
.

NOVA DELHI, 21 (U.P.)- O govêrno india,no acaba de receber informações sôbre um acôrdo q�e leria sido con cluido, nas conYersa�

ções entre o presidente do Egilo e o secretário das Nações Unidas. Segundo essas inforrfuaçÕtU�, o L�residenle Nasser, pretende reabrir
brevemente o Canal de Suez_a t�dos os nav'ios, sem qualquer discriminação.
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B
CAIRO, 27 (U.P.) - CaUS{lU �e!n&açao a noticia de que, tro pas Ida Arabla Saudita estão ocup!Wdo posiçoes perto do das ReJaçoes, Extel'lo'r!es com 2;"am as forças mternaeionaís ' r,eltIrar suas tropas da reglHo

. portA0 de Akaba. Acredita-se que essas forças· pretendem (�upar a. eídade' tão logo seja ela. eva�uada p.ela� tropas '

o presidente da República __

I da ONU, foi levado ontem Pé-I. do Canal de Suez caso, aquela,

rita."
nicas

ali. aq.
\lartelrudas de acô.rdo com o tratado angJo-JordanesIallo agoJja rleV'ogado, Esta Se!l'la

..
a prrmeara Pl"O- Nenhuma alteração" agora;' lo ministro MacetIo Soares, atitude não fosse mOdHiC'2.-.idência p;a�a o fechamento pelos: árabes do ig&}f,OI die Aka ba oJlide se encootra o porto ísraelanse de Eilat. na atitud'€ do Egitó com re-!. durante O< Seu despacho com da, o que até agora não acon

MMAN Jlordania, 27 (U.P.) - Um alto informante milttar desmentju hoje a notícia de que tropas da arabía lação ruo terri.tório, de Gaza.1 ? presídsnt-, da República, à, teceu,

",audita'eôÍarÍftm ehegandn ao porto jorda�niano de Akaba. A !nforma:ção- foi. divulgada ontem pela agência, notí- RIO, 27.(VA) - O �rOb!é'-; cons'idle�ação do �r. Jusç,eli-
'

.. _

cícsa egípcin.: Akaba fica apenas a sete quílometros do llorto Israelense de Eílat. ma da 'retIrada do Egit.o das 110 Kubítschek, VIS1JO' tr-atar- Desse modo a deClito
_' _"_,_---

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

CATÁRINA _ N.O 13 O 17
' I se de uma questão cuja >so'iu-l a permanencía Ou rear,

,XLIV - O MAIS ANTIGO DJARIO DE SANTA [4 S A R A M - S E T RÊS V E I E S ,I çãd não �epende., ape�as do )�at�lhão ExpediciC'�ári
c

'

i Itarnan-at! mas do governo. I sllelro que SerVB as f
,> '"

, ,�RAGA, 2: (u.P.). - O lançadO� (!�, marl(,�o norte-, ,OonfO'rme antecipou, êsse
I da, ONU no Egito, ,está ago

amerreano Harold Connolly e a lançadora de diSCO tche. '

Problema foi criado corn a ru enL'egue ao governo, tu
coslo_:áquia Olga Filkott.ova casaram-se hnje, finalmente � atitiuGle intranstg'ente assu-: do indicando, porem, que no
depois de uma longa batalha com a burocracia eomunísta. I

mida pelo .go,verno, egípcio caso, a atitude do Brasil sera
A luta durou três meseo] mas em compansaçâ., cs dois

I

em relação ao território de
I
harmoníca com ae dos gÜ'ver

tambem cas�r�m-s'e três -vezss. Pri,meiro no civil na 'velha � Gaza, dando margem a que, c
I
nos do Canadá, .da Dínamar

eamara munullpal de Praga;, d,epois na igreja ca.tólica de' Canadá a Noruega e ia, Dina-' Ca ie da Noruega.
Diretor: RUBENS DE A. RAMOS - Ge rente: nossa Senhora e fill1almente na igreja protestantj, do Sal- •

'

�- vailo�. Três mil tchecns abarrotavam a praça da eamarn I'ira' - 'a w' b- ton
'

Edição ele hoje: - 12 págs, '_ ors '2,00,- l<''::'ORfANJI',.)LIS, �8 DE MARÇO DE 1957
,

I '::'S lon 00' quando UI casal saia da cerimônia civil e prorramperam
'

... � /

/

NÂ� � rt�N�t�lDl ru t�M .�� �flNUMIU1� ;::;";:Oi:O.·
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··o
.

RelafÓrio d:che!eI:qEstuM�Mr�O�odO :::.::��?:;::�;�:�
l�������W��,,�����.� . _

J�Ii!!Il§ rm'�'�I�'
douro, pana uma vls1ta o'fi-

� TAIPEH, Ilha Formosa, 27 (D.P.) - Aviões de transporte na-'
'

Sôbre O Fundo. Sindical
.

cíal aos Estad�;, '�I:idOs. 'fó.
� Chi C

.

t 1 d Ji!!í RIO 27 (DP) O 1 ..' . .,'

I
das as hçnras rnílítares lhe

� cionalistas chineses sobrevoaram a c ma. ,o.m,unls a, ançan, o � ,
- vo uml) .. sr. ElIas Adal.ffie (PTB de suLtados a que' ch°.gou Ia CÔ' -

t'b d-
�

,

�
1 v � (408" ) 1 t' ,', ., I . A', -:

' serao ri uta aiS ao Chegar

I milhões de folhetos sôbre as provincias de Che Kiang e Fukin.

I�
s�,' pagmas re a OIloÜ' lIO 5lanta Ca'tarma) sObm.re os re-

i mi�S�tO Parlamentar de In -

na basle militar, àJs 3 da tar-'
� h f lh t d 'I quer'l o. que apur� o.s �sean� �'e. No dila, seguinte, dep2&i-

.

� Segundo revelou a força aérea c inesa, ess�s o e os repro
..
u-

ENCONTRADAS 'AS MINUi'AS DO ,: dalas do Fun,d,o. Smdlcal, sera tará uma corôa d
'

I ,zirão declarações do generalissimo Chian K�_.! Shek em entre�lS- >, .' ,,' .' I dado A

a públicO'. A �r:,sidência t'umulo do' Soldact

I ta eoncedida a jornalistas norte americanos. O chefe nacionahsta -I INIERRnr..AIORIO DE BERNADEITE " I
d� camar�, a pr:OP����Q ffila�- .cido, �_o Cemitéi'i

• ...' " " > •

'd' _ �:\tU ,tem em ng?roso SigilO' o pJ_ de Arhngton e dep
m desmentIU os boatos de que seu governo estana - lSp(}StO a cou I LONDRES, 27 (UP) - :Em de uma la,curada b:twa empl�"

reCer do relator, aO',mê'smo., P t'
.

(M' t I• � -, -. � � ,. ' ;;;. v
" o en agono mrs el,':"o c e-

4- ,I "

-

�
cluir a paz com os cOlpumstas..,

- "

� ,s, u ulhmo n��e.ro o, "Jom"llil.l �.n�ida pela, autOl;idad,es' !'e
-

,t�n:Po.que e�ta",�omax:do �l'p Defesa). Na mesma-.tilll'd,>",
.Ii����� �a l� GrD�� d��ondres.a-! li�osa�. c,,· _ �. l wde�Mas p��gararttir a.m ���m8�

,

�t
'

",,- {/." /' ,,'"
.

"

"fi'
), j

�"
" I'",. - �.-;.- .

, nunctil',(:ij�!YO a;tq�l<lY�'):}es..'w111 !� � �-+--r--L_�. "_'_'- tegtrdade 1L'SlC-a: daqüele, Sle,u ..ra na bas d'O'-<E"'éroitatainc-� fttiJ/·POrUr\.'Iil'eur'e ·
,',

I, O"v�j ,

d'a co�issário Gl�''<l?ôliG'V�,,�a � VENtfMENJO" { -membl'o, cu�a, ,situaçãõ é dce ri�no,eIneFortMYer, '

7 �W� . L" comet, no qual f.]gtfram pnn'J ,�
J Insegurà'Tlça. Segundo se sa_ d -V' ,_.

R t 'b
. ,

O E'mb�'x"-adfl r' Da ,Ro' land'a �. Candidàtos �!�:;:���:�'i:: d�i��;�:d��sl' ATRASADOS : '��; �::����s�S�ã�x,�:�:�/:it�.�: "!��::;c��::.út��r:�:�cfo r

.. ti II I I
te S,;:'ublrous, quando da� pn· A TRIBUNA DO -POVO, de amda, no deSVIO- de Or·$........ -

.

d'T AU PRINCE II 't' R' d SI' . - Eua vez uma recepcao na ·Se "

PORTO A.l.EGRE 27 (V A) Grandl3 do Sul principalmen _ POR -
- ,ai I, metras apariçõel�f da Vi-rgem I II? ou, puobhca o �e... 300 mllhOe'3 do Imposto Sin-

d U
.-

P A·'
v

,
"
'- 27 (U P) - O senador Rene '

,. gmnte em s;ua edicão d� 'd' 1
". ,.' a lllao an- mencalna, no

- .Precedente, do �Lo. de Ja- te ,o grande nucleo de Nao
Eugen.e 3inunciou, que Iv:ai -Sé' em 1858. "O encontrado 'e en. 23 (lo �[)rrellte: .

"

Ica
".
oms atuais. minilstros dia 4. A cOffile{}a.r do dia 5 de

nell'O, chegara hOJe a po;.·- Me T0!ll;le le Passo FUI),do" I candidatar à 'presidência,) \ tregue às auto.ridades ecle·'. '_._.""...... _....
{

. do Tnbunal SUPerIOr do Tl'.l- b"il ini i' '.':iDó? Alegre, em carat.er nao Sexta-felpa" o Str M. W_'t'ie�dv sendo ele o novo. ',candidato siástica'3 cb Lourdes. '. �� • Nossa 'repor�ag,:m v,- � balho, além de parlamento:_ a.�,(, ,c ar�, �m� s.ene e

aficaI, 0-;:.1'. W. Van Weede, r.e'�Ü'rnara a -es a caPI a.' .·a
. ,

. _

. _ �. ", _' , rificou existirem vários.. ".
Vlsnas as PrmC:I:pals Ilnstala_ '

embaxadO'r da Holanda em qui rl;l�ando. p�ra Cun�lba na.s el�lçoes .pre",ld��cla�, d� Elst�. documento, que d��e l profess:c'res que há me-:'
,-s.

'ções do Exército Ilorte-am.:-
noss'G' país que ve·m acom I no proxlmo domingo. Os Ilus- mes vmdouro. <?d s'tnador .' permltIr esoC.lla,r,e.cer e r6ül'l· ..

�
ses estão 'atrasalNlo's ho I' I' o

- ---

l'l'can O "n·t
.

,

T R b t jj diplihmata ou viajam filho do lo1x-pre:sl en e provI. ,

�

< o. Cvl Vl e para a VIa-
Pt1:nhado do sr.. c. o' er s nes v s, e

I
"

-

, R
-

,. Cal' diversos pontos de deta, recebimento dos

seUSl
L E I A

.
"

addo �d'e Agricultura le Iml- acompanI:acLos po: suas e�� sono Euge�e oy, .q�e o"u. ' . '.' � vIE'll'cimentos. Há Clalsos A S S I N E gem a,os Estados Umdos f)l

gração. O pbietivo da viagem' mas. e,spos,a�, serao rec'3bl- pau � chef'I,� .cl;� gOvernol ��� l�e_ quant�,a �Ist�lla das ap" � em que, eontrarhmdo o A N U N C I E Por iniciativ.lJ. do chefe do'" •

de s. ,excia. é, p'rincipalment� I dOIS em PalaclO pelO .govevna_ 6 meses, d]rlg�ndo <? p.e
,

rlçoes, sera mcollporado ao'!

I � espírito da nova lei' a- E M O ESTADO tado Maior do Exército
estabele�er contato com a dor Ildo Mell':lghettI. d;�, 1�30 .que �eu .a v1tOrla a

arquiv.os da Obra na Gr'uta. � pl'c>v,ada pela Assem-.. - .....�

,
_

colonia hdí,mdesa do Rio,l stemo Vmcen
:...___ - Este documento, qUle' deve. < bléia Legislativa que fi- .. Vali a' Europa o p'resl1denle do INIC

II � I� r :;:�:��a�ac�:�i�a�s� '��I",:��_I� ���o�o�.jn;�'�e�r�s· 'p���! INVESTIGARÁ AS ATIVIDA_· GRANTE8
'�� (l UI l' .

.. -.. J II,; o func�onahsmo esta- i

II I' _,na,ld.,ade CIVIS e rehglosas

I.'�� dual, profesRores . reCe- DES DE NOSSOS SERVI·ÇOS' RIO, 27 (UP). - O ministro
,

� da, epoca, pelrmaneceti na1' bem a,penas 800 cruzei- I DE SELEÇÃO DE .IMI- Fernando Ra,mos de Alencar
."-...,.._.._,;._......-.r..........- __..-.-:il"'..._-_.». ..-�.-.,...� ,

I
•__""",...r�

�,. I' tI' t família do comislsário até " ro:s 10U menos mens'al- presidente, do Instituto Na-'
� Um dos semanarIOS ocaIS - o a que e compos o sem'

1939 d t :l d; /, mente!· BATALH -O
"

I ' .

d'
,., . ". a a na qUla um os I H' f' d 10 A cional' de Imig'J'laiÇão 'e 0;;10-

� censura na ImprensaÓficial-- em sua última e Iça0, se aÍl- descendentes presentêlolZ-o (lI � alno:�.,d�·os::�'f;oe; aoe Es- � nizaç,ão, deverá partir oenl;ro
.

