidores de energia elétrica
da emprêsa ELFFA estão alarmados 'com o veemen
te entusiasmo dos: dirigentes da mesma, nos au
mentes de 100% e 300% nas tarifas de energia. As
sim," residências que pagavam; em janeiro, 48 cru
zeiros pelo consumo de uma energia incerta e de
péssima distribuição, estão pagando, agora, 250 cru
zeiros.

-.-xXx--
O Deputado João ColodeI continuou a análise

do nacionalismo e da Frente Parlamentar 'Naciona
lista, na Assembléia Legislativa,. b parlamentar pe
tebista 'f,p:i constantemente aparteãdo pelos mem
bros da �'frent'e entreguista", com assento ria As'
sembléía -Catarinense.

-�-xXx--'
Na ,Assembléia Legislativa,' no .momento em

que ocupava a tribuna o Deputado Olíce .Caldas
para verberar os aumentos ,eseoréb,an:2s no precoda energia consumida pelo: povo de Florianópolis
e pelas cidades servidas pela El..FFA; c Dcp, Konder Bornhausen declarou que estará solidario ês
se protesto, .se 'Os aumentos forem Ilegais. Nêsse
apa�te, � Dep. Bornhausen 'Oficializou a hipóteseda ilegalidade do aumento da ELFFA.

--xXx-- .....
.

O· General Horta Barbosa, em carta que diri
gira a? .então P�es1dente Vargas, afirmou, referindo-se a �etr�bras, que -essa vitória do organismo
est�tal nao fo� alcançada .senão_.à custa de grandes
e�forços, enfrentando a ofensiva do trL!.::te interna
cional, multiforme em seus processos e métodos
para evitar a criação dessa -indústria - base indo
desde,o subôrno da imprensa e homens do govêr
no ate o ·ataque pessoal à honorabilidade dos h'o'mens."

B I( IC L E T A - V E tl D'E - S E
"
VENDE-SE UMA BICICLETÁ EM PERFEITO

ESTADO. COM FAROL POR CR$ 3.000,00.
TRATAR NESTA REDAÇÃO COM DULCENIR

CARDOSO.
.

RuA SENADOR OMITAS 40 . 5." ANO.

--_--�-_._,__---------

U:GPARTAMENTO FEMININO "Antonit·ta de·
da

Aliança Social Trabalhi:..1a
-

bIA 15 DE JULHO
Próxima Reunião

SEGUNDA-FEIRA i 9,30
RUA DEODORO N.o U

1
. ".

PROGRAMA 'DO MES

Dia 13 m.I)
Dja� 14 a' 16

PROGRAMA DO M�S JULHO
I'Üt 27 (S) - SOIRÉE

.

AGOSTO
DIa 3 (S) - SOlRÉE SÉDE SOCIAL - Ma

ravilhoso desfile Renaux em be-

-'nstituto de - Beleza Ipo·ranga
'\i0.DERN.:\MENTE INSTALADO Á' RUA VICTOR

ME IhELES, 18.
AGUARDA SUA VISITl-,

Dirigido pela MADAME MA l{l_jUES.
neficio da nova séde. Mesas ....
Cr$ 300,00; Convites Cr$ 150,00;
reserva na Secretaria.
+nicio da Semana d'o 850 ano,
com competição de Hipismo à
'tarde e uma Soirée juvenil ini
ciando às 20.00 horas.

-"'>'Jantar de confrat�rnização -

Inscrição na Sl:lcretaria do Clube.
� ;Cinema para a petizada
- ;Competições de Xadrez Dominó

, ; Esgrima, Basquete,_Y6Iei, Fute-
,

boi de Salão.
.

-� BAILE do 85° ano com as debu-

i tantes do I.nve�'no.
.

; DEBUTANTES

CD)Lia 11

(TI)Dia 12

--- _ . .:_-,-�--- -
.. _._�-----I

. Vendedor para calç�do
Dia 17

,

Acham�se 'abertas, ina Secretaria do Clube, as inscri.ções.
�.

Gran!,re industria de calçados
. ':onr.ee:imento do'" ramo, que possua- condução propria, P
:��el'( el' funções ,nos Estados de Paraná eSta. Cat
l'ina � Cartas cl referencias e pos'sibilidades pi Cai
xa P08�aj, 13076 -;:- Tucul'uvi .- S. Paulo.

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

-----

FLUXO SEDATINA
Alivia as (olíeas uterinas."

Pela a!!áo de seus componentec Analge·,

sina - Beladona. - Pl.se1dla e Hama·

blells. a PLUXO-sEDA:1'INA alivia. pron

tamente aa coUcas utertilas. Combaté as

lrreiU]Ar1clad�s das funçOe.s per1od1cas
das senhoras.

"-

:I calmante e resulador «leasas 1unç6eL

SÃC JOSÉ

A's 3 - 8hs. '!ltJ-S;: �
Vejam hoje .H. assombrosa'l

-.
A's -�hs.

realidade de amanhã!
M D' 1 CAREY.

ac ona:(·
Estará :I hu�anidade : Maure.en O' ifARA' em :

preparada. para- vIver no
AFRICA DE FOGO

espaço? ..

'

C1nsura até 14 anos.
e. .. isso acontecerá ain-

da em nossa geração!
-

I
Walter REOOKE - Eriç,

FLEMING .. _ Phil FOi-
I. A·!\·- 8hs.

'

I Ri;: hard CONTE - Peggy
'CASTLE t.)�:,:

TE_Il em: '.

A CONQUISTA DO

ESPAÇO/
A HORA ZERO

l'echllicolor
Censura até 14 anos.Censura até 5 anos.

"úiti'mas Exibições" A's - 8hs.
A'_;; (._- 8hs.

COLOCAMOS EM QU�L
QUER CIDADE DO BRASIL

JORNAIS Com
REVISTAS
EMISSORAS

Suja.

REP. A·"S.LARA.
RUA SENADOR DANTAS 40.5.° ANO,

RIO DE JANEIRO - D. F.
Censura até 14 anos.

Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Julho de 19'57
-----------�--------------�,-----------------------------------------------------------------------------

TA,C/CRUZEIRO· DO SUL E· SAVAG··NESTA CIDADE

.'

. Vôo'

I

chumbo mat'l:ram Vasco" ... "

vem, �'mas l1ão havia nada galos e vê LOS corvos ho-

a fazer: as soldados de' mens fantasiadO's.

Certos críticos. .europeus, , Segunda

Pleta likanês nas E·I .POO"8S': LI·'ob:8"·S'-cenas alemãs ( Segundo recente, "ti- 22 milhÕ�� Á,ia, 1� mi- nicíplo, sen .10 curioso no-

A historia curiosa de um seu guardasnl, p,assa repen mH.ti�as do !BGE, nove ca-
I
lhões na América do Sul, '3 tal' n forte predominância

cabeleireiro - Opiniões tinamente de igênuo a astu pitaís brasileiras ainda I
milhões na África, 3 mi- de)' sexo feminino:' 54,420

,. divergentes" I to, ilude a,s ,:!.enú.ü�e.la�" con têm menos de 100.000 ha-: lhões na Oceânia e 25,6 na
I

mulheres e '18.457 homens.

Muniqu., - Quatro gran duz o exercito, mrmigo a bi-tantes. 'I'rês delas pode'- URSS. Divulgando êsses * * *

I
des teatros ,,:e�ães inclui-

t
uma cilada e ... perde a vi rão dentro em breve atin- i dados, CO'ihid.O'S pela UNES- -Subiram a 85.958 milhões

� ram noseu programa na pro
I
da. Cumpre realçar que per gir a prímelra, .centena de! CO, calcula o IBGE que se de cruzeiros as emissões

_,---
'. '.

.

' I x�ma época um poeta liba-: deu a vida depois d� t�r milhares, ,!!�vendO' obse�-' enc�>ntrem no,B.rasil 61 a- de capital � realizadas no

Yandedor p·ara calf!ldos, nes até agora completamen
I aban�o�a�a a sua �roprla, vado�:s 10cl1.l�,;que acred.l-I parelhos de r.aâw para ca- Brasil em 1�56, eonsoante :

ti . yU te desconhecido na EurO'pa' maneira ue ser para Igualar tam ja tenha ISSO aconteci- ! da 1.000 habitantes, pro- informação do Bylneo do

,

-; ""'" �
..

'

-

...;i:I__,.. ....�" I! Central.
' I a visão que �'s,u� �mada do: �r�caj� (Q4.503 hab.),: porção be.m inferi�r à mé- Brasil, A. comparaçãe des

Gran ce índustria de calçados necessita. de um com. Estes dias estreou-se em Linha dele. A história e apre Florlanõpolí s (86.300 hab) dia mundial, que e de 108 sa enorme cifra com os da-

':on�ecimento do ra�o, que possua condução propria, pi
.

Munique "A nistória.da Vas ',sentada com uma boa dose e Goiânia' (82..726 hab). I
por 1.000 'hp,bitantes. dos referentes' aos anos an ...

exerrH f�nções rios Estade:s de Par�n�. eSta. Cata- )

co" de autoria do professor fie artifícios poéticos. Mais de 50,000 habitantes'l * * � teriores (ver "Anuário, Es-
rin a - Cartas cl referenc ias e possibilidades pi Cai- I •• '

'.' "
- • ., � .' . I 1

' ,

P
'

..