� ra furiosamente contra o Partido' de Representação Popular, um sa.cerdo,V3'-da Alta Savoj:1 � tado e que agora acham_ � PERONIS'TAS dos' próximos dias Para a Eu,
.. f Foi neSlsa palróquia savoiaÍ1a � se em dificuldades e o I� ropa onde irá'�ticipar, co'

� 'tachando-o de interesseiro para ora.
/

que.
êle

f.OI encontra.
do de-P�h

II
Govêrn:o n.ã� to�a q�a�� � NEW YORK, 27 ,(UP)" -, S{�_ b

,i h
,.,.' t P rrepistas I'

.
,�

qu,er pvovLdencla .pratl- /, mo mem 1'0 nato, da 7.a Ses-

": 'Pec as e acusaçoes maIS graves con ra,os. e .

ca. A Secretaria da Edlu- � gundo 'O· semanário ."News- sãO' do OO'mité InternacionfJ]

�,' estão aparecendo nos jornais cariocas -'na "Tribuna da Im Encontrado o ovo cação nã;o' se preocupa.� w'elek", tres lantigos colabora- pàrâ Migrações Europeia>;

I d d d � "com" o!s seus problemas < dores do ex-pres_iden1Je pe-I (CIME) .. ,

':' prensa", de 25 do corrente; por exemp o - man a as a- ;. d' di
. e da apenas opo·rtuni- � ron, estão atualmente no DUl1alnté sua p�.r-J:nanencia� qui por correspondentes.,.' ,

.'" � _

O Inosauro � �sc;eto�:�ad�u:nsi��t�! � Cai'ro onde, -pór instr-?ções cj,o na Europa, o pre,�1dent.21 elo.
i'

A 1 d P R P d I para a V D N nao HAMIJ,.,TON, New YO'rk, ::n

! 'm,etam IE,m politicagem � comnel Nasser, estão orga- INIC, Iseg'undo ,aPuro·u a "l'e-�
.

'

.cu pU ...� • ._. e Impe.r oave
.. ...., •

"

l- �

D�'
(UP) - Foi ,enc�ntrado in- prejuçtic'i�l a.os altos in-

I
nizando a Federação d�s Sin.l. portag1em, investigará pe3

" aCeitou a servldao! E quando VIU que a Frente emocra-tIca tacto, .ontem a nOIte no g'rH_ teresses do· POV'Oi. I, dica tos Operários Egipcios, soalmente os servíços de s,�� .c' . . DEPOIS DA ELEIÇA-O num gesto ..le madO' de -uma igreja local

�
. Ta:m:t>ém, ,vários fUl1_ � s"gund,IO o model'o, dos'b.ata_:'I não lunCIOnavamaIs·

. _"., ' tl, I ClOnanos apQlsentad03 � _ leção de imig.rantes europeus
�

1
.

I d'" b d f 'gI'nd ao des um ovo de dinoslaurlo, com aindà. não receberam o I! lhõ,s's. de ,trabalho peronistas. para '0 Brasil, denndo aindl)
,

.} protesto e e e me epen encIa, a an onou-a, u ,o
'

-

't t 1
- ...-. S21 en a mi hOe'3 de anos ::!e I

novo '''[i,tulo'', oe acôrào { O ,pro.jeto -de Nasser prevêl dar novas in:struçõels' à Cc� tino de partido teleguiado 'pela "eterna vigilância". existência, roubado na 8e- �
Mm '�s disPosiçõe's wns < .

segundo "News-week", o re' missão. que deles se enCa'rrc-

� Outro partido que está no index udenista é o P.D.C. A mana passada, da U�iV'2];si- .� �!��o;:e.s'a� g�i�t�rl:� � . cruta:mento",iMed1ato de ..

'

ga a qu:a:lliem atualmente �C'

t recente convenção da V.D.N. aprovou, por u.nanimidade, �::ec:���!:!e. �:: 0qV���: ! �:, ��1'ssog�:��:'aEn��= � !��'���rt:a::��e���r�l�s '!��� ,::�����'�de�:��:':�t:áAL��;�
� proposição que determina ao Diretório Regional pleitear a centímetrOs de c'oálprimento "

sa gente, Nwd'a como ·um � eip,ios da filos,ofia da R�vo-: I
-nio Azeredo de Oliveira, COl1-

lução ergipcia".
.

:S!Ul brasHeko em' Flor,ença,
.

� pólio do'govêrno, que sóme'nte foi às mãos do sr. Jorge La- {

ru··p'o", se'o,' 'a·r·,. ,a' ')'5 a··�e".r'e'),'r8-.. cerda pela co:p.ttibuição decisiva d,e todos os integrantes da �
..

.

I'

'��
Frente Democratica. /'�

Super,ada a fase eleitoral, os "pequenos partidQs" -

-�
� �n7»'N.\����&:"''':)''\���\.�''?i1''! I'·· .

. �Ill" 1111 111R1I1I,__IPlIIII ilIlSIlIÚlllilfllllRllBliillilll
que no C6S0 valeram tanto quanto a V.D.N�·- passara�.a I Dia 7 de abrd,proxlmo, pelo Prefeito Osmar (unh�i sera entregue a popu...

!
.

ser mal vistos pelo udeni�mo, por causa dos cargos que lhes-
lac.ão de ,R,ibéirão, o moderno Grupo, ES"colar flSa, lista Pere,"r'a". A I·'naugll"I

tocaram como aliados da,vitória. t.

Até 1960 a V.D.N. não precisa deles, no govêrrÍoJ No' . ,ração de Ião marcalJfe melhoramento; naquele distrito de nosso Município,
próximo pleito g�)Vernamental; . então, outra vez, bradará, lérá a, ·:prese'nc.a de alias aulorida,'des .. '�Htle ,:'«'·lIlua1ír, possl·ye·ltnenl·e", a do<�. r."por socorro, pois o sr. Jorge Lacerda'já as�umiu, por conta �" • n UJ "II �.1 �;,

deles, o compromisso de devolver o govêrno à V.D.N.!

! Ministro 'Ne,reuJ�moSr grande e'fraternal a.migo-do saudoso palronQ.�do novo'

Estarão os "pequenos partidos" dispos��� _ ao, �AP�1 .

��.!�����I��_!1í' i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópo,lis, Quinta-féira, 28 de março de 1957

••••••O•••"••�i) ,IG5e«re��@*O.It(lHl'!G••

Soneto
Augusto dos Anjos

:;\$eu coração tem catedrais imensas,
Templos de príscas e longinquas datas,
Oonde um nume de amor, em serenatas,
Canta a aleluia vlrginal das -erenças,

'

/ Na ogiva fúlgida e nas colunatas
Vertem lustrais irradiações intensas
'Cllltilaçúes de lâmpadas suspensas
E as ametistas e os florões e as Pratas.

Como os velhos 'I'empla rios medievais
Entrei um dia nessas catedrais"

_

E nesses templos claros e .rísonhos ...

E erguendo os g láudíos e brandindo as hastas,
No desespêro aos iconoclastas,
Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos

.

F esteja, nesta data, o seu aniversário natálício, a

gen ti l iaairna senhorita Anita Hoecpcke da Silva, dileta
filha do casal Aderbal R. da Silva - Ruth Hoepcke da
Silva.

Em nossa sociedade, a distinta nataliciante, pelos
seus dotes pessoais, marcados de bondade e de simpli
cidade, tem lugar de projeção. Hoje, cercada.' das suas
incontáveis amigas e do carinho dos seus extremosos
pais, 'Anita fes tejui-á seu ú+tirno aniversário de solteira
pois, dentro em' breves dias, contrairá matrimonio com �
81\ F'rancisco Filho.

A's homenagens que l!Üje receberá, juntamos nos
sos efusivos paTabens:

JOEL DE OLIVEIRA
DOMINONI

.

cristãs e pelo seu entusias
mo criador.
Nésta data enviamos-lhe

com satisfação o nosso res
peitoso abraço.

Sil'. Romulo Nocetti

data de ontem .trans-:
o an ivers ár io natali

�ovenl conterraneo
Oliveira Dominoni,

o do sr. Ten. Altair Do
rninon i e sua exma. sra. d·.

Il'a,s.ema de O1ifeifa Dorni
non1. \

. ':li. \

aniversariante qUe des
a de grande circu10 de

izades na data de ontem

por certo alvo de inúme
ras felicitações, as quais os.
de O ESTADO se associam.
Sr. DA'RIO ALEXANDRE

DA eUNHA'
Transcorreu na data ,de

Aniversaria-se hoje o sr.

:{omulo Nocetti, alto comer

c ian te em gôzo de merecida
,I1308en tadoria.
Mu ito relacionado

\
nos

meios comerciais e sociais
:lo Estado o' venerando ani.

ler�ariante ver-se-á cercado
de significativas provas de
L.:al'inho e apreço.

O_s de O ESTADO' praze-
1'Osamente apresentam-lhe
felicitações.
Sta. Leda Maria B. Linho .

do nosso povo.
O ESTADO que o tem en

tre seus velhoiíl amigos, apre
senta-lhe felicitações.

Mons. Hun'Y. Ba.uer
Vê transcorrer na data

Jle hoje seu aniversário na

trilício Monsenhor Harry
Bauer, destacada figura do
clero barri·ga-ver'de.
Monsenhor Harry; tanto

.

nésta Capital como em Rio
do Sul, 011de reside e em di
veI'sos municipios tem sido
elemento de destacada pro-'
jeção, pelas suas virtudes

A data de hoje assinala
:) aniversário nata.lício do
ilustre Juiz do Tribunal de
Codas, sr. Nelson Heitor
Stoeterau.

S. Excia. que por certo no

dia de hoje receber� inequí
vocas demonstrações de ami
zade, tem, assim, a compro
vação dos seus dotes de ho
mem integro e respeitado.

O ESTADO envia a S.

Florianópolis; ainda' com seus modernos cinemas
e uma vida social seleta, através de seus. Clubes e 'com

sua vida noturna aparelhada pará rec�eações da fa

mília da Mdrópobe éatarinense, vai ass�im, dar ensêjo
a s'er o centro de Um. filme que levarlÍi para êst,e imen

so Brasil, quando rodado, nOlSsa vida; 'nossa cultura,
nossas possibilid�des tôdas para coloca,r Florianópo
lis entre ,suas co-irmãs �'onsidel1adas as mai,s cultas do

p'aís_
Que se reali2le dentro de breiVe espa�Oi .de temp()

mais êsse progresso ilhéo, fincando um ,grande marco

av:a'll'çado no balizamento .de nõsso crescime'llto co- :,. O GRITO DE VINGANÇA
mo Cidade e sôbre tud,o, com� ·Capital do Estado .

----------�---,...----------- . Extra!. " Extra! ... Extra ! ...
O CARNAVAL EM

FLORIANO'POLIS
Reportagem Especial

Preços:__: Cr$ 10,00 - 5,00
.

C'en8ura - até 14 anos

OSVALDO MELO

) I

rr-

UM FILME ARROJADO: 'AÇAO FLORIANÓPO-
LIS - Ultimamente, nossa formosa Capital tern sido

incontestavelmente, um ponto de verdadeira atração
para todo- o país.

Não se podei nJegar; que a todos os movimentos
notáveis de que, vem sendo alvo a Ilha de Santa

Catarin�, ainda se tenha de acrescentar a parte ar-'

tístíca, Conferências de ilustres homens de létratS e

ciências, plfoílessôres de nomes conhecidos'e festej,a
dos em todJa o território nacional e mesmo, fora de
nossas fronteiras, exposições de pinturas, audições
magnificas de árte, musical, explêndidas nealíza;
zações da dificil arte de Teatro através de boas pe

ças representadas com gl1a'ndes êxitos e até mesmo em

rEllllIliões p,oHticas de intérêsse geral como agora a

contecei com a presença de Governadores de vários

Estados da União que tratam de palpitant.e assunto
em pauta" notando-se ainda a presença "o sr. Presi

dente da Repúhlíca cuja reunião se dará ainda
nêste mês.

O turismo uealmente tem prcgredído muito, em

bora certas dificuldades que ainda põem embara.ços
na eixecução de maiores e mais notáveis planos. Mes
mo assim, para facilitar essa' campanha, feHa em to-.

dos os seto�s da vida flodanapoUtana, já se anunci
am obras de Incontestaveís vultos, como hoteís e bal

neáníos nos ma.is lindos recantos da ilha dos "'oca
sos raros".

ontem o aniversario do sr.

Dário Ale-xandre da Cunha,
:.J"Ll'gento·músico refOl�mado
do Exérc.ito e nosso preza- � Vê transcorrer na data de
o correlig·ionárió.· I hoje mais uma risonha pri
As müitas felicitações niavera

..
a gentil senhorita

que recebeu 11_0 dia de seu Leda Maria Buche.Ie Lino,
natalído os de O ESTADO fino ornamento de nossa so

se associàm; ciedade e filha do nosso pre ..

-dr. Hamilton José dé zado amigo Tenente Coronel
Mõu'ra Ferro. v' Domingos da Costa Lino
-' Prof. Roberto Morei- Sobrinho ei de sua exma. es-

ra. tt: posa d. Zilda Buchele Lino.
- dr ..Reinaldo Alves. A aniversariante, gozando
'- sr. Augusto Roberto I de vastQ circulo de amiza-

. Jaüq.ues,.� .
.'

" II des, receberá nésfa data sig-
, .'

:_ Si:. 'Zeni Linhares.· nifiçativas 'home.nagems as

- sr. o.svaldo Fernandes. I quats pl'azerosamente os de
- sra. Ziza Sant0s COla-li O ESTADO se associam.

::,es, esposa da sr. Gabriel - menino Júlio Cesar, es
Colares. ' i tremoso filho do sr. Milton
- sra. Maria L. da Silva, I S. Garcia.

esposa do sr. Leandro José I
- sra. Izab'el Coelho de

da Silva. 'Souza, esposa do sr. Solon
- 19nes de Araujo. - de Souza.

.

- sra. Lídia Bittencourt - sra. Maria José de Cal'

Vieira, esposa do sr. Pascoal jalho Borba. esposa do sr.

Vieira. 'l'ócopio Bo{'ba.
'

- sr. Agenor Silva. - sr, Alexandre S'ilveira.
- jovem Dinarte. c

- srta. Maria de Lourdes
- jovem Francisco. reive.