13076 'T .' S P I 'da un iversi-Iade de Beírut O público alemão aceitou ja tem Cuiabá (60.362 hab), A ,cidade de Caruaru, tatística" do IBGE) mos-
xa ,),,,11. - UCUIUVI - . au o. .

.
'

'George Schehade. Depois do a peça como história orien Vitória (57A>14 hab), Pôr- fundada a 18 de maio de tra que ela corresponde a

I
êxito alcançado .'na ca�ital, tal, a:;.-:'esar de :Schehade se to Velho (53.478 hab), As i857 (portarto, há �_ata- quase o- tripto do total de

i bávera, o Schauspielhaua de considerar representante de restantes são Rio Branco mente cem anos), é hoje 1955 e i'mais de cinco vê

i Hamburgo' e o Teatro de
�

uma "poesia pura" ;noder- (41.892 hab), Capacá .... uma das mais prôsperaé do zes o de 1953.

I Schiller em Hel'Um apresen
I
'na, tentativa dê conciliar (33.259 hab) e Bõa Vista interior nordestino. Seu' co- - -.---------- ,-

I tarão a peca ao seu públi-
I

ideias filosóflcas com a rea (23.929 habj, I mércio adquiriu certa im-

! co. O 'I'eatro Mu�icipal de
I

lismo nu e cru, transitando
... * * I portância na região, sobre-

.

Darmstad prepara a encena
I
em seguida j.ara o reino da! Estima-se que haja 'no

I
tudo pelo crescente ínte

! ção da "N •.r�le de Provér-' fábula poética. A bem di- mundo, em funcionamento,! rêsse das. feiras de ga40 e

I bios" e do ';êenhor Boo'le'" zer, � ação > �ultin�ar, em 290 �i.lhões de �'eceptor�s
I de �H1t��s p':"Í)d��o�, que ali

_

' do autor ,1.ib2J1ês.. " 1,!J�rt� encoberta, pela evpres
I de_ rádio, dos �l�als 150 mI-I se r_eahzam per lõdieamente.

I O herói ·aa "Hlstona da sao. Lado .:, lado com O'S lhões na �:x.enca do NO'r-
I
Em 1950, o; IBGE recenseou I. Vasco". é um simples cabe

I
conceitos filosoficoB figu-I te, 78 m'ilhõr,s nà Europa, 102.8�7 habitantes no mu-

leireiro cujas aventuras de- '-i'am ninhul'Í;ts, pl'odutosde', _ . -'--,--

liciaram o i)úb�ico· de MU-'� uma fantasia· sem rédeas.
.

HORARIO DOS AVIOES DO CONSORCIO
nique, "como um crítico de Espiões' apu':ecem em cena

renome eSCl't!V�U. Schehade fantasiados de �astanheiros

designa a sua peça de um com barbas ,coladas,' ou

livro ·de quadros, um sonha, de 'saias. A f,.mada, ligeira-:
na'scido da' contemplaçãO' mente sonâmbula, é filha de

dos soldados de chumbo de um andal.�jll ..) qUe vende Dia
seu filho. O altor que a cães estofadús, interpr�ta o

sua história terminasse' seu caráter eonversa cO'm Sentana
.'

,

Vasco é um cabelei,reiro em Paris, Zurique e-Muni

ambiciõso na sua' profissão,
I

que, integraram Schehade
Edmond O'BRIEN

Anthony QUINN _ M�u-' e mais nada. Contra a sua no grupo cJnstituido por

'John
AGGAR em: ,--:

t d
� I' St 'db 'TJ' -"'l.'n G'

O ''''IAR A I pJ:{)'pl'la
von a e, ve-se envo 1'In erg, na" ...... · Irau-

reen r , em: .

CA'ÇADO COMO FERA . ! "

•

.'
•

O MAGNíFICO MATADOR, ,

,

j
Vldo numa �{l1erra como es- doux, ChISt01',h,er Fry e Sa-

, . Censura ate 18 anos.._ ! '
,

, _ ,

-
"

I '.'

' pIa0, sem saber, encarrega -1'.,muei-""��e�8ti.,�41.':.a:ve.ndl) ate. .,;,1 ,',

"CinemaSscope" r
_

5 I

�z:��' ;1;iLUl"
do de levar uma mensagem quem' 'oinrasse 'Citar Scha-

Censura a�é anos. - -

I •
'

. - T

11 �! :
I a um general. n.u�a .cidade :�.�spe;;e. _U'lf >conh�eido cri,' el'�a

& ��liI1JIllI:Si=
..

� -:'l
• :-I

' cercada pelo llllmlgo., Vas- tIco' alemao reSllfiJU a sua
"

!
-

I�,;":�UN-CIOS ! co consider.f-se apenas um opil'ião dize'1dó: "Não veio
� 'A's .. - 8hs. i

f '-;.M "carteiro", mas, uma vez um cedro dJ Líbano, Irias'
- 1) VALE TUDO '

empenhando na' aventura, uma planta de folhagem ar
I

. Os Anjos de Cara' .

apaixona-se fi: pensa única�
,

bitrária. O forte aplauso 'oi. •
. I

.
,

mente em provar a sua ama merecidO', a peç.a impõe res-
2)'- A HORA ZERO - I

'

da que é realmente corajo- peito um jogo de sonhO' co-
3) DEMôNIOS EM Quarta

.

-

soo Enfrentando d.espreO'cl.l-
I
reográfico". , .

LUTA - 110 e 120 Eps. .

padamente o perigO' com O' Georg Weidner
(Final). I

-COMÉRCIO DE· MEDICAMENTOS
ROlu1agem industrial Ameaça c o N V o C A ç Ã O Quinta

'de p e 'II Cünvoco para o dia 14, domingo, �s 09.00 horas,
re r sa las a fim tie proceder-se a eleição da Me')� Diretora. 'Dire-

RIO, 10 (V.A.) - A alta cons- espera, a acusação de que as ele· tOrÍa d,o Clllbe, Conse�h? jFisca� e ComL'3ões que fôrem
tante dos preços dos medícamen- ,vações se devem aos proprietá. !'.ecCS_Sal:'H!'S os 81'S. S,O'ClOt· abaIxO': .

tos, pl'incipalmente nesta capital� rios de farmácias. -

1 a ou a pr'eocupaI' agoI'a as Outl'a fonte cl'edencl'ada e�p'll'- ,BENEMÉRITOS: - Amoldo S'uan'z Cuneó, OsnVi.
",'

"
) ss, '_' A ",.

autoridades encarregadas de vi- cou que a COFAP está inclina· Odiga, Osvaldo Passos Machado, Rr<Ímu'ndo Vieira,
rdal' pelos níveis d,os remédios, da, ein virtude do que está ocor- .'Wan('d Gonçalves, João Eloy Mendes:
e poderá levar a GOFAP a in- rendo, a exigi,r que a rotulagem PROPRIETÁRIOS: .::_ Efetivos _ .Tosé Elias, 'Pau-tervir na indústria e comél'cio dos preços seja feita de agora
farmacêuticos, no sentido de ser em diante, pela indúst.ria. Tal ro- 10 G01lçaix.es 'Webel; Vieir,a da Rosa, E-, dides Tolentino
jlôsto um paradeiro ao problema, tulagem de há muito vem 'sendo LopCl:!, Jayme Abraham, Mário Marqu;;�, Ga'rcia, Alfre- Sexta
A própósito do assunto, soube- _ u.sada pela,s f�rmác'jas e. �roga. (10 ChCl'tm, João Alves Marinho,' Arnaldo Dutra: Lal.1-

mos que está sendo- efetuado um rias, orgarllzaçoes comercIaIs que L " �'. ,. 1.
"

amplo inquérito, no qual a indús estipulam os níveis que bem en-
,o. luZ .�ll�hal'es, Newton D Avila. Suplentes: Jauro

.

tl'ia se isenta de qualquer res- tendem.' ,

I Denti::e Linhares, Jobel Sampaio CardQ,.:u, Hiran Livra-
ponsabilidade pela situação, trans AMEAÇA DE REPRESÁLIAS mentr, Celso Ram�s Filho, Augusto Wo;f.
ferindo !_l culpa das' constantes ? setor da COFAP que vel1} CONTRIBUINTES: _ Efetivos':' Eugenio Trom-I>lltas aos. proprietários de fqrmá· CUIdando do assunto, ao que co-

_
... ,

cias. Tal inquérito ainda não che- Ihemos, aconselhará ao presiden 'Qcwsky TaulOls FIlho, LUIZ Osvaldo n Acampora, Ar-
gou ao fim, e que, entretanto, te do ó�gão, �orone! Mindello, a ,!)ando Valério de AssiS, Emanuel da Si,!va, Fontes, Joelldeverá' ocorrer por tôda esta se- que aph�ue. sançoes aos que, Vieira de Souza, Emanuel Campos, A'varo Millen da
mana. sem motIvo JustQ, provocaram 'R ,. " '. •

,

• _ _

ROTULAGEM INDUSTRIAL elevação dos preços dos remé. '3Ilvena, Marclo :yU1z� Gllm�,araes Cnlaço, Norberto
Fomos informados, ainda, de dios, Braná, Francisco Grillo. Suplentes: Domingo Bezerra

que os representantes .da indús- Aceitando' a sugestão, o coro- '!'dn:iade, Antonio N. Gi'illc, João Ba.t:sta Rodrigup.s
t,ria' de medl'camentos comp'al'e- nel Frederl'co MI'ndello J'a' d r O

. Sabadoeu
< 1 ., �waldo Meira... Rubens Lange. •

cel'ão à COFAP, a fim de expla- or(\ens à Consultoria Jurídica da .

nar a sua poslçao em face do COFAP para que classifique le- Dr. Aderbal Ramos da Silva
problema e reiterar, segundo se

.

gllimente a questão. Preso da ,Assembléia Pareilll'

Clube Duze Agostode
CONSELHO DELIBERATIVO

� AVENTURAS DolzE-�V1iJTRETA

'·0i!-.
I"

"

408

Chegada
.....

Partida

" 437

Avião PROCEDt:NCIA Avião D E g' T I N O

" 455

,tl
. ,.,-

. n"T'
-

12,55 Chapecó, .Jvfíçaba, Vi- 14,40
de.ira e Lajes

, , -

13,50 Rio de Jan:!1rO', Santos 14..20

._

P_ltranàgnA, C tll'itiba, co

Joinvile e H:tjai.
12,00 Rio rle J�ndro e Cu- 12,40 CriciúIl1a, Pf'l'to Alegre, Pe-

rítibÍl. ;,,:- �
H .�-- lotas ê 'Rir Gr;nde.

!...tjaí, Curitiba, SãO' Paulo
e Rio de J::me.iro

Lajes e_PortO' Alegre ..

12,05 Rio de J�H,:('jro São - 12,35
P,�ulo' e Cvrítiba

10,30 P. Alegre (> Lajes

Laguna, Tc'bnrão, Porto Ale

gre e Bagé.

417

438

" 456

11,00 Itaj:t.Í, Join\;ile. Curitiba,
Panlnaguó_. Santo;l e Rio de
Janeiro.

13,20 Rio Grandf., Pelotas, 13,50 Curitiba e Rio rle Janeiro�
P. Alegre t) Cl'iciuma.

14,15 Bagé, P. AI ('gre, Tu- 15,00 Curitiba, Súo Paulo e Rio

barão, L�L'5l.ina. rle J:meiro

11,25 São Paulo, Curitiba, 12,10 Laguna, (:r':ciúma e -Porto
Mafra e lt�jai. �legl'e.

13,50 Rio de Ja'1elt:O',_Santos, 14,20 Lajes, Vid');ra, Joaçaba e

púanagu:)., Curitiba, Chapeco.
Joinvi,le e .Itajai,

12,05. Rio de Jan,'irO' São - 12,35 Laguna, :!'l�ba'rão,
PauLo e Curitiba Alegre-c Pagé. '

13,45 P. Alegre, Cricium�
Laguna.

11,00· 'Chapecó; .J',llçaba,-Vi
'deira e Laies.

14,15 Itajai, Curitiba e S. Paulo.

11,25 Itnj:d, Joinvi1t�; Curitiba,
Paranagl.lá SantO's e ltio de

Janeiro.

418

" 427

14,15 Bag-é, P, A!egre, Tu- 15,00
barão e Lagllna.

10,40 S. PaJ.llo, Curitiba e 11,25
-" Itajaí. l .rr' .II
13,50 Rio de J�n<:iro, San- 14,20

tos, Pal'al1.él�uá, Curiti
ba, Joinvilt' e Itajaí.

12,00 Rio de Janr.iro e Curi- 12,40
tiba.

I

Cudtiba: S. l'aulo e Rio de

Janeiro.

Laguna, T'lbarão e Porto

Alegre.
Lajes, Vid'eira, Joaçaba e

Chapecó:

Cdciúma, -P. ,Alegre,. PeIO'
tas e Rio Grande.

" 441

I

12,05 Rio de Janl�jJ'O', S Pau- 12,35 Laguna, T'.lnul'i:tt}, P. Alegre,
lo c (juri�jha. e Bagé.

13,45 P.' Alegre, Tubarão e 14,15 Itajaí, Maf"-'l, Curitiba e

·Laguna. São Paulo.
11,00 Chapecó: .Jpllçaba, Vi- 11,25 Itajaí,

deira e Laje-s.
Jo:n�ile, Curitiba,

Paranaguf" Rant.os e Rio de

13,20 Rio Grandfl, Pelotas,
P. Alegre p Criciuma.

Janeiro.

13,50 Curitiba e Rio de Janeiro:

417

" 426

13,15

14,15

Rio de Ja!lGil'o, S. Pau- 13,45
.lo, Curitiha e Itajai
Bagé, P. A!egre, 'l'uba- 15,00

.

1t
. ,

C 'j'b S P I- .aJIU, Uf!.1 a, . ano e

l'ão e La!qna. Rio de Janeiro.
Rio de JU!lf'iro e S. 11,10 Porto Alep-rt\ (Conv-air).
Paulo.

442

418

" 425

Lajes, Viddr�"

Chapecó.
Joaçaba e

" 441

10,50

'14,80 Porto Alegre

" 455

..417

" 428

"
" .442

" 456

407

"
418

405

"

406

•

Porto
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Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Julho de 1957 "O ESTADO" O MAIS AN'TIGO DIARIO DE S. CATARINA
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, M I: D

mt"'C(�STANTINO
DtMATO�"

l\!fdJICO, CIRURG.IÃO
lHJeft\:3a de �e"flhOrll8 - ·Partol
__

, Uper:"õcl! '_.. Viaw Ulillári_a,
('u r-so de lr.erUiçoament·J.. e

1"'lga prática. no... )lospitail de
h.lenos Aíres> '

t:ON::;ULT(I�TO: Rua Fel'l'
�"limidtt nr. IS' u?o"I:síi:O-h }'�1'" �-.

iSI11�. I"

�

I-lORARIO: da.. 16 ii 18 110-
<,

I O O I
"

DR�

,

Doença.' do aparelho resp1ntórlu
TUBERCULOSE. .'

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA.

DOS PULMOES .

Cirura;:a elo· Toro \.

liormado pela' Faculdade ·Nael('o
,\.lI' de. Mediclua, . Tislolocblta' e
,

...".rur"IIOO do HospItal -Ne-
" réu Ramol�
.curso de.

-

é!lí'eciali7HI;Il \) pel,

i�. rii ..:·l': Es-tnteeno -t l;,,'-....Gs:

.�n!e ti" 'Cirurgia du\l'rd. L I>

,-,UIll, .. ,.uell (1410'/.
.«,
ona, 14'ehpt: :=i\.Junu.l\t �.?b

o ne 3801

! . .í.OIiATO
FILHO

ra.. _. ,

liesidê"ria: "Avenlda ·Rio Br·."
..... D. 42" "

,

Atend. dl8lnallo,
'releron!!: -< ·'lI':l1l6,"

'

"

- to [)V\) (;ADO
�alX8 Poatal 150

�'anta Catarina.

UH: JO�É :\!)!;DEl1lOS
V1EIR�'

LEA

ASSINE

--------

o ESTADO
-------_._-_..:. -_.- _._._� ....

ou. LAURO' D.,\(:JRA
CU!'il.eA G.ERik�

],;&peciálista'. em moiés:ia. à.

Senhoras e vias UI ináriu·.
.

Cura radica] dli"s. int4lcça••
"gudas e cronicas, do aperellao
geuito-urmartc em amblll OI

3" ...oa. .

Doenças
' do 'apar-elho DiC••tlyo

} do sist sma nervoso,

Horário: 10'6 ás 12 e ZY.i " ",

Consultório: :a. Tiraaente., 12
_ 1') Andarc-> Fone: 3246..
:aes.,"hcia: R. Lacerda Cou

tinho, li> (ChácAra do EI\)anha
-

. .It'one: 3�';S,'
.

#--,",---...-

Campanha de. Educação
Florestal

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
lhflDICO

Operaçõe. .., Doença. de Se·
altora. - Clínica de Adnlto••
Curso de "Espe'cialização no

<1ospit.o,l dos Servidores do EI-

tado. .

\ ",,,rviço do PrQ.f, Mariano da

�adrade).
....:oIi8ultas -'- ,Pr!p ;. ID ..nlla,

•

ilospit ..l de Cs'rid'ade,'
o

_\ tard.e 4a8 _15.;;:!, b •. em dian.,

.41. no consultório 'Rul! Nu.nlll·
Machado 17 Esq'lina de Tua-
� ..utes, 'I'el. 276,6. "

.<tI�J.d'mCla '-- Rua Prelld.nt.
Coutí�ho 44. T�I.: 112�.

J
A imbúia em �stâd{) na

tive, explorada em- Santa

Catarina, tem 200 a 400

anos. Per ês s e motivo. o

problema florestal relacio-

nado ii írm.uia, em nosso

Estado. só poderá ser re

solvido pela reserva patri-
monial de lmbuiais e corte

�conlrolad() com garantia de

regeneração natural. Tor!1a
se índíspensaval preservar a

que ainda resta de imbúla

-agr icola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas zo-

COMPAREÇA À 16�a

C. R. M.

O CeI. Chefe da

CRM., solícita o compare

cimento à 2a. Secção da-

raiva e,

queira
bouba aviària e peste
sulne _ paratlfo dos
bezerros . e côléra

.

e

OlTO FR'IE'DMANN
E N S '1 N A

,Matemáticas . e Fisicá
R. 'jristovão J{ü!leS Pires 21. (.

Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

tifo das aves e pneumo
enterite dos bezerres,

Assocl8cao Vatarinease deMediciu8

V·ol S IrE -A, NOS S A _ L o J A

Rua Deodoro, ,o.o 15 lei. 3820 -,

...

Uma das tendancias - mais d-ificieis dt acompa
nhar, pata o cidadão apressado de hoje é a marcha
d'l moda .t;asculina.

A venda' destas excelentes roupas é feita pelo
Crediár-io com facilidades, nesta cidade. exclusiva-
menta pelo Magaztne Hocpcke, �'

REPR. NO PARANÁ E STA. CATARINA:

Enio Rosas & Cia. Ltda.
Praça Barão do Garauna, 67

C. P. 320 - Tel, 2Óa - Ponta Grossa
Estado .do,·Paraná ,

. :
•

I. ,--�-- _. _. �_. , _

. ....

��6Ã2 yU1Ct�.

.. ..
.

. ESPECIÂUOhDE ,

l A V A N D ,O .{ OMS A B A 'o

\7i:rgem, Especielidede
da (ia.WEJIEL 'INDUSTRIA1:� J.oin ville - (marca registrada) .

�

economiza-se
.

'tempo .

e dinheiro
"

.

._-..,---'

I
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Procura-se residencía no centro com 3"ou 4 quartos
Um I erreno, medindo 37 de 'frente por 30 de fundos, edema is depencias..

.

�.

ituado 'la caixa d'úgua de Coqueiros. Entender-se com o telefone ·?535 da Bôlsa Oficial de

'1 ratar n.esta Reclação.. Vnlor(h1
_

, o

-

�
.� •__ .. __ �. _�__ �_ ._ .• .___ � _ _

__ . •. _ .. __ .. ..J... . �_ .. ._. __ • -----------

',.
�••••••� � � +

:+ :+ :+ :+:+ .

f·��·"·"·Hf·r·ân�p.O rtes··"·�·creserüme;;s·Êi"·s:�·w.j(:._"."' i
....

'

.

•t.
/ :;:

.t. SERVICOS DE CARGAS E ENCOMfNDAS ENTRE SÃO PAULO - SANTA (A.JARINA PORTO A L E G R E
_ �•

•; I"
..�.

i •
1

!
+:+ F , 11 A I S -

- MAl R I Z - - F I L I A I.S � :�
1

i 6
..... /

FLORIANO'POLIS - Rua Padre Roma, 51) � Fone: 280' ._

*:. LAGUNA _ Rua Gustavo Richard, 514 - Fone 131

t,f.
",1.
J•
..

..
I.
•
•

.. �.
��.

..:.

.t•

.:...
•••
•t.
.t.
y

••(1
..
:.
.,:. dispõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 3U caminhões próprios. "F. N. M." dirigidos por profissimraís competentes,

.!. Qlém dó flue capa-citada a atender o comérci o e int1ústria na zona acima especificada-; 'via gPl1S com.qualquer autoridade :de tOJlelagem. 1

.+.'
o t. , I

Á � �
�t. Z Ê L C E R A PlD É Z NOS S EtJ ti S E R V ! ç>OS·, t�
-!.: .' �� � � � -":"-,,,:,,,�, .. � � ,. � :+ '" ._� :+ � ._ ...1IÍIl

...,.,_,,_...... < :..;..�•.(+.: :.��..:_�.�:..:_: �••�_I->; ".�".W."�1:""9 � .-.+ •.t ,..r." -4� ··.� ;f � �.++r.�..• " ·�. • • • • � � � � � • � •..."

-'0 Estado" o mais antigo Diário de Santa CalaJ'it��
--� ........_-----

Florianópolis, Sexta-feíra, 12 de Julho de 1957
•

o ___;.-� _

f-···"··�AJ�ii91õ-H·-ii
I 10. O A N I V -E R S A R I O D A r L O]A S I
i "E·L E , R 0-' É C N I (. A " I'

i (omémoraçã� de 110 d;, juni.: � 710de julho r
•

. Em. c?memoraçao a passagem do seu 10.0 aniversário de fundação, as

.1 LOjas ELE'lRO-TÉC.�ICA elaboraram um vasto programa de vantagens a

sua prezada frap'lleSla, ofertando-lhe prazeirosamente uma ?érie de brinde
• além dos uescontos excepcionais que serão concedidos no neríod d '1'0 dS'
I

...

h 10 d '1
• o e e

• jun oa eJUlO.

•
1.0 - Os. que /efetual'em qualquer pagamento em CAIXA, rererente a dupli-

• cacas, c corl':ntes ou compras a vista, durante o períc do de 10 de ju-
I [\ho, a. 10 �e Jl11h?, receberão um talão numerado que dará direito no

I
sorteio dos seguintes brindes: .

a) Um belíssime radio·eletrola de mesa marca "SEMP" modo RVM

4�1-S, com [) vúlvuias, 4 faixas de o�das, sendo un.a 'ampliada em

•
20 e 31 metros, transformador universal, toca-discos ·de 3 velocida-

I <!_es.\) duas _aguiha; (gentil oferta da firma Semp-Rádio e Televisão
S. A., de São Paulo), . '-

I b) Uma B�cicleta marca "BRISTOi.1'. aro 28x1%, para homem'. (Ofer-

I ta da firma Prosdvcimo S. A., de Curtlba),
• c) . Um Rádio "LA 8ALL.E", modo AC-12, cinco válvulas, côr marfim

I �!'antt)'ormadOl' universal (ofertado pela firJl1� Hennel S. A., de Sã�
�

au o .
. •

= <I) Um a�arelho de chá e café, de finíssima porcelana SCHMIDT, comi
: 42 peças. (Oferta gentil da firma pOrcelana Schmidt S. A., de Riol
= do Texto, neste Estado) ,

' • .

e ) Uma bated?�ra elétrica para bolos, mar�a "ARNO-DUAL SUPER".I
n'� com duas tijelas (oterta da firma Arno S. A.). I _

? o - J.od�s as compras P Vista gozarão um abatimento de 10%' -, • .

}.o - _,,11 julho haverá distribuição à f'rezueaía, de um origii.:ll
'

pa l ite iro delI
porcelana comemorativo à data.. II'

o
•

.

.1

N.OTA : O t 1- •
---:- s r! oes numerados deverão ser colocados nas urnas, que ficarão 'Ipert.«: ,(�?S CAIX��, as .�u.ais serão, abertas no dia 10 de julho, no'

audíl o.na da tlalllO Díárío da Manhã, em horárfo préviamentelanunclado,

·1 . APROVEITE� A DPORTUNtDAD&·! ,I

·1· Compre a"� Lojas "ELE1RO.TECNIC�". no período de ,O de Junho a 'O d.1.
[ulho, tudo o qUe ,ser lar necessíta:

.

•

I MÓveis -- Tapetes - Pianos - Aparelhos .,.etric:s - Rádios "Semp" e "La I
I Sa�le" - Eletrolas "Semp", "Standard Electric" ou "R.C.A. Victor" - Má-

I. qumas_ de lav�r roup�s
- Aparelhos de porcelana - Cristais - Faqueiros -

I
Fogões a Gas Paulista - aTtigos de utilidade doméstica - etc, etc, ete,

-

�:1"� �1:..�t'�··.FI

i LOJAS rr EtETRO,- n(Nftl:':_�l '

I , Úma organqiJçjO as, suas ,'.-'_'_.
__,,_••

I 10 anos Irabcdhando para o progmssoLdê . I
I Flofian

'

.'. I
: •••••••••••NS�:J.�6��,"'� •...1
· __ .. ----_ .... _-- --------�--------

SOCIEDADE CARBONIFERA PRó!'-�PERA, S/A.
EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO

�

-:)0 or-dem do Senhor Presidente e nos têrmos dos

:Jl'tigcs i04 e 108, ria Lei das Sociedades Anônimas, fi- ,

eam os s.enliores. ,acionistas', �desta Socií·(jade Co�V?c.ados,'a compai ecerem a -Asscmbléia Geral Extraordinár ía, a

l'ealizal'-':p ao di,l °0 ele Julho do corrr-nte ano, às 10 .

horas da manhã, na séde social, a fim de deliberarem

<ôbre a seguinte orcem do dia : :
'.

:, ') _ l'utif}cal' Q ato êia Diretoria, subscrevendo
2S] [) ações de Cr$ 1.000,00 cada uma da Sociedade

Termo .. Erétrica de Capivari (Sotelca);
b) - outros assuntos r!e ínterêsse da sociedade.

Ciic iuma, 5 de Julho de 1957

(S. de Rezende Corrêa)
Dlretor Comercial

,
�

,

1-

#.

Dlhos Irritados·
I

ou

Fatigados

PREFE.ITURA DO MUNICIPIO DE
FLORIANÓPOLIS 'P,reguiça e fraq.ueza'

Y A N A,�.DI G t.,.. -1-11'; ;.. E DI T A L
'�

; IMhtSTO SôBRE INDúSTRIA E PROFISSÃO, I

LICENÇA, PUBLICIDADE E ATOS DE ECONÓl\UA
DO MU>lICíPIO

.

E TAXAS SôBRE J\.FERIÇÃO DE

'PEses ::: ·MEDIDAS E LIMPEZA PÚBLICA, SôBRE.
ESTAEELECIMENTOS COM�RCIAIS INDUSTRIAIS
E PROl<'fSSIONAIS.