, � sr. Osmar Bastos. - srta. Arlin'da Lemõs
l'dons. Frederico Hobbolt _tosa.
Na data 'de hoje ocorre o - sra. Dorotéa Couto, es,

aniversano natalício' de Josa do sr. Décio Couto. BANANAS AO CREME

I
1 - Dortam-se em fatia,)

Monsenhor Frederico Hob- - sta. Wa.ny Pacheco. \,
f'inas, as bananas ql\e devem

oolt, devotado Cura da Ca-' - menino Carlos Henri- A banana, apesar de fruta' esta;r bem ma;dur·as.
teclral e Secretário dS,i Ar- _iDe, filho do sr. Pedro Soa, muito co'rriqueira, é extrema_! 2 - 'A p,arte, �oloca-se nu

quidiocese. Sacerdote de al- I'es de Oliveira, funcioná•. mente nutdtiva e 'Saboros:t 'I ma 0açario'}.a" o açuc,ar pr,.:;t�tos -predicados morais e in- l'Ío Federal e, de sua exma,'. álém d(j fato de ser luma das
I
.o creme de leite e a man,teI

te!ectuais Mons. Hobbolt 8e srã:" d. Doroty Fraga de 01i� frutas, mais baratas que se ga,
' misturando bem e dei

vê cercado da geral estima veira. efiCiontra hOje ,Em dia. Es'cI xando ferver de' 3 à 4 minu
prato, tã'Ú fácil de se prepa tos, até que o açuc·ar es'teja
rar, fica r,elailll1lel!lte uma delí bem dissolvido, e que c,óme

cia! ce '8; se levantar.
INGREDIENTES: 3 - CO]I::;'cam-se as b:na

6 ba,nanas mais ou meno nas numa t�avessa ou em

S1ente-s'e que a, Oapital cresce a olhos vistos el. que
. se prOljeta num cenário de realizações concretas. O

Oa,�nav:aI" ponto nevralgíeo 'dos aeomteeímentos de
maior vulto em nossa' tel'ra, cada vez mais atrai um

número sempre crescente dJe turistas, que vêm de tOo

dos os Estados e mesmo- do estnangeíro.
A Imprensa e o Rádio, no seu trabafho Incessante

de colaboração eficiente vão' eontrfbuíndo para cada
vêz mais, fazer eonheesr lá fÓ}ja, o que temos para

apresentar 'e quais as nossas indiscutíveis possibilida
des em todos os setoees do progresso humano,

Agora desperta-nos curiosídade Imensa, a notícía

propalada e pn,d�os acreseentae-certa, de que se ul

ti�am os preparativos para a produção dei um fUme

Clatlaldnense, tendo, polj téla original, ambiente e ·31-

ção, nossa Capital. Além de um enrêdo que po,r cer

to agradará, sell'ã,o aproveítados minuciosamente to
dos os rnotivos folclórcos da Ilha, material que possui
mcs em abundância, come muitas vêzes já temos a-

preciado. '\

Ptalra maiores minúcías voltaremos a êste assun-c c

to muito bI1e�e.
.

Não. podemos, entretanto, fechar ésta crônica de

lltl'je, sem relaciona,� E:lntl'e os índices dei nosso pro

g'l'esso, a ação e>'tudantil em Florianópolis. Aí estão

movimentadas, progre�ndo, atraindo a atenção de
. ·estudantes de fóra de nosso ÉstlÍioo, malgníficas Fa

.culdades, Oo,legios, Escólas, com avultado núme,r.e de

estudantes sob a compete-nte direção educacionai de

profes.soI1es ilustres.

�

A vibração e rapiqez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda de tempo na escolha, compra -e confecção
dQ vestuário masculino.·

Estas famosas rOllpas, são de venda exch,lsiva
do Magazine Hoepck;

--�--------------��-�---------

Igrandes
1 xÍoora de açucar preto
2 colheI1es ,çl.e ·sôpa d-e c)."e·

me de 1eite'
2 colheres de sôpa de ma,l1'

teiga.
Creme ',cha'l1tilly

pratJo-s i'llIdiv·idurui,s, dell'ramall
idlO -o CJ.'1.21ffie já feito, por ·cima ,

Cobr·e-se 00m creme chan

tillY, batido oom ,um pouco

ás 3 - 7,30 - 9,30hs
O FILME MAIS COMEN.
TADÓ DO SE'CULO !

A pelicula do ritmo conta

giante !
A música que mexe com o

espectador: "ROCK AND
'ROLL" !

Ao BALANÇO DAS HO,RAS
SUPESCOPE - com

BILL HALEY e seus come

tas :- LISA GAYE -- TON
NY MARTINEZ - JOHN-

_NY JOHNSTON
"ROCK AND ROLL" a mü
sica que populartzou ELVIS
PR-ESLEY.

-

No Programa - Cine Noti
ciário - Nac.

Preços :- Cr$ 18,00 -rr-: 10,00
Censura - até 14 anos

\I.• I"A
ás 5 e 8hs

'

Ahi vem. _. "ROCK 'AND
ROLL" a música contagien
te que popularizou ELVIS

PRESLEY; ..

I Ao BALANÇO DAS HORAS

SUPERSCOPE - com

3ILL HALEY e seu cometas
- LISA GAYE - TONNY
:\[ARTINEZ - JOHNNY

, JOHN!3TON,
No Programa - Cine 'Noti

ciário -:- Nac.

Preços:- Cr$ 18,00 - 10,00
Censura - até14 anos

ás 8hs
Uma história eletrizante e

violenta!
Uma emoção em cada cena

-EDWARD G. ROBISON -

GEORGE RAFT AU
DREY TOTTER em

CADA BALA UMA ;VIDA

No Programa - NOTICIAS
DA SElVIANA - Com novos

aspectos do Carnaval em

Florianópolis
Preços:- Cr$ 12,00 - 6,00
Censura:- até 18 anos

ás .shs
As eletrizantes aventuras de
um- vérdadeiró "SCARFA-

CE" moderno!
'MARK STEVENS - MAR
:rHA HYER _:_ SKIP H'O
li1EIER - em

ás 8hs
ANGU'STIA' e SUSPENSE
criados pelas circunstâncias
perigosas forjadas por urna

'mulhe,' dialb�lica!
BARRY SULLIVAN - DO
ROTHY MA.LONE - CHAR
LES Mc GRAW - em

EVADIDO

No Programa - ReporteI'
na Tela - Nac

Preços:- Cr!$ 13,00 - 6,50
Censura - até 14' anos

A's - 8hs.
O GORILA ASSASSINO
_ com

JOHNNY WEISSUMULLER

de açuc,rur, salpi.c.ando por ci
_ CAJ:WL TURSTON e _

ma as nózes ou amêndoas I

P"ode-,se também juntar um

�ouqu;inho de baunilha, para
dar úm gosto melhor.

(APLA)

TAMBA e chipanzé
No Programa - O Esporte

.

na Tela _:_ Nac.
Preços:- Cr$ 10,00 - 5,00
Censura - até 14 anos

"O' ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATAR}

Excia., o Juiz Nelson Heitor Nózes oU lamênrnoas pica
Stoeterau, 'seus votos de fe- dlnhas'.
licidades

•.

MANEIRA DE FAZER:

Há dias, viajando para Blumsnau em compa;
nhía ·de. quatro paulistas, a convarsa eS'b:1lbeLec'ida

oerímcníesamente 'entre descorrhecídos, acabou
clO'nd'mternizrudla em _política.

DeqJoi!s de falarem muito bem de Jânío e me
lhor do. Se:cretál'i? da Fazenda, Carvadho Pinto,
Indagaram.ms, em quem votaria, se fôsse paulíst.,
e eleítor da Dapital, no pleito de domlngo .

Respondi que sutragaeía o nome do Eng.
Prestes Maia.

Os quatro aprovaram 1€1 declar.n-am que inam

ivotar nesse candidato. Depois um ·deles, esclareceu
- Mas, não temos a menor dúvida: Preste,s

perderá! O seu tremendo N'1l'O fof seu.- lançado pda
U.D,N, Em São Paulo êsse parttdo dá azar! Não
eleg·e ninguém! Se o Prestas tiv@sse a. U, D,N, Con

tra. estaa-ía e}e'Íto na (DrtlaJ!
'-. >I<

*

Fique� matutando comigo: lá, a U,D,N, não
elege; aquj ,e�ege, mas não deixa governar!

o habito não raz o monge, mas o custume no

tecido certo e corte perfeito 'define o cidadão prátí-
ço e elegante.

. -

,

As roupas Imperíal Extra l� assegurarão dura
bilidade e caímento perfeito e �rte elegante,

O Magazine Hoepcke vende pelo Credíárío es

tas ótimas roupas.

O Dr. Rinaldo Celso F�rdmann, msmbro d:- r::»
tório E'stadu,aI do PTB, completou o seu prLmedro ano

, fie operosa e clartvídisnte ges,tão à testa da impc'l'
tante autarquia da .a;Hme�tação da previdência So

daI (SAp,S)' Como Delegado· Regional, o Dr. Feld
mann tem sabido, com r·ara e feliz habilidade, man-

,ter um aLto padrão adminis,trativO'. no' SAPS catl�
linense, aliaidlo ao apreCiável rendimelnt:O'.

--000-

Dentro eín breJve, .se,rã() ins.talados, em Joinvi]e
oe B.rusqw�, P08tOS do SAPS, gr'!l-ças a;o's esfôr<2oS e ao

:' Ínteirêsse doo SenadOl1E'S CarlQs GOll1l2'S d� OliveÍlr'a e
.

Rodrigo Lobo, do Deputado Braz J,oaquim ,AlV'es, d,:)'
Dr. Rodqlfo Victor Tietzman, Delegado do,1. A, P. I;,
e Dr. Ri-naildo Oels'o Fe!dl1'liann, DelegaidJo do SAPS.
Em maio,' provàvelmentJe, estarão insllalados ê3:SeS
postos.

--·o{)o-·-

o Senador Saulo R!lJnlOS muito trabalhou Para a

vinda a êsU21 Esla.do, :0 qu,e� se verificará 1>0,1' ê,stesi dias,
de técni�ols do Sen,jço de Expa:IlJSão do Trigo, que
providenCiirurão na organização dos serviços de arma

zéns e SU.OIS, ao mesmo tempo que vão ministrar ins_

truções 'aQs agricultores para a' formaçãJo, d'3, Coope
:rativas de Produtolr�s de Trigo. Nêsse sentido, o Di=;
putado Miranda Ramos, gr�lI)lde entusiasta dessa m:)

daHdade de ,Q'rgrunização p!1ra a triticultU'r'a, elabo
fiOU alguns estudos completos e eB,tá enviando á �',;gj,
ão de Chapecó.

--000-

Ita,tai e São Francisco uelrão siLos d.e' 10 a 20 mil
tone!adas, respectivamente, Chapecó, Videira e Ca.

çador serã,o dotados de 'silos de 3 mil toneladas cada
um. O silo de' 5 mil tonelada·s de Jlolaçaba será inau
g'urad.o brelvl2menuel_ F,oi 'o pleiteaidlo pelos Senadore'3
Saulo Ram8's, Carlos Gomes de Oliveira, dr. Rafael
Cruz Lima, �l'�sidentJe da Companhia Nac�onal d'e Se_

guro Agrícola, e Pelo Sl'. Abdon Fóe's, Pltesi.dente do
-'Dlret6rio Munic-ipa1. do PTB de Itajai, 'em d,emo,rada
conferência com o Ministro Mário Menegheltti e dt;!mais
alIJo's funcionáric's do Ministério da Agricultura, Ne<s
sa mesma conferência, por" �n,sistência dos líd'eres
petebistas, foi destina'dla um silo de- 31 mil, ton'21ladas
para Concórdia:.

--000--

Ingressou nas hostes petJebistas, tenllo assinado
ficha. de inscriçÍÍlo na 'data de 26, o talentoso acad:ê
mico de direito Francisco Xavier O'e Med.eiro;, Vieá

'l1a, dinâmico e prestigia;do pl1:,sidente d,a Un'ião Ca-;.
,tarinl€nSe de Estudantes, O acadêmico Medeiros Viei':'
Ira foi apresentado, pelo Dr. Acáicio Ga.ribaldi San
Th�a:go e pelo Sr. Syrth NiGolléli, na reu:Q.ião de 26, aos
d'2mais membros da Executiva Estadual do PTB, em

'reunião' ordinária.. Nessa. o�.as'ião, tantol o Pl1.::.siden
te Acác.io Garibaldi San Thiaglo como o presidente da
U.

'

C. E .. discursfrlram, demorando-·se em aplausos .à
segurança da linha política él:o PTB.

--0,00---:.

Reg,l1easou do Rio onde., 'est�vera em missão do PTB
de Brusque1 o Sr. Adleilino Joaquim Alves, a1r!dOrOsÜl
prócer petJe-bista,' que tlratou de vários assuntos de
grande' i1nterêsse de Brusque.'

.

-000--
AngeHna, GarcLa: e RanchO' Queimado, no Muni

cípiO de São José, s'é'rão doravante atendidos p!2lkJ
SAMDU, devido a interferência do Deputado Olice

Cálda<s, um dos melhores amigo;s do po'vo de Angeli
na.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
"

Qual foi a primeira firma em Florianópolis a éon
cede;' ao povo as vantagens e facilidades do crediário?

I

Quál fai a primeira 'firma/a instalar aqui um esta
belecimento de mobiliários, tapeçarias e útilidades do
mésticas, em condições de permitir a pronta montagem
de um lar eonfortável ?

\

Qual foi a primeira firma que introduziu em nossa

Capital o comércio de 'modas, confecções e peles?
'- Qual a firma que vai apresentar no dia 10 próximo
.0 mais formidável estoque em artigos de inverno para �

senhoras, homens e críanças ?

venderá (excepcionalmente durante o mês de Abril por preços snper-senaacíonais, como êstes:

-
,

'I'ailleurs de pura lã, desde 800 cruzeiros Casacos 'de pele, desde .......... 2.910 cruzeiros
-

Ternos de lã, desde ", '.' ..
"'
... 850 cruzeirosCapas de gabardírre, desde ...... 99·5 cruzeiros pura

.Casacos 2/4 elegantes, a ..... . -sio�

cruzeiros Combinações de jersey a ........ 79 cruzeiros

Camisolas bordadas a ......... . 80 cruzeiros Boas camisolas de opala a •• o' ••• 110 cruzeiros

Pijamas dê pelúcia a ........... . 345 cruzeiros Casaquinhos de malhas a ...... 175 cruzeiros

Sombrinhas, finas de sêda a \-0 •• 183 cruzeiros Calças de meia a .............. 11 cruzeiros

Calças, homem, pura lã ....... . 260 'cruzeiros Capas colegiais a .............. 250 cruzeiros

Sot.ien s a 15,00 Cruzeiros
e ainda

C'l't grandiosa variedade de malhas, manteaux, tailleurs, saias, estolas, sobretudos, capas e artigos para crianças?
I\:�.hares e milhares de outros artigos- para senhoras, ho mens e crianças por prêços que' são um desafio à' in-

., fiação!!!

de·· A MODELAR
..

Importante: Acabam de chegar- as ultimas novidades de finissímos ternos, paletós esporte e sobretudos 1'a1'.-.. o

inverno, da Ducal, Wollens e outros confeccicn istas do país

tREMÔCO! IJ----__
Adaptam-se para TRE

..�daptam-se para TRE- I
MOÇO BRANCO DOCE
A planta de inverno com

mu'ltiplas utilidades

o QUE PENSAM.

EMPREGADA
Precisa-se de uma bõa.J:

.empregada só para cosi-
I

nhar, Tratar à rua -Salda- ,�_...-\

nha Marinho, 127.' Paga-se
muito bem.
_.Procure Instruir-se sõ- �_--'Il_':'- '::;";_":"::;';:::""_;:.!!..:��=�����';';"::::'�bre as i'lorestás para pro

tegê-las
.

da mão ignorante
q ue as destrói.

(SNA) _ O Arcebispo
Anastasi, chefe supremo da
Igreja Ortodoxa Russa, fo
ra da Rússia, disse ao povo
da União Soviética, através
de uma mensagem radiofô
nica, qUe os comunistas "se
'l'evaritam em vão 'contra
Cristo e Seu imortal evan

gelho".
O Arcebispo fêz um con

traste entre as doutrinas.eo
munistas e- o evangelho:
"O Evangelho', disse êle,

"tem edificado e consolado
milhões de pessoas através
dos seculos, enquanto, G co
munismo tem trazido nada
senão amargo desapontarnen
to".

--

"O Comunismo não tem
eliminado a pobreza e o so

frimento do meio dos po
vos", declarou aos russos,
"e não tem dado ao povo as

bençãos que prometeu. Em
vez de pão, tem-lhe-dado pe
dra. Em vez de Iiberdade,
tortúrante escravidão e em

pcbrecimento".
Tod-os os povos livres, dis

se o prelado, "se afastam,
com repulsa, do comunis
mo", e aquêles que têm cai-

do debaixo de seu jugo, têm cios, haja vista o caso da
procurando' d,esvencilhar-- II heróica Hungria, que hoje
se do mesmo, embora arros- recebe a admiração do mun

tem com inúmeros sacrifí-" do todo".
.

o SÍ'. Anastasí invocou as

bênçãos de Deus sôbre sua

terra, "que vem sofrendo há
tantos anos '.

Para esta e outras se

mentes' - Consulte CON
CEIÇÃO BA B A R R A
Ltda. 'Eng. Agron, resp,
dr. Max Ufer -'R. Lib.

Badaró, 158 - 5:0 __:__ Te1..�
34-9121 - C.P. 2.766
End. Tel. Conbarra

S. Paulo

.......·.-...·.-.-•••••••9.......-.-.-......

Cuida.do, -Amigo I
Inocente Xavier Alves

O patrício eleito!', que deixa
Seu coração dominar a consciência,
Sofrerá depois grande queixa,

-

Da Pátria que, por deferência,
O poder; do qual não desleixa,

.
Em suas mãos fortes enfeixa.

o ESTADO
500 Milhões Para Os 'Pecuaristas -c, o mais antigo díârfo de

, - Santa Catarina.RIO, 26 (VA) - ° ministro i respensabllídada da União lhões de cruzeíros, em apólí
dia, Fazenda, sr. José Maria para atender às dívídae dos ees de quo trata o decreto, . FORD 1950
Alkímím, determinou a aber I crtadones e re�riiadore's de 40.437, doe 27 de novembro
tura do crédito, de natureza' gado bovino, . do ano passado. Vende-se, motor __: pín-
especial, no montante de ·500 O .r!eferidç crédito decorre

I
O Tribunal de Contas ma- tura - lataria em estado

m;H.hões de ?r?zeiros, �m a I dl� ,�umento da emissão pr�- níãestou-ss favorávs! à aber� de nova.

pólíess da divída publíca de mttíva, de 300 para 500 mi, tum do referido crédito. Tratar a Rua o-Conselhei;

AVEN-rURAS DQ�r:Z�-MUT'RETA
Desejas, irmão, -um Brasil imponente,
Aspiração natural da: alma sadia,
Que quer a nobreza de sua própria gente;
Mas, em luta renhida qual fera bravia,
Se bate ardoroso, com unhas e dente,
Contra essa Unha, um destro oponente.

Por isso, não escutes o jeitoso alarde
Dos que buscam teu voto, por reles migalha,
Fazendo proposta imoral e covarde:
Em tirar o disfarce da nédia canalha,

; A f'lama-de orgulho, que em teu- peito arde,
Proclama, bem alto, que já se faz tarde .

.
\

o· •••••••••••••••••••••••••••

E' tempo que uses de tua liberdade,
Mas rijo é o combate; encara-o de frente, \

Se te queres chamar cidadão de verdade;
Prefere a honradez e nela sê crenter-.
Não vendas 'teu voto, nem dês de amizade,
Consagra um patrício que tenha qualidade.

, 1
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RODOVIA DE 180 QU;lOMETROS NA
FLORESTA ltMAZÕNICA

IRMA BENWARDA
{�'''�''''.:-'

'

".'1", I fI:'.
'.<

I I

Muitas e variadas são as -tê-la chamado para premiá-
homenagens que se prestam la.

.

àqueles que, de um modo Uma grande preocupação
ou outro, foram uteis aos deu rumo à sua vida: dar

seus próximos e à coletivi- dOS necessitados tambem o

dade. Missa, romaria, co- pão inteletual, o direito ao

rôas e palmas, lembranç'as estudo, salvando inteligên
passageiras, embora since- eias qUe poderão seI' uteis

ras; placas,. em ruas ou es- à. coletividade.

colas, ou lápiçle mortuária, Assim o compreendeu uma

mais permanentes mas mu- de suas inúmeras ex-alunas,
das e frias; todas, homena- D., Atilia Vieira da Rosa,
gens justas, boas, que mor- �ll1e, numa homenagem diná

rem na memória ou .restam mica e util à mestra de oti

pálidas para um futuro tão tros temp.os, imaginou con-

absorvente. gregal' todas as educandas
(' da educadora desaparecida,

Irmã Benwarda as teve. numa associação destinada
todas e bem' as _

mereceu. a assegurar bolsas de 'estu

Grande é ainda a dívida pa- dos às crianças de poucas

Ta com a c�ridosa educado-
'

posses.
ra cujo cOI'ação bonjssimo Eis porque" através nos

nem suas educandas 'nem sas págjnas, vem D. Atilia,
suas beneficIadas jamais,es- fazer um apelo a todas aque

quecel'ão. Passou pela vida

lias qUe rece,beram a dádiva

com 1 sulco de bondade, se- educadora da Irmã Benwar

meando o !lmor verdadeiro e d,l, para apoiarem essa obra

o bem e, por isso Deus deve de assistência.

. .-'_: "'1:';t�H�:

Perd"eu-se
Um chaveiro com capa imitação a crocodilo, con

tendo diversas chaves no trajeto Praça 15 de Novembro,
Rua Arciprestes Paiva, Praça Pereira Oliveira, Rua Vis
conde de Ouro Prêto, Almirant€ Alvim, Rua Victor Kon

der, Rua Dem.étrio Rib0iro e Rua Frei Caneca.
) de-se obsé uio q_ m encontou entr ar nésta Re-

'ijI
\

"'0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFlorianópolis, Quint.a-ftira, 28 de março de 1957

1. a O REFRIGERADOR é FRIGIDArRE

\

,...� a1.. PRESTAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR DE
I

•

•

mensais
MODELO STANDARD" 7,4 pés

\

* 4 M�O D E L OS
* 4 P R E ç O,.S
* 1 GARANTIAS E UMA só

QUALIDADE

ADQUIRA A SUA
,

MODELO MASTER 7,9 pés

.
\

PERGUNTE A QUEM -TEM UMA

FUDEdaçãOg -I' i JUIW DE DlR!T� JA 'to�fa�o, asburacados por

van e lCa: PRIMEIRA VARA DA CO-l ratos" p�rtanto quasi im-

(SNA)' - Um total de •. [ MARCA DE FLORIANó- prestáveis, _avaliados e�
24.000 un_idades de habi-I

POLIS I Cr$. 150,00; 40) Uma Escr;-
tações, que acomodam mais " ' ..

. v�nmha-estant: para me-

de 100.000 pessoas, foi com-
t Edital de primeira praça

I
dica, em �erfeito estado de

lf.'let:,do, recentemente, pe-I com o pr.az� .de dez (101 conservaçao, em ferro e�-
la "Fundação Evangélica" dias. maltada a du.co, com três

da Alemanha Ocidental O Doutor Walde- gavetas laterais e uma no

obra essainíciada logo após miro Cascaes, Juiz centro,
. ,necessitan�o de

o término da última ,guer- Substituto, em exer- uma pintura, ava'liada no

cicio na Primeira Cr$ 12.000,00; 20) Uma má
Vara desta Comarca Um jôgo de copa contendo
de Florianópolis, Es- uma mesa elástica, COl11
Estado de Santa Ca,- dois metros, mais ou menos

tarina, na forma. da de comprimento por um me

lei, etc.,' tro mais ou menos de lar-

ra,

Famí-lias de refugiados e :

de expulsos da Alemanha IOriental têm sido particu-,larmente beneficaidas pelo
programa- dessa entidade. I

As referidas unidades I FAZ SABER ,aos que o gura um balcão com duas

muitas das quais. foram COlJ� presente edital de praça portas e divisões internas,
truídas em terrenos da Igre c?m o. prazo deA dez (10) uma' cristaleira com frente

ja Evangélica, estão 'avalia- rd�as vire�, ou dele conh�- e lados envidraçados com

das em 80 milhões de dola- cimento tiverem que no dia uma porta e três divisões

res. ,8 (oito de Abril) próximo de madeira, com um metro
vindouro, às 15 horas, à' e quarenta centímetros de

CASA frente do Edifício do ,Fo- I
altura, mais ou menos, seis

rum" sito à Praça XV de! cadeiras com fundos e en

Procura-se uma casa pa Novembro.Lnv 12, nesta ci- I côsto de madeira, sendo os

dade de Florianópolis, O I móveis de imbuia em' regu
Oficial de Justiça dêste fotoscópia, completo, com

Jar- Juizo, trará a público pre- todos os pertences, com
'I'elefone gão,�e venda e arremata- caixa e estojo, niquelado,

ção a quem mais der e o que foi avaliado em .

maior lanço oferecer sôbre Cr$ 15.000,00; 8'0) Um apa
a avaliação de Cr$ 56.450,00 rêlho com lâmpada, para
(cinquenta e seis mil qua- exames clínicos com 220
trocentos e cinquenta cru- volts., com haste e com trí
zeiros), valor dos bens pe- pé esmaltado, com um me-

nhorados a Ivo Noronha tro mais ou menos de al
na ação executiva que lhe tura, em perfeito estado de
-rnove José, Antonio Ribeiro, conservação, avaliado em

'

que são os seguintes: - Cr$ 500,00. E, para que
10) Uma máquina de es- chegue ao cónhecime'hto de
crever semi-portátil, silen- todos, mandou expe,dir o

ciosa, com oitenta espa- presente edital, que será
ços, nO 202750, marca Re- afixado .no lugar do costu
migton Rand, em bom esta- me e publicado na forma da
do de conservação e fun- lei. Dado e passado nesta
cionamento, avaliado em cidade de Florianópolis,
Cr$ 12.000,00é 20) Uma má- aos catorze dias do mês de
quina de escrever, grande" fevei'eil'o do ano de mil
com noventa espaços, nO novecentos e cinquenta e

605661, marca Torpedo, em sete. Eu, (as.) Hygino Luiz
bom estadá de conserva- Gonzaga, Escrivão o subs-

1
�ão e funcionamento, qqe creví. (Ass.) Wa.Jdemiro
foi ava.Jiada em Cr$ Cascaes, Juiz Substituto,
.12.000,00; 3'0) Três Fardos em exercício na Primeira
de palha, para. fabri.co de Vara:
vassouras

_ comuns, com
,
Confere com o' original.

mais ou menos duzentos e
'

Hygino Luiz Gonzaga
quarenta e três quilos os Escrivão da Primeira Va-
três fardos, estando os di- ra Cível.

�·'��""·',;P�'):f;::'���'l.·l Mais .mportanre que uma herança vultuosa serão
LIGAÇÃO COM A CID�E est�belrcer. comercio com a

para seu filho, os ensinamentos que o senha lhe pro�DE BOAVISTA, NA GUIANA Guiana e esperava c'0n:-eçal'! .; <.
_

." ,. , ...
,r

_ .

__ INGL:il:SA __ I contratos, sob comercio de porcionar. Marinha, Exército .e Aeronauhca sao hoje
�,eorgetl)wn, Guia.na I�, I gado, 'em larga e-scala. I carreiras ideais e de grande futuro. Seria ocioso dizer

glêsa, 26 (DP) - O Brasil I porque porém basta observar o enorme número de jo-
está construindo uma' roda j" Por outro lado, 'Ú Br'asil

'
, .'

vía de' 180 quilômetros, atra- preb�nde incrementar suas: ve;ts de todo o pais que procuram ingressar numa das:
vés a floresta para ligar (I ljnhas 'aéreas e- está patrncl I

tres armas., .
.

interi-or do Es�ado do Ama I na:ndo uma convenção d� !o "Se seu filho s-nte vocação para a carreira miíitar
2l�nas c9Ill: a cidade de �oa: mepto �o co�ercvo,. negocies e deseja tornar-se, I:m futuro oficial da Marinha Exér-
Vísta, no htntarland da GUHi'1 e rnlaçõss culturals_pom {l,. -

, . . .' :,
na Ingl�s�.. . 'C?li?nia Bri�a�ca. O funcio- I

CItO ou A.eronautle'1, o Curso Especializado
.. L�uro

A noticia fOi ventíladei pe.. nano brasileiro esclareceu Muller", drspondo 'fl excelentes professores, oficiais de
lo IS'1'. João Batista P.ereira ! que na base -a Guiana Ingle ! nossas forças armar-as está apto a ministrar-lhe os en-
Chefe da Divisão Consular i sa rugara não está ligada �, .

.

' -

A '..

Brasileira, .dízendo que Ir, Fis<dexaçã'o das Ind'ias o-r .. sínamantos _de �ue carece Para alc.ançar ,o oficialato.