3,0 TRIMESTRED'E 1957

.

MOÇAS DESANIMADAS'
HOMENS SEM ENERGIA,
Niio é sua culpa! _

É a fraqueza que o deixa ,caD!!ld� p4Udo,
eomemeleea no -ecrpo e olhos se:n.'bri'ho'
A fraqueza atrasa à ..vida "fIOFqae 'l'oultã

as forças para o trabalho,
VANADIOL

. aumenta os g I o b u los sangulneQs e
VITALIZA o sangueenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode

ser usado em todas as idades.

'De ordem do SI': Diretor da Fazenda, torno público
lU e, durante o corrênte mês, se procederá nêste Depar
ramento, a sobrança dos ímpostosj, taxas acima meneio

iados, cr-rrespondentes ao 30 trimestre tTó corrente ano.

F'indo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas

-erão cor.rados acrescidos da multa de 20%.
Departamento da Fazenda, em 2 de julho de 1957.

M. C. Cardoso

•

CASAEncarregada do contrôle

VENDE-SE
.

,-.,l -

.

CLAREIA E FAZ BEM

TUBARA.O - Rua Lau"o MUllar ?,10 :._ Fone 117" C R E S C I U M -.A }'ÓRTO ALEGRE - Rua 7 de Setembro "',619 - 'Fone 7818'

éURITIBA' _ Rua Silva Jardim,., '984 - 'Fcin� 2188

SA.O PAULÓ - Rua João Teod�ro-, 670 - Fone 36-4421
Itt.r� 6 DE J A N E I R O, 153'

rONE 17 _,_ SANT� CATARIN_\ " "
_ Rua da Moóca, 1044 - Fone 37-7097

JOINVILE - Rup Marecha. Deodoro, 175 - Fone 4111

ARAR!' bitLEANS'- BRAÇO DO NORTE, Enderêço Telegráfico: "GOMES" RIO JÃ N E I. R O - Rua São fJristóvãoi 212)DE

E d T I 'f' d F'l" "C .R E S C I U 'M E_N S E"
� n. ereço e. egl'í,l lCO .

as. j I 1818:

.�.

15

/

,
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6 Florianópolis, Sexta-feira,
,

12 de Julho de 1951 -o I:SfADOh O' MAIS ANTIGO DIARIO DE S, CATl\lUNA
.

13 -r-e- sábado (tarde)
14 - domingo
20 - -sábado (tarde)
21 - dorr-Ingo
26 - �á!.;!tdo (tarde)

Furmáci-. Catarinensa

Farmácia Catarinense

Farmâciu Noturna

Farmácia Noturna

Farmácia 'Esperanca

Rua ,U'rajall
Rua "I'rajmo
Rua 'I'rajar o

I --�-� If::�''': ',�'-:'i1'>;-����
-

.; ..... -
..'ilt.. -",_

-,

,w.r� � �����

, uiil�� O,i� ira !m _�[I
I A maior biblioteca sobre to tem sido reconhecida pa- tschow conqulstou à sua po da União" Soviética sabem

, probleriias-sovíêtícos -.'Es-
I

ra além das fronteiras da sição de relevo e 'quk Mo- da existência do
"

Instituto
" I .

. tá em organização 9 "Qu�rn : Europa, Financiado por um lotov é casado com a anti de Investigação da U. R. S.

é alguem �à União So�iéti-! Comité de particulares, o'
I

ga eomissár
í

a.rla indústria S. em Munique. No entanto

ca".> .', .'
.

I instituto. deaic�-s: .a todos de ;esca da Únião Soviéti- as suas publicações só de-

Munique --- FOI recente-
I
os 'problemas históricos, cul ca. E' evider.te que no gros vem ser acess.íveis a um cír

mente organizado em Muni turais, pol iticos, jurídicos, so volume figuram os nomes culo bastan tc restrito, Cum

que Maunhardtstresse N.� I sociais e' economicos de to- de muitos fut.cionar ios de a.l pre realçar neste contexto

6, o novo édifício do "Ins- I da a União Soviética. O ins ta categoria pràticamente que a: propaganda política
tituto de In vesfigação da I tituto conta 'numerosos cola desconhecidos na Europa não está dentro das 'atri-

U.R.S.S." fundado em 1950: bcradores (13 renome inter- Ocidental. buições elo Iustituto de Mu-

e cuja insta-lação era �nte- nacional assim'com., 35 cien
"

nique. Não admira, eviden-

dormente precária. A impor tistas de origem russa, que O Institut, tem também temente; que em muitas pu-

tância científica do institu- trabalham sob a direção do uma. seção .ie edi-ções que blicações se observe díscor

-nr;PARTA.MENTO DE SAU'DE PU!BLICA

27,- domingo Farmácia Esperança
O serviço noturno, será efetuado nelas fál'mãcias Sto. AhJP.:üu, e Noturna, si

tuadas às -uas Felipe Sch nidt, 43 e T'rajano.
'. - }<� S T R E I T O

;'&.1 '

.

7 e 21 (domingo)'
_.

Fàrmâcia DO CANTO Rua Pedro Demoro, 1.627

14 e 28 _. (domingo) Farmácia INDIANA nua 24 de Maio" 895'

O serviço noturno s srá efetuado pelas farmáccias do CANTO E INDIANA

A presente tabela não poderá ser alterada sem p r óvia autoilzação dêst� De-

Rua 'I'rai,»;o
Rua Conse.heiro Mafra

nua Conselheiro Mafra

I

Plantões de Fnrmáclns-

l"lJ<}S DE JULHO

professor Mctsalow. E' mui publica revistas mensais ou . dância do Comunismo, pois

Comando da 6.a ,to elevado o número de emi trimestrais em alemão, in- entre 'os ternas estudados fi

R' -

MIII'" grantes que contribuem pa- glês, árabe e turco. Estas gurarn o extermínio cios la-

egião
.

II ar' ra o trab�')h0 do .ins�ituto. .1 publicações cocumentam de vradores livres, a subjuga-

RIa, 10 (V.A.) - O pre- Os per itos do instituto de
I
maneira bem evidente que çãó das comunidades r

...
elig io

\ � ., ., _. ;, .. .. .. .. .. ,'sidente da República assi- Munique dispõem da maior a União Soviética é um en- sas, as deportações de trí-
�"""""+.",,.,,"••"._."'." H " " !..:..:..:� nou decretos na pasta da I'

-

...... - biblioteca da Europa sobre glomerado '!t! povos e na- bus e de povos. Estes fatos
': Guerra nomeando por ne-

bl íéti
I

�� id d doservi
os pro e.mas sovie ICOS com

'I
ções "Como. 03 Baltos, os Ru são apresentados sem qual-

: _ ceSSi a e o serviço, coman •
-�

.:.. _dan1Je\ da 6.a Região Militar atualmente 25.000 obras e tenos O·S Ucranianos, mas quer Intenção de propagan

�:.. o ge�eral de, Brigada Joã,o mais de 6.0DU, v?lumes de' também os' Hasqueiros, os da dando-se simplesmente a

.... Almeida Freitas, em substi- I jornais e de revistas. Na
I

Georg ios, os Arménios, os I
,.+.. tuição ao general de Brága- . ,

_

. "

pa avra aos da-dos, aos 110-

.:. da Eduardo Carvalho Cha- ,biblioteca há. por exemplo, 'I'artaros, os Turemenos, os mes e as' cifras. Coligindo

...:. ves, nomeado para outra
1 microfilme_s das

.

coleç,ões Usbeeos, 08 Casaques, e os notícias, rehtórios e docu

.t. :t:....:..:..:..:..:..:..:...:..:� c-ompl�tas da "Prawga" e da Quiriquises. Nos trabalhos mentos, o Insiituto de In�es

.1. \'END[ SE ,'·lswestij.a'� O m�terial ela- : do Instituto de MUlloique to- tig;ções da U. R.S.S. em Mu

_ ��'!, L. I

borado no illi'tituto, no qu�l mam-se estas circunstâncias nique mantÁm a União SO-

.1. se trabalha .;om todo o n-
I
c;evidaménte em considera- viética cOl1sfuntemente em

.. Bar e Sorveteria Bonéco
I I

.: gOl' científi.CJ, é posto gra- cão. . foco,
.. Vende-se afamado Bar t't t

. . -

.

,I .

+:.., .
"

o
.

, I
Ul ameno e a dlsposlçao de, As enti-l1áctes competente's Grego!' Wegenberg

�..
c SOlveteru Boneco. números radondos, 25.000 ---.---.-- _

"i. U� dos ���hores Bar da pessoas ou e!11.idades interes

.:_* Capital, 10CaJlzado a Rua, sacIas) entre flas 400 univer

+:* Bocaiuva nO 197, bem em
I
sidades.

.... +.'+. frente ao CD.mpo de Fute- ' VENBE-SE UMA BICICLETA EM PERFEITO

..
_ .+. I ESTADO COM FAROL POR CR$.3.0-00,00.

IOBRIRC!NIO 1 NOU D1IR,l� IR �mz PIZZOBltTT �l ::�;l!f��ii�lif.;��::::� ����i:�f�I:f�tfi!\\ �;��AtRDNE;�A �:l�i;a cOI�;;�c;iI�
..... ..