Brasil estava interessado em de,ntai;;. Jnformaçoes .!l- rua Saldanha Marinhe numero lI-A,
. . ,

uiar iarnente das 11 \.)0 às '18.00 horas ; aos sábados, das
.... 14.00 às 15.00 horas, Os interessados -residentes fora

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca- ne Florianópolis, lJ0Jerão diri'gir correspondência para

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado a caixa postaã 255 .: - Início do curso: 2 de abril.

pelos expecialistas responsaveis pela confecção das
.

Mensalidade acessível - Curso de grande eficiên-
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma da -:- Aceitam-se alunos por correspondência.
roupa perfetta e que veste ,bem.,

'Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exdqsiv1dade nesta cidade estas afa
madas roupas.

Cabe ae Senhor Preparar
o Futuro de' Seu Filho

Lauro Luiz Linhares e Senhora, participam aos pa
rentes e amigos, o nascimen LO de sua filha

I L MA
<,

ccorr ido em a Casa de Saude São Sebastião, dia
corrente.

Florianópolis, 2() de março de 1957

ra família 'pequena.
, Tratar a Rua Silva

19 do .

,

, I
dim 221 Ou pelo
3149.

. "

o TRIANqULO fELIZ
.

DE '·F É R I'A S

- t

AGo��vAi-DESCANÇAR_GRAÇAS

;

1

Fpolis., 14-3-57

... 'TAC

Inlol�oi;õe(no
TRANPORTES AtREOS C,Á.TARIN�NSt .S/A

-

Cllirsino

,

PARTICIPA(Ã�
j

Ignacio da Silva José,Ml:iria Ferreira
,�

..

e

Olinda Aguiar Silva
participam aos parentes e pessôas de suas rela

ções o contrato de ca,sarnento de 'seus filhos Alda Silva
lê! Américo Ferreira.

Alda e Américo

�-'""-'-

j

OPORTUNiDADE -INEDITKNQ BRASIL

'\

,
,

Noivos
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"o ESTADO" O MAIS ANTIGO PIARIO DE S. C:ATARINA Flru-ianõpolis.;
.
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A Diretoria Regional' dos Correios e Telégrafos de

Santa' Catarina, avisa aos senhores' possuidores de

receptores de' rádio-recepção, que o prazo para ore·

gistro sem multa dêstes aparelhos expirará a 31 do cor

rente mês de março. A partir de 1° de abril serão regis-
trados com multa de Cr$ 25,00. "-

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
,r

FLORIANóPOLIS

EDITAL.
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto

na Portaria DNPS nO 3948 de 28/2/57, que altera dis-
. positivos contidos na portaria 829'1 de 3/10/54, convoco
os associados deste Sindicato para: a eleição de Delegado
Eleitor, desta entidade, o qual oportunamente' partíct- - Pélo presente edital, em cumprimento ao disposto
pará das eleições, para membros do Conselho Fiscal ua Portaria DNPS n. 3948 de 28-2-'57, que altera dispo-
',do I.A.P .C. \

\
'

,
sItivos contidos" na Poetaria 3.291 de 13-10-1954 convoco

A eleição será realizada em 13-4-57, na 'sede deste os associados deste Sindicato' para a eleição de' Delegado
Sindicato, á rua' Trajano n? 14, altos' da Confeitaria '�leitor, desta entidade, .o qual oportunamente' partici-'
Chiquinho, das oito (8) as quatorze (14) horas, f'ican- pará das eleições para membros' do Conselho Fiscal do

do aberto o prazo 'de oito (8) dias consecutivos, a con- .,JAPC. A eleição será realizada em 7'-4:-1957, na sede

tal' da data da pu blicação deste edital, para as irrscrlções deste Sindicato, à rua, Tiradentes (LIGA OPERARIA)
dos candidatos. 'das (oito) às 14 (cotorze) horas, ficando aberto o prazo

O pedido de inscrição em três -vias.vdeverá ser íns- de 8 (oito) dias, consecutivos, a contar.... dà data da pu-

truido com os seguintes documentos : blicação dêste :Edital, para: a inscrição de candidatos.
a) Declaração do .próprío punho com letra e firma O pedido ae inscrição em três vi-as deverá ser ins-

reconhecida por tabelião, de que não incorre nas cau- íruidc . com os seguintes documentos;
,

,

s :1e inelegibilidade, previstas no título V da Con- ! a)' - Declaração, do próprio punho com letra e' fir-

solidação das Leis do Trabalho; _ \ ma reconhecida por tabilhão de que não in-

b) Prova de que � empresa .a que pertence está corre nas causas legais. de ínelegíbi'lídade,
quite com o LA.P.C., 'admitindo-se como tal aquela que .prevístas no .titulp V da Consolidação

.

das

mesmo que tenha auto de infração pendente de julga: . Leis do Trabalho; ,

mento estando procedendo normalmente aos rec�'lhimen- b) Prova de que a empresa a qu� pertence está

tos mensais ;
"

I quite com o 'TAPC, admísindo-se .como tal
c) No atol de aprésentar o pedido de inscrição, 'o aquele que, mesmo que tenha auto infração

candidato exibirá o título de eleitor e prova de quita- pendente do julgamento; esteja procedendo
ção com o serviço militar. Estes documentes, lego após normalmente aos recolhimento mensais;
conferidos com as declarações éonstantes da petição se- c) - No ato de apresentar o pedido de inscrição, o

rão devolvidos aos in.teressados. , candidato exibirá o titulo de eleitor e prova

Só poderão votar os associados quites; 'maior�s de de quitação com as obrigações militares. Es-

18 anos, sabendo ler e escrever, contando mais Ide seis' 'tes documentos, logo após conferidos com as

meses de inscrição nos quadros sociais e mais de d�is. declarações constantes da petição, serão res-

anos de exercício, da profissão, a menos que se encon- tituidos aos interessados.
trem nas condições previstas no- art. 540, paragrafo 20 Só, poderão votar .os associados quites, maiores de
da C.L.T.

,

_, 18 anos, sabendo ler e escrever, contando mais de.... seis
No caso de não ser atingido o quorum previsto no meses' de inscrição no Qilladro social' do' Sindicato e mais

art. 2° da Portaria 3948 de,,28 de fevere iro de 1957 a de dois anos de exercicio da profissão, a menos que se
eleição, será rea.lizada, independentemente de nova con- encontrem nas condições previstas no art.' 540, par,a-'
vocação às' 16 horas, no mesmo dia e local acima men- grafo 2.0 da CLT.

.

cionados.
"

_,

"

'

No caso de não ser atingido o quorum previsto no·

Florianópolis, 25 de março de 1957. art. 2.0' da .Portaria 3.948 de 28-2-57; a-eleição será rea-
,

Paulo M�lty - Presidente. iizada, independente de nova' convocação às 16 horas,
-----,- no mesmo dia e 'local, acima mencionados.

TEN· HIGINO DAiMASCENO DE ANDRApE Florianópolis, de março de 1957
.

,
I Oswaldo Germano Fernandes

MISSA DE 10 ANO
'.

" ,

- Presidente
'

Registro �8 Hádiu Parto Sem Dor
.

i ,

A equipe de obstetras da Maternidade Dr: Carlos
I

- ", f

Corrêa Drs. WALMOR ZQMER GARCIA; ZULMAR LINZ
NEVES E RENATO COSTA leva ao conhecimento das

, .

pessôas interessadas xque dará início no dia 6 de Abril
p. vindouro, ao CURSO PRE?ARATÓRI'Ó DO PAnTO'
SEM DóR. ,/ '>A

·As inscrições estarão abertas 'até \0 dia. 5 de Abril,
podendo as mesmas serem feitas com quaisquer dos
médicos

. acima citados. "

Sómente poderão ser matriculadas, gestantes à par
'til' do final do J!0 mês (ultima semana)', ou, inicio do
70 mês. \

,

SINDICATO DOS EMPREGADOS' NO COMERCIOl,

HO';l'EIRO E SIMIL'ÁRES DE FLORIANOPOLIS

'EDITAL'

'.

.'
..

((

l
.'

Estabe·lecfment.o, "A MODELAR"
, Trajano, 33.

Exposic;:ão e vendas
------------�--------��----------- ----------�---------

AllEIOSA RESOLUÇÁO 4/57
O Conselho da Diretoria, reunido em 18/3/57, con-

A segunda quinzena de' siderando o pedido de muitos associados,
março nos .traz outr'a magni-. . RESOLVE

fica edição de 'ALT�ROSA, 1° Fica rescindido o contrato. qUe dá exchisividade

apresentando, como de cos- para fotografias nas ft!stividades do Clube ao

tume, farta e variada maté- Sr. Allan 'I'orres.
'

ria, sefecíónada segundo os "2,0 A excluslvldade é -concedída .U três fotografes,
já conhecidos padrões jor- _

daCapital nas seguintes condições:
nalistícos e morais que ga- a) De cada festividade fornecer, .gratuitamente, ao

rantíramà publicação o in-' Clube, /escolnidas pela Diretoria, três fotogra-

vejável título de.A"a revista fias.
I

da família brasileira". b) Exigência da apresentação do cartão ingresso
Você encontrará, ,

nesta
. -fornecido pela Secretârta.

nova edição, reportagens e c) Solicitação de exclusividade por escrito.

artigos como "Sangue e Tre- d) Ingresso sem direito a acompanhante.
vas Sôbre a Montanha de e)� Os f'otografos, em hipotese -alguma poderão to-

Luz;", contando a' história mar parte- na festividade.
do mais célebre diamante do
mundo; "Arte Religiosa Mo
derna na Austría", focalizan
do trabalhos de arte sacra

mostrado na recente expo- I

sição de Salzburgo; ",VOCê I
'

Também Poderá Aprersder
a Ser Feliz", em que Se mos,
rra ,como a ciência pode I,
contribuir para melhorar a ,:
.nossa vida ; "A Energtia

: i

Atômica a Serviço da Huma
nidade", mostrando as no

vas descobertas' no campo Inucler destinadas a pro-
poecionar ao homem uma

I
'
aumenta os g'l o b II los sI.ngulnNS e

vida melhor.
VITALIZA o sangueenfraquecido. E' de' gosto delieioiO e pode,

ser usado em todas as idades. '

Em cada página-de ALTE 'ti._--- ........ •
ROSA, voc,ê encontra uma

informação preciosa umfno'
IVO conhec:imento, um t'ópico
de conversa qu,e o porá em

dia com a atualidade. Lendo
A L T E R -o S A quinze-

.

nalmente, v o c ê és tará
sempre bem informado. Ad
quira logo\o seu exemplar,
que é.' vendi,dó em todo o

Brasil por apenas ,oitó cru

zeiros, ou torne'uma assina
tura, enviando 180 cruzei
ro� à Soc .. ·Editora Altero
sa Ltda. Caixa Postal 279
- Belo Horizonte, Miila�
Gerais.

'Viúva Etelvina Peixoto de Andradej conviida aos

parentes' e. amigos do extinto, para a Missa de 10 ano,
que manda rezar; por alma ,de 'seu espôso, no altar do
'Sagrado Coração ,de Jesus, às 7 horas, quinta-feira dia
(28), na Catedral Metropolitana.

A' todos que comparecerem a este -áto de fé cristã,
antecipa seus agradêçimentos.·

Todo o tecido usado nas famosas roupas Impe
rjal Extra é pre-encolhldo, assegurando assim uma

roupa impecavel, que não se deforma com o uso e

veste bem em todos os tamanhos.
. Estas famosas roupas são dístríbuídas com ex

clnsividade nesta. cidade pelo Magazine Hoepcke..
----:------'------------'---------'------- ,�- ,--------�------

,
....

\

.'

VENDE-SE,

Ve�Q�-se úm-afreguesa
.do armazém de secos e mo

lhadmi, situado à rua;, Arll
ta Garibaldi/ 48. Facilita-se

.

págamento. Tratar' no mes-

mo local, com o pr(}prietá�
rio.

CLUBE DOZE DE AGOSTO

Vieira da Rosa

'Preguiça e fraqu,eza
VANAD"I-OL

MOÇAS DESANIMADAS t
HOMENS SEM EHEaCIA,

Não é sua culpa I
,

É a fraqueza que o deixa .éaa-do, pilido,
com/moleza JlO ecrpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forf,'as para o trabalho. '" I i'
VANADIOL ,i

'Ceras de'taroauba
Cêras de carnauba: arenosa gordurosa - Cêras de

Curieuri Manteiga .de cacau - Oleo de Gôco de babassu
- Oleo de Caroço de Algodão Comestivel marca "DELI
CADO" - Pimenta do ,Reino preta, sacaria de juta para
colhl'ita, transportes e exportação - Telas de Aniagem.

fl .Façam consultas ·de preços sem compromisso.
Aceitámos representações, consignações e ordem de'ven
das de mercadorias, principalmente de cereaÍi em ge-
ral. .

.

.

NORTESUL --'-. Socieda�e de Representações Ltda.
Rua' João Bricola, 46 - 3.0 s-329 - Cx. Postal 472
End. Telegrafico - SULENORTE - São Paulo

SALA - PRJiJCISA-SE

�ecessito de, uma sala com entrada independente,' ,

para escritório, no centro da cidade../URGENTE!
Cartas para "OSLEC" nésta Redação.

.

Granja' Liberdade·
A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃ-O PERCA TEMPO.

'

.

PARA A PRóXIMA TEMPORAD'A AVICULA FA
ç)\. SEll{ PEDIDO -POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE
PAGAM�NTO. (

.

'

PIN'tOS DE 1 DIA, - Cr$ 10,00.
.

FRA�CAS E OVOS.
'

•

'

NÍS
RAÇA\- NE1", HANSBHIRE e RHODS "VER-

VACIN�DAS C'ONTRA A NEW CASTLE
,nUA 24 !DE 1'vléIO 111 ou G. A. CARVALHO

/'o, .'

•
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A seleção do Brasil, que vem li�erando, ao lado da Argentina, o fui-Americano de Lima, trá, esta �oile, um à�versário bem difi-'
cil pela frente: o Uruguai, co�siderado perigoso depois de su� reabilitação frenle ao Perú. E' favorilo o conjunto brasileiro. Como

.

"

"

..
. preliminar, jogarão Argentina e Chile. .

Florianópolis, Quinta-fE:ha, ?k de março de 1957

,& 'aç
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2
Rep. de ,

Daltir Cordeiro rcu .da pequena área abrín- rací. Novamente o Avai ata- Iardo ainda fóra de forma e

I
sio Maneca (Finho), Fer

Em partida amistosa, de- do o escore. Entretanto, ca e Nilson depois-de driblai' Morací com falta.de prepa- nando e Walnido.
'

f'rontaram-se, domingo últi- _lllando o referido jogador dois contrários atirou para ro físico. No ataque Bolão, Juiz: Nilson Wíederker,
mo, na bela e progressista zecebeu () balão de couro, a meta de Bicudo mas nes- muito gordo, nada fez; Amo-I' com péssima atuação. Não
cidade de Itaja i, as equi- se encontrava em impedi- te momento apareceu a mi- rim muito lutador, mas um corre o campo como é preci
pes do Marcílio Dias, da- nento e a defesa do Avaí lagrosa sabeça de Currú, pouco barrigudo, Rodrigues so, apita muito mal e deixou
quela localidade, e Avaí, oarou esperando que o juiz pondo para escanteio, quan- fez bôa partida; Nilson, o o jôgo descambar para a

desta capital. narcasse o off-sid. Mas S. do a torcida gritava '''goal''. melhor do ataque e Jacó re- violência (nota 2).
O Avaí, .possuídor de gran 3a., nada assinalou e o Notava-se que o Avaí cos- guiar (talvez pensando na Bandeirinhas: C a r lito

de cartaz por êste mundo 'goal" foi, validado. Com o turava demasiado e jogava chinesa), Fausto entrou em Krause e Clesio Main. O
afóra, mais uma vez foi .ilacard de 1 a O para o clube um futebol "bonitinho" e lugar de Abelardo, aos 25 primeiro só sabe levantar a

lembrado - desta feita pe- orientado por Chinês, tive- inofensivo. Sua 'linha ide minutos e jogou bem. No bandeira quando a bola vai
lo Marcilio Dia� - para dis- nos a impressão de que frente trocava passes a 'to- ataque Betinho jogou ape- fóra e' ofende moralmente os

putar uma partida em home- Ava
í

seria goleado, mas isto do instante, em vez de ati- nas 10 minutos porque res- jogadores (como eu tambem
nagern ao Marcilio Dias que n ão aconteceu graça.s aos rarern a geal. Com êste íe- sentiu o joelho. No Marci- fui ofendido por perguntar
comemorou mais um an iver- -apaaes azurras que a todo -go improdutivo os .minutos lia Dlas : Bicudo, regular, sua graça); o segundo é im
sário de sua, fundação. ,

z us to procuravam acertar. iam passando e o marcador Papai, e Carrú,' muito fir- parcial e sabe honrar o seu

Antes do início da parti- Aos 20 minutos o Avaí já '-l.cusava 2 para o Marcilio me na defesa. Na intermediá pôsto çomo banderinha. Pa--
da foram prestadas honro- :oma\1ld:wa as rédeas da' Dias e zéro para o Avaí. ria, Nonho, com altos e bai ra o primeiro (nota 1-) para
sas homenagens ao querido partida. A pressão avaiana Aos 30 minutos, Amorim, xos; Loca; bom marcador e o segundo (nota 7).
e aimpático clube Itaja.ien- õra tanta que os comandados numa girande jogada, dá Oscar um pouco fraco. No I_ '

se que por muitos anos sua .le Ch-inês se defendiam de uma finta em Nonho, derru- ataque o meia esquerda Fel" Anormalidades:
diretoria vem trabalhando qualquer maneira e a meta bando-o e .caminha para a uando, o melhor, do time; I Após o término do jôgo
para ver coroado de êxito ele Bicudo passou por maus

I meta quando é, trancado em Edésio grande jogador e os Amorim deixou o gramado
os seus ideais; ou seja, o nornentos. Aós 30 minutos,

. cima da ,grande . área e o demais regulares.

I
com a face esquerda ensan

seu monumental Estádio, o Amorim, ,de�tro d� grande' juiz incontinenti marca a Avaí - Tatú Valdir e guentada, devido ao jôgo
qual pouco a pouco vai se área atirou uma "bomba": falta. Enísio, encarregado Enísio; Horacio; Abelardo

I
violento praticado, pelos 10-

tornando realidade e futura- que levava enderêço certo
I

da cobrança, atira uma (Fausto) Lólo; Bolão, Amo-, cais, porque o senhor Nel
mente Itajai poderá contar .nas a trajetória da bola foi I "bomba" que Bicudo defen- rim, Rodrigues (Betinhó) ,

I son Wiederker, como auto
com mais uma praça de es- interceptada )pela mão de i ;de parcialmente. Aos 33 mi- nando e Wanildo. I ridade (?) em campo permi
porte. Loca e o juiz que estava no nutos Nilson finta dois con- Marcílío Días: Bicudo; I tiu 'que o [ogu decorresse
Mas como dizíamos, entre lanc., n�o .marcou a pe�ali-I trários e serve a Jac?, �es- Papai e Currú : Nonho, Lo-

'
com brutalidade e ponta-pés

os homenageados encontra- dad e máxima sendo valado locado para a ponta direita, ,
ca e Oscar; Moringa, Edé- a todo instante.

va-se a figura dinâmica do pelos locais. Os Marcilistas, ! dentro da grande área, que:
sénhor Enrico Krulbel, vice- Inão podendo resistir à pres- I finaliza com um tiro forte e ---_;....--��---------------

president�, 'que naquela tar- são avaiana e' prevendo que rasteiro, assinalando o tento ide estava representando o a qualquer momento surgi- de honra para o Avaí. Com
Pl'esid1ente ,do lVIarcílio Dias, ria o "goal" de empate, ape- êste "goal" os pupilos de Isenhor Gabriel Colares, que laram para a violência, e o Abreu voltaram ao ataque
se encontrava acamado. Nes 3enhor �elson Wiederker e aos 35 minutos Rodrigues
te ambiente de grande. ale- nad� api'tava qeixando a I é derrubado dentro d� á.rea
gria (apesar de o preslden- partIda correr com faltas· com uma falta violenhssIma
te Ga\briel CQlares se en- Derigosas e troca de ponta- de Currú, Mas o árbitro es

contrar doente), viam-se as pés entre 'os 22 jog3idores. candolosamente assinala fal'l
-------------------------------------------figuras ,dos senhorell Valde- Passando mais alguns minu ta de Rodrigues quanôo a

miro Karson (tesoureiro), tos de angústia para os ra- nosso ver S. Sa. deveria api- Emprég'OÀuster Gilio (Dep,artamento pazes do Marcilio, quando tal' penalidade máxima' em
Esportivo) homens que tra- \nais a pressão avaiana era favor do .Avaí. "M()Ç!S E RAPAZES"
balham incansàvelmente pe- maior, o juiz dava por ter- Amorim, desesperadamen- �E(JE8SITAIK�E PARA AUXILIAR DE ESCRI-
lo progresso do seu clube 'e minado o primeiro tempo te, jogou-se ao chão, irrita- TóRIO COM PRÁECA, CURSO GINASIAL, E DATI
que com esta atitude estão acusando o .marcador de' 1 a do com a péssima marcação. LOGRAFIA. ,CARfll,g DO PRóPRIO PUNHO PARA
colaborando para o engran- O pará o Marc'ilio Dias. Até a Ra,dio local, que irra-

( CAIYA POSTAL, 2? FLORIANóPOLIS, EXIGE-SE RE-
decimento do futebol Itajai- 2.0 TEMPO diava a partida, criticou o FERlJ:NCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,00.

'

. ;�::b�l c���:;j�:�ltse:en4:!� me���;eso'�e��:���sso:��!� �����: ���::mo�il:d:r�e:� 8a'sla sa'ber ler e e'screverbém - como não poderia t'am à cancha as duas equi- viu o lance de, outra manei-
deixar de ser - encontra-s'e peso De início, isto aos 4 ra prejudicando assim o

na festa ,de aniversário do minutos da fase complemen Avaí. Mesmo prejudicado o

Marcílio Dias a pesso::]. do tar, novamente Waldinho re- Avaí lutou até o último mi
batalhador incansâvel e di- cebendo ma'ravilhosamente nuto, perdendo o jogo so
nâmico, senhor Rubens Lan- um passe do centro ava,nte mente pela péssima a�bitra-
ge. Manéca, atira com, violên- gem ..

O senhor Rubens Lange, cia, consignando o "goal nú- E assim terminou o jogo
tambem era um homenagea- mero 2 para o Marcilio Dias. '1cusall'do o marcador 2 para
do porque se o Marcilio Dias Mesmo perdendo

-

por 2 á O o Mareílio Dias e 1 para.o
existe foi graças a êste ho- o Avai não se entregou, inqo Avaí.
mem que 'com muito sacri- tc·do o time para a frente, Portanto, desta vez a dia-
fício, consekuiu fundar es- obrigando assim o recuo to- gonal de Abreu foi derrota- ,------,

ta agremiação, que hoje tem tal dos l/apazes Marcilistas, da pela marcação por zona R E P R E S E N T A N T E
o nome do heróico Marinhei- que procuravam ganHar tem do té'cnico Chinês que, diri- Firma importad:>ra de ferragens e 'ferramentas em
1'0. Via-se estampádo na fa- po pondo a bola fora de jo- g-e com brilho a equipe' do E>ão Paulo, procura representante, à base de comissão,
ce do senhor. Lange uma ale- go a todo instante. Aos 23 Marci.Jio Dias. l·ara organizar suas vendas em FLORIANO'POLIS. Exi
gria tamanha, como rcom- minutos, Rodrigues perde No Avaí: Tatú, Valdir e ge-se conhecimento;:; do ramo e bons contactos c'om a fre
pensa aos esforços empre- um "goal feito, cabeceando Enísio jogarám bem. Na in-, guesia. Respostas IJara Caixa Postal, 7.384, indicando
endirdos. 021'a fóra um centro de Mo- termüdiária, Lélo Qom; Abe- rontes de referências, se pos&ível em São Paulo.

�üíA�ÕlêlctETA�8RATlsLE2

Uma das tendencias mais d.ificieis dt acompa
nhar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha
d.1} moca. masculina.

Pórque não deixar este cuidado aos expecialistas
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte
e padrões e estará bem vestido e na moda.

Mágazine Hoepcke, únicos distribuidores

-PARl\...,...

Aspirar :l um -Futuro Brilhante 'Fazendo
POR CORRESPOND1l:NCIA o seu

Curso Ginasitd (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244),

PE�AMINFORMAÇOESAO
EDITORA LN.C.A. - Av. Rio Branco, 185 - 17.0

ando s/. 1.708
•

(Séde Própria) - Rio de Janeiro.
'

'Após as homena,gens foi
dado o iníc'io da partida.
Nos primeiros 15 minu

tos de jôgo o clube local,
fazendo valei' sua classe e

ajud,ado pelo fa,tor campo
e torcida, dominou a meia
êancha o que valeu para
marcar o sc::u primeiro "go
ai" aos 17 minútos, por in
termé,dio do ponta esquerda
W.aldinho que, recebendo
uma bola cruzada da ponta
dij:eita por Fernando, ati-

Só darão direito aos coupons numerados, os ingres
sos adquiridos no Pústo de Vendas da Praça 15 e SALÃO
IDEAL, de Hermínio dos Anjos, no Estreito.

Alc}m de assj,-�tir uma sensacional partida de fu
tebol, entre as equipes do AMÉRICA F. C., do Rio de
Jalleko, um dos mais cate.gorizados conjuntos do País e

.

a SELEÇÃO DA CAPITAL, estará você concorrendo in-
teiramente GRATIS, ao sorteio de uma belíssima bici
cleta para homem.

Ao adquirir o seu ingresso, para

2 de Abril, eXIJa um coupon numerado, que dará di
reij,(' ao sorteio peja eftração da Loteria do Estado, do
dia 9, do Pil"óximo mês.

",

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

----:- •
" 1�·.._

A Federação Paulista de
.
Remo endereçou um oficio
o I Terrieio de Natação da
Santa Catarina, comunican
do a decisão do Conselho
Superior daquela entidade,
na qual considera como ven
cedor oficial das duas pro
vas realizadas recentemen
te em Jurubatuba, o Clube
Naútico União, de Pôrto
Alegre. Assim, tanto o Vas
co da Gama, do Rio, como

também o Aldo Luz, de Flo
rianópolis, tiveram assim as

suas guarnições desclassifi
eadas, Como' todos os aficci
onados do remo estão 'lem
brados, o Vasco incluiu o

remador João Botinelli e o

Aldo Luz tinha em sua guar
nição Hamilton Cordeiro e

Wahnor Vilela, respectiva
mente do Vasco e do Fla
mengo. Estes remadores, es

tavam, em'si'tuação íregular
pois não foi observada a lei
de transferência, que manda
o remador estagiar durante
o espaço de três semanas.

S€\1 Conselho de NataçãlO,
composto dos srs. Romeu
Ferreira Del Rey, Libório
Silva e Lázaro Bartolomeu.
Ficou resolvido pl'ogramar
a r Torneio de Natação da
Temporada, para o dia 28
de abril próximo vindouro
na Piscina da Escola d�
Aprendizes ,de Marinheiros
gentilmente cedida por su�
dígníssimo Présidsnta L;

Capitão ,de Fragata Anni
bal Barcelos. Não resta dú
vida que foi uma grande
medida, esta de realizar a
La �ompetição de natação
êste ano em nossa Capital.'
Estão de parabéns, os srs,
dirigentes :da FASC, através
do seu Presidente - dn. Ary
Pereira e Oliveira. Vamos
aplaudir esta atitude da Ma
ter do Remo e aqui vai o
nosso VOTO DE LOUVOR
por esta gTande medida,

-//-
Pouco tempo nos separa

da realização da r' Regata
da Temporada. Apesar de
estarmos quasi entrando em

-//- abril e a competição estar
Portanto, Clube Náutico, I marcada para o' dia 14 os

de Porto Alegre, vencedor! clubes ,de nossa Capit�l' es
.10 Grande Prêmio Forças tão indecisos mos treina
Armadas do Brasil e do mentos, e as guarnições ain
Grande Prêmio Cidade de S. da não estão constituidas
Paulo. Com, estas duas vi- oficialmente. As inscriçõestórias o remo 'gancho veio para esta regata de estre
reabilitar-se amplamente an antes e novíssimos termina
te o cenário nacional, o que rão dia 28 vindouro. Ao que
constitui um motivo de sa- tudo indica, além dos 3 clu
tisfação para também nós, bes da Capital, estarão tam
"catarinanses, pois estamos bém presentes o América de
irmanados no remo com os Blumenau e o Cruzeiro, de
nossos amigos dos pampas. São F'rancisco.