"I "\i0üERNAMENTE INSTALADO 'c; RUA VICTOR

•••. , .i vista. de 2,200 verbetes. Esta obra! MElhELES. 18.

• .

_

. .,�.� Negócio para gaJ1hal' di- permitirá verifica.r, por
I

I ' � I
AGUARDA SUA VISITl-.

iCozinhe i lOS .: Especia lisáp:os:f nhoi,"� _ �1_12=13_1_'___:�!��a�:,n:::,:a�h:::��:_
Didgido pela MA�_�M� MA"(/UE� _

'Higiene Absoluta--Serviço ii la cartel escolha pela e.tiqueta
�'+ .

' *;•
.,� ..

� Á
� l
:, :.

.�:.. T 1 f 2082 .:.
::: e e one >.�;i �:::
� l
J. -:
..-:..

" .'

- .:*
....'

,
- , ...

•!.�".�'.:"':••:"':H!••:++:....:...:-t+:H!"':.+!":"':":":"':":":"':":":..:.:..;..;..:.+:..:�

partarnento.
,D. s. n., em. 1.0 de julho de 1957

-.�.

Luiz Osvaldo d'Acampara
Inspetor de Farmácia

J

/

Praoa 15 d� Dovembro!-D. 28--Sobrado
B I ( IC L E T A - V EI� i) E - S E \

su� nova rOUDa anatômica
..

�
.

-pa�a -o homem moderno!

dmn-&riar
. t"'�

:.

�.�AVIAMOS : QUALQUER RECEITAi
. 3 HORA(

NO MÁXIMO�

• é confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecid'os e aviamentos SH
de alta qualidad"! e pré-encolhidos.

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anat&mico, muito mais confortánl
,e muito mais éle�ante.

x x • Sua nova roupa ,- IMPERIAL

prontinha para você vestir, Não
nem de,morada$ provas.

EXTRA - est'
há longas espera.

•

I

Garartida 'por

'ECIDOS�E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Proles, 374 - São Poulo

35 anos especializado no ramo do vestudrio

J O -A L H E R I A' \GAlLUF (

,I., ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

Em nossa CapUal, hoje, os Presidentes
daI Federações esportivas ,Universi·

tárias
Chegarão dia 12 os pre- rão tomar parte na Assem

sidentes das Federações de blêia que tratará da orga

São Paulo, Paraná e Rio nização dos Jogos Sul-Bra

(;'rande do Sul, respectiva- sileiros, bem como visitar

os locais onde ficarão alo
mente acadêmicos ALDO

,

�-.3 ':::::::rr ii3 3 =:r;;:;--- 3 =r jadas suas delegações, além��-'?Jef.3I�r=;Jr=iªªr§T,j3aF3t:3§lêêê,
· �1::.?J(3r::1(':jer= r=Jf@Er=Jr=FP'- E [ l"AMA, NELSON COMEL,'�.JJ:::::!_ -' ,-- - --. de vistoriar os campos jdeADONIS ESCOBAR, além'

d Ed
-

R·
-

d A(ES( esportes onde serão realt-,

."a"-,Ô '(om O Sec!etário a ucaçao o pe-
I
eumao. a· ::ç::::::�::f::'c;:::::: '"!�, '�n�::�::���::' Vi,i-.• ''''. .. '.' 1 ' dldo da A. (. E. S. (. ,! Reune-se hoje, .às 20 ho- tos Universí+ârtos, acadê- tante s as Buas Vindas da

, Recebendo um grupo da mo corrtribuição de seu go- ras, em caráter extraordí- mico MAURO LEITE SOA-' Fede.ração Catarínense de
Por ZANBRI nardino, Rômulo Alvarez e

Associaçã-o dos Cronistas vêrno à causa dos cronis- nárió, a D i r e t o r i a da RES. Estes acadêmicos vi- Desportos' Universitários.
PERU - Continua ven- Luiz Sander. Jóqueis: AI-, ESP0l1ivos de Santa Catari- tas espor-tivos. ACESC, àÍÍm de resolver

__ , ,

ceu Vaz" Orlando Paulino, I
na, o dr. Rubens Nazareno Tudo leva a crer que, nós assunto de máxima urgên

Arno Morltz Heldes Fi-: Neves. ilustre Secretário próximos dias, a ACESC eia. Desde ji estão convi
gueiv-i e Arui Sema. O jó-

.

da Educacão e Cultura, estar:' de nosse
'

da men- dados a comparecer todos
, ,�; Milton- Souza está se: promete' rá�ido encaminha- cionada quanuia, a fim de os membros diretores.
restabe lecendo d,a "rodada" I mento-a., processo de auxí- depos itá-la em estabeleci-

DEL PER(;:" dirigindo -crn Cruzado, na qu�l que- .Tio financeiro à nossa en- I mento bancário. da praça. Indio segue hojeFILIPO, um filho _de Fair- orou o braço esquerdo, I tí dade de classe. Com êste (,linheiro, pode-
grond e Apadonada.

. . :�xx., I Como é do conhecimento remos levar avante inúme- ,

.

para São Paulo
Guilherme Silva mostrou Anlmais inscr-itos para

:

público, o Governador Jo1'- ras medidas de alto .alcan-
xxx

desejos de 'participar do P'Il'tjl jpa1'e.m dos PTogra-1 ge- Í:..acerda fixou em ..... ce para � vida da Associa- O atacante lndio recen-

Grande Prê ,!lio' Brasil de mas, orgamzados pelo J. C.
Cr$ i2.000,OO a importân- <::'íc' .�G'> Cronisfãs Esporti- temente 'contI".àt�d� pIo Co-

1957, em agosto' próximo, Santa Catarina : ,Ouro Ba-I
cia destim�da à ACESC, co- vos dE Santc. Catarina. r inthians, leverá viajar

voltando assnn a' atuar na la, Guei, E xêelsa, Saíra, I...,--�·
.

F [D 'U
-

hoje peja .manhã para São
Gávea,

.: �d Z�ngado,
P Flbe.�,�ncias' �ran I O Prefeito ajudará II,... Paulo; a fim de se apre-

....v.... Duque, eamru eteno, . ":. 'a' '�t", cl' b........, '. , A FederaíJio Catarínen- \'crs:êaanos, uo pais. " sen ar ao seuol}ovo. ue.,
S 'O VICENTE O Jó- Guarápa,' 'I,;-arôto, Rapid, . _:' d'" I di tê t 1.....

' "
-

'L' ,I ._' se de Desportos Universi- ASSIm S-':'I'(>O; na, a mais . n lO es eve on em pe a
.

1"1 b ele' São Vicente Urubici, o.uana; Rajão, I '. '. '

d ,I
h- G' dquei 'Jue,

tários avocou a si o patro- Justo' que ",tiS po eres pu- man [I na
, nvea, on e apre-

. . Rossínante Adesivo, Gato '

-,
' I

a f'.m de incentivar a vm-,
"

cínio dos 'II JOGOS SUL- blicos emprestem sua so ..

'

sentou suas despedidas aos
I l�' anl'm' 's par'a partl'- é'reto, Túlia, Paris, Silva- .

d d
" d: t·

.

h
.

'

c a c�' - ét._
BRASILEIROS reunindo lidane a e ,a causa a an jgos COm!J311 eIros.

,
.

E t ," M t
' , lo menor preço.nes':.á, ..8 el' ma,' on ezu-

em }i:'lorianópoÜs, além de FCDU, aux�:làndo-a para o O ll).édiJ> Benedito, tam- " ,.. __ ,

\
•

vio, (;uilhofllá Bola de. ' .../
boni êixito '('I,a empreitada bém novo "ontrata'do pelo .,OCI.EDADE DE ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS E

"

",

'
,'Hua represenLaçao, al' 4_e � ,

,

A A EPRA EM SANTA CATARINAJUl'l'. ]V{alannro, AmaUl'a 'e ,', b
�)EFES1\ CONTR L ,

'

,

'

.

, "São Paulo, Parana � Rio, Comparecendo ao ga i- Gorinthians, dever'Yr seguir E D I 'T A Lnais .j anim,lis·recentemen- f GramÍé do SuL, nete do prefeito Osmar ainda esta 'semana para à Pelo presente edital, levamos ao ,conhecimento dosr.e chegados do Sul e que l T'rata-se de iniciativa CtUlha aC comissão presid'i- c::.pital pauli"ta. �enhé)res membros do Cons,elho Delibe.rativo da. Soeie-
aiucl:L 'Ião hl'am inscritos;

I
.

t "ade de Assistência aos Lá,zaros e Defesa Contra a LI!-
.' .

,

,. ímpar no- desporto' univer- ,da pOl' Aldo Be armmo e_o
,l[l f;<:;cretaria do .loqueI ,', ,-----'- ----- ---,--".

pra, eril Banta Catarina, que, no dia desesseis (16) tersitárlo de' Santa Catari.. �e de Sua Excelência pala- (
•

I E t·I
'

rOBIS as' spor IY( �'.1-feira, do corrente mês, às vint? (20)' horas, na res'i-
na, cuja' r,�percussão na- vr�s _que 11:'.0 podem ter

{ . :iêncih ria Sra. Maria Madalena de .Moura Feri'a, Presi-
donal diz bem ,do acêrto outro sentido' senão o de Assocl·aca-o dos lent� da Scciedade, à rua Saldànha Marinho, 34, d.e

�,i,",.t{>I':,O d�,- Agricu,ltura, :)tud Espe'rança - Fran-
M

..

I'
-

d
'

A
, d" E t t t d S

.

d d
" -

dos dirigelltes, da FCDU que a f ulllclpa Ida, e es- t .\('ono com o que ecerrmna os s a u os a OCle a e,
,

200 1 800 metros :.isco Gi'i!lo, Stud Amizade, .

de Sanla (alarllna realizÜl'-se-á a .reunião do Conselho 'Deliberatiyo e doem � e. I'
em pr0mover a magna dls- tará firme ao lado d,e um

're�re( t:ivarncnte. As dota- \
Jr. Wilmar Dias, Heron-

d cometimento. O 'onselho Fiscal, e, nã'o havendo número legal em pri-
,

" , 'u puta. '

,
' gran e

.' _.

(1/2) h ado' lq el'
- 1 C $ 9000000 Jluno RraZl!ina, ,

Ham ton
. ", , 0- , ,

mell'� ccnvqeaçao, meia 01' ep 18. com qua uç: ,s sao (il r ." ..'

r Nmguem desconliece que, prefeito
- Osmar

- Cunha:, : ':;1:::'
S S' J>e',-m b� I� e" lI' a'" 'EÚ;,iG1'('Ce '�om a seglltntê ordem' do dia::

'

�',-_,.
p:ll'a cnda prova. k prime_i- A. Araújo, ':Ac�áci? Me.llo, a magnífica competição desportis'ta '(1 Lle jamais des� A a) riicussão e votac:ão do Balanço e das Contas re-

< n � COI"'I'da dI'a' 17 do ;'clt;IO A. RibeIro, Bellltto"
.. d'

-

G I
/" t

.'.
t d 1957

ra ,'d·e: " ''- . servirá .. par;]. elevar' naclO- mentlll sua con Iça0, por /

e r a
'

].(rell es ao pnmell'o semes re e ;
eO!'l'í:nte. .3atbstotb, Stud Don Ca- , I, I

., !) parecer elo Conselho Fiscal;<_o.;

,nl1',1o, De VI'cenzl', Joa-o
nai:ner:�e o ,I,lOme' de Flo-,

I
certo ,>era : os pr.lmelros a

,

" I) :eitul'a do Relatório no primeiro semestre dexxx
rian,:':,olis, de modo parti- subscreyeJ;. a lIsta. dos

1957, apresentado pela Presidente ela Socieelade;RIq ,!_ Os proprietár�os 3allum, Ceci�lo Bernardino, ,

C ., d I 'b d e dos
Está marcnda para o dia

, cuIar, p o dt. Santa atan-, gran ,�� co a ora or s
d) eJeiGão da Diretoria para o período de 16 de J'u-Maria S. Lil!hares etc. -

I, - ,19 do corrente, às 20 horas. _

,

na, em gera'. É que a F,e- I
II JOGOS SUL-BRA,SILEI- lho de 1957 à 16 de julho de 1959: e,---,-------

- uma AssemU1éia Geral, pa-
der,ação Cat21'inense de 'Des- IRO,S UNIVERSITARIOS. e) as'suntos de interesse social.

II. Jogos "U'�iva,rSI·· ra a escolha de sócios ho- 'Florianópolis, 9 o'e julho de 1957 .I,'" portos Un,iversitários, que Neste ponto, não temos
norários, co�forme prevê p/ '10 Secretário, Dr. AC.ÁCIO GARIBALDl DE

lários Sul",Brasilei- ,têm a dirigi-la .Q acadêmi- dÚvlcla. 'Sua Excelência
os Estatutos. Ainda nessa PAULA FERREIRA S. THIAGO

( Cf; Aldo Be:"u,mino da Sil- atenderá aos reclamos da
mesma Assembléia serão ÉMANUEL PEREiRA CAMPOS

t'
.'

de �uas clas,;'� universitária,__.enipe- 20 Secretáriova, es, a CO!�SCla u , ,

d t t •'

d'
discuti os' O!l ros assun os

__ DIETRIC,H VON WANGENHEIM['espcmsabiliclad-es, con-trai- nhada em altear as tra 1-

IComo já :S do conheci-�, de interêsse geral.
ÚbS com pHcela ponderá- çóes esportivas do nosso

missão de Corridas do Jó- mento do público esportivo,
esta' coAnscl'a

'

, ..;-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�" ...va, de suas Estat�o.
quei Clube de São Paulo será realizado em Floria-

resolv'!U suspender até o
I
nópolis na primeira quinr;e.

e1ia 8 ,;.e novembro o co-
I
na de outubro, sob o pa

llhr.ce;:ào jóquei' Alberto
I
troC'Ínio <)? Federação Ca ..

Nah:ô por "não te_r tle- tarhense de 'Despm'tos

Imonsh'ado, til' modo inequi- I Universitários, <;Is 2° Jogos

1voco, ,empellho ')em obter I U�llversitários Sul-Brasi-
MOSCOUj 9 (U. P.) - quebra <te inve)1cibilidade,

I
�í�

melhor COlOC1Ção montan-ll�ll'O'l, �es�a parada �spor- Após a derrota, d'iante do: o ,ânimo," 'da /apaziada vas-
'

Ido o animal Grieg, no 7°, tlva tomarao parte alem da
'Dinamo, de Koev', a delega- ,caina, ,roltQ.Tl a elevar-se,. Tnlilsl.,)rtes de' Cargas em Geral entre Florianópolis - Curitili3

Ipáreo do dia 20 de junho' enti.�ade pf.troéinadora, os
ção do Vasco da Gama já ,esperando-se, complet)t rea-

I
- Porto Alegre - São Paulo -- Rio e Belo Horizoilte

',T· p
I
Est:.l�loS de '::;üo Paulo, Pa-

se encontra novamente na bilitação ,nf. partida de ' ';�"J:}'" ixxx ��';""'; ran:l e Rio' Grande do Sul.. capital russ'" agora para' quinta-feiFa.' T-oclos os com-" , 'Ag'ências no ltio Belo.Horizonte com tráfe�o t11'Útuo ai{S�o �
A Comissão de Corridas Estarão !'eunidos aqui f'ufl'el"tar o líder do certa�' ponentes da: delegação vas- 'I Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar

Ido Jóquei C�ube Santa Ca- em PlorianG!.1olis cêr'Ca de
me 10paL 0 Dínamo desta' faina �hàm�s.e bem, não

. ,

Ü, rilla manoo\( expedir um 300 atletas universitários, cidade, Passr.das as horas havendo nÉpitmm jogador I Rua. MATRIZ: FLORIANÓPOLIS :-=--, Escritório e Depósito:aviso ao ,jólluei. 'OdrlandO qduej disdPutaFrãtobnal's Bmodah- de tristeza pela derrota e contundido.
• Padre Rom'a, 4'3 _ T-e'r'reo _ F',on,e·. 2534 e 2535 .Paulino, comUlllcan o a ar es e u e o, asque-

Imulta aplica(l<i e ao mesmo �ebol, Volei masculino e fe- A, 6 'R A D E ( I M 'E N T O 'II End. Telegr.: SANDRADE "

.

�empo prevenindo que, em minino, Vela. e Atletismo.
I'

caso de reincidência será ,Para I) suce'1SO desta festa

I L'ILIAL', CURI'fIBA _ Rua Visconde do Rio Branco, 9:12 - 936A Diretoria da A�ssociação. Irm�o Joaquim (Asi!o �.

exrulso do qüadro de jó- de congraçamento espor-
c,os 1, elbirihQS) tem a grata satIsfaçao de agradecer as. ES'Clitório e Depósito: Fone: )230 _ End: Tel�gr.: SANTIORAqll�is. tivo 'dos Universitários do bonelos.1S senhoras do Club Soroptimista de Flor�anópo- :

O t1'ata.Jor Leopoldo Sul dó Br'asil, 'estão os men- ',''''' qUe promoveram a linda festa realizada na Confei- :
�ânde:r, encarregado de tores �a F.C.D.U., ,traba- :al'ia Plliza. e cuja renda total reverteu em beneficio ,dos :

_ euirlar e treinar o cavala lhando ativamente, buscan- '!elhinhos, abriga-dos nesta Casa
.. Agradece

tambem aos :
lenh,:rei' paes das graGiosas menmas que tomaram par- .'

lIALA�DRO, informou on- do a melhor organização, tp no llesfíle infantil, às s�nhora's ,e cavalliei�os de nos- '!tem que' o referido animai, tanto' na parte esportiva 0a sociedade que compa:.:ecendo a festa n"�Ulto COIlCOl'- •

dentro de m:üs uns 15 dias como na de alojamento' e l'erar:-, para seu grandi exHo; a todos os qu'e ôe qual- :
d d 1 (,uer forma, ajud-aram neste be-nemerito movimento a :já poderá pm'ticipar do pá· ,alimentação ,as e egações •

•

,'d- •
ros's�\ s;ncera gra,l '10. •

reo de' encerramento, nas visitantes. \
,

" Os�r/Odiga :
do)minglJéi'�:-,,, do nosso Jó- Para tanto, contam 'os P�'esidente :
,]uei Clube, patrocinadort's com o apoio --,

--

Des(Je'-;-;�;;'ih�""1os �t�cidos padrão cort;��-�-::;-- :
xxx dos poderes publicos, Es- 'bamellto ptl'feito tudo é motivo do maximo cuidado :

CIma o Jóquei Clube, tadual e Municipal, além pelos expecialistas responsaveis pela conf'ecção das :
-

1 I d .

tl'ma el colaboraça-o roupas, Imperial Extra. Só assim,é possivel obter uma
_

!tlallta Catarina, atua men- I'
a 1'1"S. v',

, ...
- . -

/
i:oupa per�eita e Que veste bem. I tite, c'om, 4 tNLtadores e 5' já :!ada, das guarlllçoes

��lo Crediario do .�àgazine Hoe�cke, podem ser I �jóqueis. Tra.::adores: Leo- I militares co:ri séde em nos-_r adqUirIdas com eXdUSlvldade nesta CIdade estas afa- I ii
poldo Sânde'�, Cecílio Ber-' sa, cc.pital. madas rOUllas.