'

Por diversas vezes já foram _//_:_
dadas provas sobejas dessa Aliás, falando em treina-
amizade e éste ano 'para con-' menta, devemos dizer que os
fil.má-la, teremos, em nos- clubes da Capital têm sido
sa Capital a "Regata da Ami infelizes, pois quasi diària
zade" que será ,efetuada no mente, tem caido muito "ven
mês de junho próximo vin- to sul", o que dificulta o
idouro. bom andamento dos treinos.

,
-//- O tempo tem sido o princi�O ano de 1957 não

pas-I
pai causador do pouco presará despercibido no setor paro das guarnições. Vamos'

'de natação em Florianó- apelai' para São Pedro e
polis. AssilTI, é que na noi- !

aguardar um mar cálmo.
t� do dia 23 do corrente, es-

'

Estaremos nos 'galpões paratIveram reunidos os maio- "corujar'" e depois divul
rais da FASC, através do gar ...

Hoje�rilDeiraVenda
tdo Ar-ligo do Dia

1 •

Cercada de intensa expectativa popular, terá início
boje, a 1.3, venda do "Artigo do Dia".

A "en'da do "Artigo do Dia" repre3enta em toda a

parte um real fator de economia popular. Diàriamente
haverá uma outl'a mercadoria por prêço que realmente
é muito abaixo do normal.

,
Trata-se de mercadorias adquiridas' em ,enormes

quantitiades e geralmente mediante pagamento à vista.
Isso poss.ibilita a obtenção de um prêço bem mais baixo,
cuja diferença, juntada à drástica diminuição da per�
centagem do lucro, formam a base' do prêço excepcion'al
mente reduzido do "Artigo .do Dia".

Hoje serão vendidos, pela "A MODELAR" últimas
combina�ões de Jersey, a Cr$ 71,00, cada. O s'eu prêçonorm�l e, em toda parte, Cr$ 110,00.

Amanhã serão apresentadas' à venda magníficastoalhas de rôsto, felpudas. Serão vendida� a Cr$ 25,00,quando o valor real é de CI'$ 37,00. . '

, �epetimos h?je, para mais amplo conhecimento do\p�bhco, os segullltes esclarecimentos: ' j
a) A mercadoria exposta como "Artigo do Dia" só

será vendida naquêle dia. O respectivo prêco não
será mantido, em hipótese alguma, além' dêsse
prazo;

b) No intuito de evitar a intromissão de revendedores
os �speculadores, só serão vendidos, no máximo,3 unidades para cada pessoa;

c) Não há-possibilidades para ,qualquer
abatimento !ls�a_jj :\le-l1das., ..... �,.....��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••. e também para o-

fastar .mosqultos du
rante a noite. Com o

ventilador Ph:jips no

quarto, desaparecem-__riP'
os insetos, pois é!élS

não suportam Oí c .:1

movimento:

A lll GA .. SE
Casa pequena. Tratar na

'rua Felipe Schrnidt, nO 162
das 16 às- 18 horas.

VENDE-SE

�

..��
.v��-

MÁ' DIGESTÃO
PODE OCASIONAR

ULCERA NO ESTOMAGO
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso "PÓ'
Digestivo DeWitt" dáalivio ime

.

diato. Este afamado produto res-
_ A floresta significa: t�belecerá em pouco tempo 8: fun-
.. çao normal do seu aparelho diges-fonte mdustnal; solo f'ér- tivo de maneira suave, e propor

til; terreno valorizado; pro. dona alivio com a primeira dóse.
teção de mananciais, defê- O" Peça-o na Farmaci� ®
sa contr& a erosão; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessarro

, ao conforto, à economia e à
sobrevivência do Homern.,

Uma sala de jantar com

12 peças. Tratar na Rua
Presidente Coutinho 85.
/

'

PÓ DIGESTIVO
DeW/Y't'

li:: DÁ ALIVIO IMEDIATO
.

Agradecimento
Walter Dcrnbusch, filhos, nora, genros, netos, e

Lisnetos, consternados com a morte de sua estimada es- I
possa, mãe, sogra, avó e bisavó FREDE'RICA DORNBUS-

,

eH agradecem a todos que compareceram ou se fiseram

represel'\ tal' ao sepultamento, e aos que enviaram flêres
e, pezames. I

Outrossim agradecem ao sr. Pastor F.LOS pelás pa
lavras de consôlo proferidas em casa e no cemiter!o.

Na escolha dos .tecídos da mais alta qualidade,
I no corte Impecável, moderno e distinto e na garantia
de um produto bem acabado, está a base da excelen
cia das roupas bem feitas Imperial Extra.

O Magazine Hoepcke é exclusivo distribuidor
em nossa cidade deste famoso produto.

.
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Clube de R. Aldo luz
'I'en ho ahf9J�!Y!!�. Autoridades I

civis, militares, eclesjâsticas, .esportivas, associados e'

suas exmas. f'amilias e ao povo em geral, para assistirem ':
à solenidade de benzimento e batismo dos novos barcos'
receru adquiridos em Porto Alegre: "ADERBAL 'RAMOS
DA SILVA", "RICARDO BORNHAUSEN", "OTTO 'RE
NAUX" e "CAROÇHA", a realizar-se no próximo dia 31, i
domingo, às 10 horas da manhã, na sede social do Clube '

a rua João Pinto, 30.
Florianópolis, 27 de março de 1957

-

Orlando Carioni
Presidente

Aviso
..I

A Diretoria encarregada dos festejos. de N. Sra. dos-
Navegantes em Itagua:çu, avisa que a rifa do relogio
despertadbr tipo viagem que correu 'Ontem 26, foi pre
miado o numero 303 para a srta. Léa Norma MüUer re- I

side:1te ná Praia do,Me!o em Coqueiros.

1REPRESENTAÇÕES PARA SÃO PAULO
Firnla idônea, com referencias bancarias, aceita re- i

preseatações para 2, Paulo, de produtos industriais e'
materia prima: teci:los, artefato!! de tecidos, ferragens,
I;alçaàos, .laticinios, couros, lã �tc. Cartas a BA'RCEL- ..

LOS. Lúgo 7 de Setembro. 34-11.0 andar. S. Paulo.

!
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:<,No Cenáculo))
·1 'Com' a Biblia naMão'
1- QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO )

Nisto veiu uma .mulher samaritana tirar águas, Disse-

Ilhe Jesus: Dá-me de beber. (JoãoA:7). 'Ler João 4:6-15_
AQHELA mulher samaritana sabia que o Messias

I havia de vir. Sem esperar, ela o encontra, face a,face,
no poço de Samaria. Ele lhe pede um simples obséqu]0':
"Dá-me de beber".

Não é verdade que muitas vêzes encontramos Cris
to em circunstâncias corno essa? Não devemos hesitar
com fêz aquela mulher, quando 'urna necessidade se nos

apresenta, antes é do 'nosso dever atender 'a cada neces
sidade com .ação pronta, e eficaz, pois Jesus disse: "Em
verdade vos' afirmo que sempre que o fizestes a um

cêstes meus pequeninos irmãos, Ia' mim o .fizestes".
Deus deu abundantemente e Jesus deu liberalmen

te. Como cr-istão' não podemos fazer menos que dar de
boa vontade. Isaías diz que Deus era sua salvação e

acrescenta : "Com alegria tjrarls água do poço da sal
vação", �isto, a dádiva de Deus; 'dá-nos a água viva.
Ele é a nossa salvação. Com alegria podemos tirar dês
te poço a água viva e distribui-la, no discípulado cris
tão, em tôdas as oportunidades.

ORA'ÇÃO
Para nossas mentes" nosso corações, nossas mãos,

õ Deus" com o-desejo ardente de atender têdas. as neces

sidades ao nosso alcance. Faze-nos apreciativos de tôdas
as oportunidades de fa�er o bem. Permite que expresse
mos .nossa gratidão pela lealdade a ti, Em nome de Jesus.
Amém.

PENSAMENTO PA'RA O DIA

Na misericórdia de -Deus encontramos a nossa sal-
vação, no serviço ao próximo expressamos nosso amor a

Cristo.
Dave J..Feter (Oeste Virgínia)

LA' DE CASA - côco - O primeiro lugar da nos

Fon Fon e Gilbert - �ando sa "ronda" no programa
da Lua e Aloysio O líveíra DI&.. .. CÚMENTANDO que
- LP CAPIT<?L T-567

'

I
apresentamos de segunda ai

A "ronda das melhores O.P. - 3,0 - CA�ÇÃO quin-ta-feira nos horários de

gravações da semana . que DO MA'R - toada - Bruno I 9,15, 9,45, 10,15 e 10,45,
passou" do nosso Dis ... co-: 'Marnet - Aloysio Oliveira I apresenta

a notável orques

mntando .da Guarujá � -

_

-e Bando da Lua - LP Ca�
.

tra ,de WAL BERG nesta

B.P. - 1.0 - SAMBA, pitol - idem
_ .

maravilha que se chama

-//---;

DIS�.�OO.BJNTANDO .

por: , Causou bastante alegria I FAij'TA'STICO
'

samba O.P. - 4.0 - CHIHUA-
Edgaed Bonnassis da. Silva a nota que demos a respeito fantasia - J. Toledo - HUA - A. Oliveira e Bob
COTAÇÕES

_ ,'de �abino . qUe. �liás é só Jean Mazon - Autort-grav. Russel - Aloysio Oliveira
E.N. - essa nao '

Sabíno e muito prane c , , ODE.oN - 78 mrs. - selo e Bando da Lua - LP Ca-
L.S.Q. - }eve s� quizer I ,Como dissemos, com a preto - 01' Wa'l - Dier, pitol - idem
B.P. - b�a p�d�d� .

VInda da SINTER para P., O.P. _ 2.0 _ PAPAGAIO -//-
O.P. - obrigatória pOSSUlr Alegre é bem possível que

, -1/- I sáia gl:avação. Vamos aguar
Os discófilos podem aguai' dar,

dar para meados de abril Igrandes lançamentos de to
das as gravadoras nacionais
e estrangeiras. 'Passado o

carnaval a "conversa" muda
por completo,
-,

-//-

I "",-, ..
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"Da \ gôsto beber es ta d-elícia"

Mais refrescante e muito
mais gostoso, o. incomparável

é feito à base do

revigorante guaraná
natural das selvas
da Amazônia!

�DUTO DA elA. CERVEJARIA BRAHMA
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Tão saudável e de. sa

bor be'm brasileiro, o

Guaraná Brahma agra
da muito mais ... em'·
qualquer ocasião! Gran
des e pequenos ... todos

exigem o inigualável
Guaraná Brahma - pre�
paradÇl com o verda

deiro, guaraná natural
das selvas aJnaz��

• 1,'

SAMBA FANTA'STICO ...
Uma melodia contagiante
que agrada ao .mais exigen
te. Uma ,gravação de 78
rms, perfeitamente realiza
da e de ótima sonoridade -e
fidelidade.

Os demais números da
"ronda" reune urna 'seleção
do LP T-567 da CAPITOL
que nos apresenta o conhe
cido regente, compositor e

cantor Aloysio Oliveira e

seu, valoroso B-ando da Lua
vivendo números que foram
selecionados pelo- acatado
professor de danças que é
Arthur Murray, a mais a'l�
ta patente do assunto, nas

Américas.
Esté LP é daqueles que

valorizam nossa música e

demonstra como este punha
.- dá de bons brasileiros "tra
.Iha" a nossa música nos Es
tados Unidos.
E' gravação que se tem

prazer em possuir.
-//-

.A Guarujá recebe com re- �

gularidade lançamentos de"
Gravações Elétrica, Ltda.,'
(Kapp - Carioca - Tele.

Jfunken - Continenítal -

Todamérica) - e os apre
senta no horário das 15 ho
ras.

-//-
A chamada Associação

dos Cronistas .do Disco que
parecia ir de "vento em pô.
pa" -estâ com alguma coisa
agarrada a sáia ido leme,

I pois nunca mais ouvimos

falar nela... O que é que
h, ?a.

.;...//__:_-
E por hoje é só.
Ate breve amigos.

-j
, �

IJ�·;:\!;.t Filmado o J.'I6manCe "Py
lon" de William Faufkner -

Ro'ck Hudson e Dorothy Ma

Ione foram escolhídos para
prot,agonis-tajs princi/pa's do

Hlme "Pylon", baseado' no ro

mamce de William Faulkner
A adaptação cinematográíi
oa foi feita poc G,eor�� Zu

ckerman e a dreção é de Dou
glas Srk.

-0-

Seminário "Robe,r't Flahel'
cy" para Estudantes de Ci
nema - Cêrca de vinte ci

neasltas e' estudantes de c.j,
. nema ,}1s-uru[.am-,se em Ve
mont para um seminário 01'

ganizado pela Fundiaição "Ro,

bert Flaherty", onde foram

,apresetJntados',� di,scutido!
para, eEltudo, quatro ,filme's dr

gll'ande diretor: ."Nanook 01

the NO'l'th", "Meana", "Man

'9f Alran" e "LouliSiana s,to

ry". Foram ta:mbém apresei.1
tados filmes de' ou tros diTe
tOI�?S.

\
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IVirgem ESpecialidade
"-da (ia. W�TZEL INDUSTRIAL·_ Joinville- (marca registrada) ,

tempo e dinheiro

\

Sementes
'

�ara �'I�ntio
Tôdo o agricultor ou pequeno horticultor deve saber como é feito a

escolha da semente para plantar. A semente tem, '_ antes de tudo, qUe ser

completa, perfeita, sem defeitos, � limpa pura com os melhores condições
de germinação; como também de valor germinativo' bastante alto. Sem estas
exigência a semente não dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos

,

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

G. A. Carvalho _ .Ven1de sempre as melhores sementes.
VAREJO -;- MERCADO _ POR;I'A DO MEIO .'

[x�Jesso floriapópois ltda,
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABJ�rUOU A SERVI�-SE I;>A' FROTA

AMIGA DU' EXPRESSO FLORIAN óPQLIS .