I '; ..

•

,E

�L_�������� .

IASOUETEIDL . VELA

".

�>

CASA ·BRUSQUE
.

AVISO IMPORTANTE

cendo em Lima o conhecido

bridão Gu,lilel'mO Silva.

Recentement� ganhou o

Prê�io ASSOCIACION DE

PERIODISTAS HíPICOS A CASA BRUSQUE tem satisfação de comunicar
sua ;';-lsi;:nfa freguesia que recebeu, das melhores ma-;
'harías '110' Blumenau, apreciável 'estoque de' confecções
com PÉ(jUENOS DEFEITOS., tais como macacões 'para
'l'ianças, de todos os tamanhos, pijamas para senhoras
E meuínrs, camisolas, etc. que está vendendo 'com abati
rrieilto ele '20%, .por recomendação QOs urópr ios fabrí-
Caí-'ltfs,

Os DEFEITOS, po;ém, são, tão Insiguíficantss que,
lia .naíor!a dos casos, só os téénicos os percebem,

'

:8 com orgulho, ainda, que a CASA BRUSQUE in
orrna que vai receber, no" curso desta .. semana, as, úití:.
mas críacões das famosas Industrfas REN.4UX para
vestidos � toiletes, em padronagem conip"letamente dife
rent«, lançadas no Rio com grande sucesso ..

Descendo a Rua Jerônimo Coelho, quase' à esquina
da Conselheiro Mafra, não 'deixe de' fazer' uma víslta .«

jAS 1\ DRUSQUE que ali voce encontrará o melhor °pe-

ciparem do Grande PrêmiO'

São Vicente, ,a se realizar.

em lneados de agôsto pró-
xiimo, tem programado no

seu calenditrio clás'sico,

duas grand�s próvas de'

handicap, que são o Grande

Prêmio Govo'n_ador do Es-
Studs Rf'gistradostado e c Gr&nde Prêmio Mi-

da :'Stud Seabra" manda

ram para São Vicentel��a
valo CANALETTO, que irá

xxx ros

participar do 'G. P. São Vi

cente 11'.) próxim� dia 15 de

agôsto.

Co- Presidente

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

Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL_
Atende: "RIOMAR'l �- End. Telegr.: RIOMARLI

FILIAL: SÃO PAULO - Avenia1il do Estado, 1666 - 76
Fone' :�70650 -- End� Telegr.: SANDRADE

TIIO DE JANEIRO .. RuaUr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-3:3
e 32-17-37 - Atende:-"RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

BELO HORIZONTE -, Avenida Contorno. 571
FONE: 4-75-58 - Atende,: "RIOMAR"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(U. P.)

'i J�lmICI�, -u �IIND� ��R�n� �n� l�nNm�,,,t��..N.��!!J��m.�!,"��. ,��,l.���!��t ��i.t. �mi��I�Em 1956 os acadêmieos
'

de m- correu o trabalho 'e o interêsse

I
s itárto nacional.

, _ D� TIIOI � BII�I� 1 tudo dos di�ersos ramos do m- I
o Concurso interno de' Oratória, A C.rise do Dirc,1to; A Soberaniav, G' (lo colega Linésio Laus, represen Daí a preocupação da COITIlSSaO

.' J mra a escolha do representante Naciona l e as Liberdades ; O J�l.
rcito do país, reunidos em Ola,

.

d d VII S a que reí to .
, I

t de Renda e sua Função
nia, por ocaslão da VI Semana tante do XI de Fevereiro naquele Or'ganiza 01'11 a ,eman ,

'Juntamente com esse conclave,
'

da nossa Faculdade ao magno pos. o '.de Estudos Jurídicos, escolheram conclave que demonstrou estar, se esmera em orgamzar o caro \
será realizado o VI Concurso Na

' certtme nacional. O tema, p�ra So.cI_al; O PI:n� Emp.��go, A �re.sd d VII Semana a cída, o meio �niversitário catarinense tame de maneira que os seus par valiosa ao Direito. Positivo Bra-
cional de Oratória, concorrendo essa eliminatória, será escolhido crrçao no Direito Cl�ll �:asllel.:ar�esaF�or�nópolis fi�Í1do a I em condições de patrocinar um ticipantes colham 'os melhore� sileiro, os vacademicos de Direito as maiores expressões universi- pelo próprio candidato dentre os 1'0; .Pensal�lento FIAlosoRflfCO de

e

I"
_ ob a' 'res'ponsabl', ce.rtame de tamanho vulto. Será resultados. Irmanados num 80

d t "

d tô I seguintes' ,O solicitador acadê- ClOVIS Vevi lacqua ; e orrna
sua rea izaçao so

I
.

"d I qual do Brasil se entregarão, u ran e . tanas a re orica, .

d T bi C bial A E b iàguês e a Cri
Iirlade do C A XI de F.evereiro. a primeira vez que se realiaa em pensamento e num so I e�, . _

a Semana de 25 de agosto a 1.0 A C mi�são Organizadoru pro; mico; Oontrtbulção e o las �m �a ; m rr '_
•

. .

. .

d t r a sua contrtbuição o

mlualidade ; De legaçã o de Pode.
Para essa! decisão, muito con, nossa capital um certame umver seja e raze

__
-- .•

_._--

res Legislativos; A Delinquência
Juvenil; Unidade ou Pluralidade
Sindical; Problemas do Sindica.
lismo; Liberdade e Autonomia
Sindical; A Soberania do 'I'rtbu
nal do Jürl- A Situação do Ensi
no Jurídico' no Brasil; Pena de
Morte; O Universitário e a Pô.
lítica; A Reforma do Regu lamen
to da Ordem dos Advogados: O
Conceito de' Liberdade; Nacío
nalismo; Democracia e Corpora,
tivisme; Individualismo e Co leti
vismo; A Juventude e o Futuro
do Bras i l ; Inelegibilidade por
Convicção Política' Declaração
Universal dos Di'reitos do Ho
mem; A Lei das Contravenções
Penais; A Lei de Segurança Na.
cional Elo O Advogado.

o PREÇO DA ILUSÃO

Aga
Khan, reaurgiram as conje .. '.

turas sobre quem será seu

sucessor, na chefia espiri
tual de dez mühões de fieis
da seita Ismajlíta. O Aga
Khan, nascido em Karachí
no atual Paquistão, era' o

quarto -descendanta do pro
feta Maome, pela linha ,de
fatima, filho do profeta. E
tornou :se chefe da seita,
pai' direito de sucessão aos

sete anos de idade.
-

)
Washington; 11 (U. P.)

- A suprema corte decidiu
hoje que o gcverno ame

rica�o tem o direito de en-:
tregar o sargento Wmiam
Giard ao Japão, para ser jul
gado naquele pais. Qiard é
acusado de ter assassinado
involuntariamente uma ja:
ponesa durante um exerci
cio nu:O pol'ignono dê tiro
Agora, sua sucessão .está

entre seus dois filhos, o

principe Aly - Que já es

teve no Brasil - e o prin
cipe Sadrudín, Um deles de
ve estar indicado no testa
mento do Aga Khan, docu
mento esse cujo paradeiro
somente a proptia família
conhece.

i"
Roma, 11 (D. P.) - O

ex candidato democrata á
presidencia dos Estados Uni
dos, sr. AdIai Etevenson, de
clarou que não julga muito
provavel um acordo de desar
mamento entre o seu pais e

a União Soviética. Steven
son classíffcou de "Desalen
"tadora'va atitude Russa na

atual conferência de Lon-
dres.

regular e apre'
1;

VVA. BERTA GOELLNER
MOENNICH

Com a idade de 82 anos, 'veio
a falecer em sua residência, em

Presidente Getúlio, no dia 1.0 do
corrente, a exrna.. sra. vva, Berta
Goellner Moennich.
Natural da Alemanha de onde

veio há muitos anos, a extinta re

sidia em Pres idente Getúlio, sen
do grandemente relacionada, na

sociedade local, mantendo vasto
circulo de amizades em nossa

Capital.
Deixa' os seguintes filhos: '

Sra. Christa Moennich.Strud-
thoff, residente na Alemanha,
Vva. Marga Moennich-Henss e

S'ra. Anneliese Moennich-Mueller,
residentes em Presidente Getúlio,
e Dr, Eduardo Moennich, residen
te nesta Capital, e 11 netos e "
bisnetos. I

I À família enlutada enviamos
I nO'§ll�§ sil1Qer,as, condolencias ..
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