PARA O '1,'RAN.SPORTE DE
VOSSAS CARGAS E ENCOMENDAS 'DE BELO HORIZONTE, RIO DE JA
NEIRÕ, SÃO PAULO E CURITIBA, IXiJIQUE TAMBÉM ESTA EM:PREZA
PARA O TRANSPORTE DE VOSSAS IJA'RGAS DE PôRTO ALEGRE, ONDE
DISPõE DE-AGENCIA MONTAD.o1 PAliA BEM VOS SERVIR:

.

ENDEREÇO:
.

Rua Comendador Azevedo, 64
s

:

Fone: 2-37·33 (Atende Ríomar)

ou com o sr. Manuel Pe
dro dos Reis, n,esta cidade.

. ,

Motor ideal para barcos de recreio e par� outros barcos simila
res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á vela.
'. Completamente equipado, 'inclusive painel de instrumentos;
Dispômos para entregá imediata, nos seguintes capacidades:

gasolina \ 80 HP Diesel
, 8U HP" (direita e esquerda)

103 HP n.

132 HP "

A ímbúia em estado na

tivo, explorada eID: Santa'

Catarina, tem 200 .a 400

".'

Campanha de Educação
Floréstal" " "

nas de seu "habitat". Sôbre

assrntos florestais, consul

" " "

"

anos. Por ê;se' motivo, o

problema florestal relacio-

nado à ímbúaa, em nosso

-Estado, só poderá ser .re-

solvido pela reserva patri-
monial .de imbuiais e corte

controlado com garantia de

regsneraçã., natural.. Torna
se índíspensavel preservar J

que ainda resta de imbúia
� impedir que a colonização

I agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas zo-

• •
. "A Soberana" Praça 15 de novembro _

rua 'Felipe Schmidt
esquina

OOIWtTE TODO DIA

'nos \lAPEJOS

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de .mudas e

iementes de espéeíes florestais .e de ornamentação, para .

"ornecimento aos agricultores em geral, interessados no

eflorestamento de suas terras, além de prestar toda
. rrIentação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibí
idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
PO Banco 'do Brasil, com juros de 7<% e prazo de i5 anos.

Os interessados em assuntos
.

florestais, para a

Iibtenção dé maiores esclarecímentos e, requererem auto
rização 'de licença para queimada e derrubadas de- mato..
devem dirigir-se às Agências Floresteís Municipais ou

'

diretamente a, esta R-ap�rtição, sítuada à rua Sautos
:

Dumont nO. 6 em Florianópolis.
.

,

I

Télefone: 2.470 :- Caixa .Postal; 395.

Endereço telegráfico: Ag:r.isilva
3,IC,

}l'Hial "A S'oberana",DistrftlJ no Estreitá - Cento
I - , !

j

DR. OITO FRIEDMANN
ENSI_NA

�1afemálica$' e Fisica.
R. Cristovã., Nue-es Pires 21:

.

Esqu. Rua Hoeplrs e R C011S. Maba

Florianópolis.
o que define uma roupa bem feita é um comple

xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o cprte e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

A venda destas excelentes' roupas é feita pelo
Crediário com facitidades,. nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hcepcke,

Viagem com segurança
e rapidez

80 ROS CONF<tll'fAVEIS MICRO-ONIBUS DO
�� IIPIO*O·�SOL:BIISILEIBO». .

�" . I'

IFlorlanópolil·- Ita1af - oJoinvi!_le· Ouritiba Aceitamos €Rcomenda::; de 'PLACAS - ESMALTADA,s
côres, 'para diversos fins, .

En,d: DENTAL SANTA APOLONIA
F'lorranópolis - Santa Catarina

Rua: 'I'iradentes, 20

... ' .....�..,.��:_,

Age""ncia. ,ti.I1IiIDeoQo� :elq�na da
•

' Rua TentintejiSilveir>s .' .

,

......__.... ..�__��---------
I

..

�--_. -----�
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Café
1···..C&••c t!!!,.�•••��.�__.��!�__�.�.�.�••�••••••
• •
• •

liJ V·leIrIF·,a·' " .•_ .... """,CI·••
'· Ltda.I.·.I bis as dificuldades da em- vel surprêsa que leio do su- decisão imperial - consi- ." 'i _

_ presa, I cesso das duas primeiras dera que as peças "foram. •
Júpiter não pernoitou em; Por isso é com agradá- peças por êle apresentadas. apresentadàs . Ide maneira "

.1éasa de Anfitrião para se-
I .

. Arthur Gilb, o crítico do' profissional, o que é sempre ·RUA SANTOS SARAIVA, 2511

d�lzir Alkmena..
.

1.' '. TIMES, classifica. a obra de muito agradável de encon- CAíSA ESPECIALl'l1'l..uA C. P. N. 20 - ·TEL., 6.263 PEÇAS EM GERAL PARA:
A história 'foi a seguinte:

1
. Pedro .Bloch como a histó- trar fora da Broadway". EM ]\.IOTORES, END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACI'ÜNAL - FORD

O próprio Anfitrião, Fe-:. m·lnuto ria de ·"uma mulher deses- Um detalhe qUe impressio }<'REIOS E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLISCHEVROLET - DODGE
solvendo pôr a esposa à pr?- i peradamente infeljz".

.

nou favoravelmente a todos SANTA CATARIN�
-

• IV8', lfez�sa. passar por J�- I com
Para a peça de Guilher- foi o fato de que no interva-

pitei' disfarçado de Anf'i- me, Arthur Gilb usa a de- lo serviu-se café brasileiro. I
triâ(il. _ �DI"NOS finição de "tumultuosamen- Eis aí uma bela idéia pa- •

'E' Alkmena agiu como ft ••
.

,te engraçada". ra. fazer propaganda não só
. I.qlla�e todas as ri:lUl�el:es ,bo-I lhe dá John Fostini vive o papel do nosso teatro mas também

�f;��a:i��gi�:Ssoas .1.�entlCO, r ��. �e�':�d��;g�l�ye�aS�I�i��O- da��oosssae P;:�!O��pl����á�eua� DISIRIBUIDOREl DOS AFAMADOS' "PISTÕES MAHLE- 'J
Bem, amigo, esta versão, Na peça de Guilherme Fi- as duas pequ;enas

/'

peça�. I
�da lenda de Júpiter e Alk-I gueiredo, Anfifrião é Peter nnresentadas por John Fos-

i'
-

I
:oe:�á�l��::;:!Odeé F�g�:i� ! ���l��d�lkmena é

MichaJ.eol_Dt!l�nye�.hcaOnntSeti!�a:;�!��o�l: I PISTOES PAR� QUALQUER TIPO DE MOTORES i.redo na peça UM DEUS i São todos êles atores
_

DORMIU LA' EM CASA, I
vens, mas de talento járe-. •

que vem de estrear em No- conheéido. Mas é um bom começo I I·va;o;';�:' de Guilherme foi cit�_:l����� ��r��.��: pala� ;��:o�e���r:�:��� ��:��o�
I

DESCONTOS' ESPECIAIS PARA REVENDEDORES
estreada junto com uma de vras dele tem o pêso de uma Unidos.
Pedro Bloch, intitulada OS -------______., :INIMIGOS NÃO MANDAM P A R T I C I P A ç .ÃO:' IFLORES. 'e�S8 protecão extra PEDRO PAULO MACHADO :., ,

,

O acontecimento �ve lu- �� as cár� :e! ••��_._._•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••��,••••••••••••�

���;��,oà�'�10aVi�::���ailay- e��asensa�ãOextra Participam aos se����-��!s e pessoas amigas o

·Em.·I··t,·d,o -bar 22· a'DOS'Segundo o cr ítico do TRE I cÍef'rescor . --, nascimento de seu filho José Roberto, ocorrido a re do
_

NbVA IORQUE TIMES, foi corrente na Maternidade "Carrnela Dutra".
uma noite de sucesso para

P E R D, EU. S Eo Brasil.

o ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. 't.iATARIN-('l
:.----

-

A iniciativa da apresen
tação de duas peças brasilei
ras se deve, r. um jovem di
nâmico e bonitão chamado

John Fostini.
-

Fiquei conhecendo John
Postini há quase cinco mê- -

ses, quando me encontrava
em Nova Iorque.

'

. - ogoro tombém
"No Brasil - disse-me em tomànhoJ GIGANTE. FAM(UA

êle - 'há grandes escritores
de teatro virtualmente des
conhecidos porque o públi-,
co de fala portuguesa' é,
necessariamente, limitado. Na Avenida Rio 'Branco.

"E' preciso iniciar um mo ·187, casa recém-construída,
vimento de tradução.sadap- de 2 pavimentos cinco quar

tação e apresentação de pe- tos grandes, três salas, um

ças bra aileiras. aqui nos Es- salão, cozinha e banheiro.

tados Unidos". Porão com instalação saní-

Confesso que, naquele tár ia para empregada, la-

momento, tive uma tendên- vanderia e garagem, bom

.
cia a considerar que John terreno, com árvores f'ruti
'Fosttn i era mais um desses 'feras fi uma -casa velha nos

moços idealistas, qUe dizem Ifundo,s. Vêr e tratar na

muito e pouco conseguem, mesma.
---------_ ... :-...." , .. _ .... _"'�-- .._ ...----........� - ---

�u ':;�'�thlh�- .de·-Balef." . prer;-�o trajeto Rua
Nerêu Ramos - Rua Durival Melquiades ......:. Rua Vis
conde de Ouro Preto e Praça 15 lado da Tetefônica.
Pede-se & quem encontr-ou entregar nesta Redação que

,,---------71;... será gratificado ..

, .
lNSTlTUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS

DE FLORIANóPOLIS
AULAS DE INGLÊS

MATRíCULA: de 25 a 30 do corrente
.

LOCAL: RUA FELIPE SCHMIDT, 2 1° andar
INíCIO DAS AULAS:' primeira quinzena de abril
MENSALIDADES:

a) - Turmas comuns:

principiantes Cr$ 300,00.
intermediários Cr$ 400,00

L) _ Turmas especiais e

alunos adiantados Cr$ 500,00
HORÁlUO DAS TURMAS: da-s 9 às ,,;10; das 10 às
.'

11; das 17 às 18; das
20 às 21 e das.21 às 22

,
"<, horas. _

OBS. -- As mensalidades ser-ão cobradas adianta

/

.

damente, sendo que a prlmeira-.por ocasião
da matrícula.

.....

" •

- a roup'a anatômica,
para o hom·em. moderno

É 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 mesmo sua nova

roupa Imperial. Extra. Será um .sucesso,

Porque
Imperial Extra não é roupa feita

- é roupa bem feita:
• I

• Fabricada com tecidos e aviamento. d•

superior qualidade, pré-encolhidos"
• Corte 100% anatômico, mais eonfor(ável

.

e mois. elegante.
• Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio, longo e

� .extrd./ongo) e em 32
tamanhos diferentes.

• Garantida por uma indústria especializa
da há 35 anos, no ramo de vestiário:

TECI\DOS E ARTEFATOS
P:rates, 374 • São Paulo

Distribuidor excluslvol

MAGAZ;NE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A
'�Santa Catarina

•

/'

Ciiiiiiii
..

ciiiiãáSiõiOs1õ�feSõireiro
(SNA) - Emitido há 22, foi descoberto por um estu- .

ainda tinha valor. Miss Ha

anos, acaba de chegar às, dante, quando ajudava a wkins, que agora está radi
mãos do Tesoureiro da Con- ' Convenção de Arizona a cada nos Estados Unidos,
venção Batista do Sul dos I mudar seus velhos arquivos descontou-o e remeteu tôda
Estados Unidos um cheque Ir para a nova sede. a. quantia para a oferta de
no valor de 65 doiares. Acon O Banco de Phoenix, 'con- Natal levantada pela Juntá
teceu o seguinte: tra o qual, o cheque fõra en- de Missões 'Estrangeiras da
Datado de 21 de abril de vi:ldo,' disse que o mesmo convenção supra-citada.

1934, o cheque foi original
mente destinado a Miss
F'loy Mawkins, então mis
sionária na China, para que
ela o usasse em seu traba
lho. Por quallquer I razão

inexplicável, êsse cheque
jamais saiu da sede da

con-,.venção Batista do Estado
de Arizona, EE. UU., que de
veria tê-lo enviado a Miss
Hawldns. Esta, sabendo qUe
iria receb-\lo, julgou que
o mesmo se havia extravia

do, não se preocupando
mais.
Recentemente, o cheque

,À/lÔS&,I/S
.

ttallslllt*'tellt tlp811fas

ARMAZÉM

Vende-se um, com ótima
fregueaía," sita. à rua Bo
vaiuva 73.

Preço de ocasião, Tratar
no mesmo.

1lliUêãlé
Problemas·

Pessoais
Toda dona de casa sabe que êsses insetos
transmitem doenças, porque vi�em na i,mu�.
dície e carregam nas patas milhares de mi

cróbios, podendo contaminar C! comido. Por
isto, ela combate com NEOCID LIQUIDO as

môscas que, ameaçam
_

a scúde da família.SNA) - Um paston.batis
ta norte-americano inaugu
rou em sua cidade uma "clí
nica de problemas pessoais"

,-
uma das primeiras no

gênero em todo o país. Ins
talou-a o Rev. Charles A.

. \

'I'hunn, pastor da Primeira

Igreja Batista de O.ttumwa,
Indianópolis. A assistência
prestada. é inteiramente gra
tuita. Auxiliam-no um cole
ga, também especializado
em psiquiatria, e vários mé
dicos.
D. Thunri crê qUe 90 por

cento de todos os problemas
pessoais estejam ligados. a

"desajustamentos conjugais,
temores e preocupações" .

,
"E' de pouco valor pregar

ao povo aos domingos, se

não se -pode ajudá-lo em

seus problemas pessoais du
rante a semana", disse êle,
Mal iniciadas as ativida

des da Clínica, informou o

Dr. Thunn, o número dis
ponível de consultas n'o pri
meiro dia esgotou-se rápida
mente.
.....................

CASA

Pulverizar NEOCID LíQUIDO
nas paredes e outros lugares
pref�ridos pelas môscas.

NEOClD LíQUIDO mete rópl
damente as môscas que esti
verem presentes ou quando
entrarem em contato com COI

camada invisível nas super
fícies.

NEOCID LíQUIDO mantém a

ação mortífera du.r-ante mui
_ ,as semanas.

COM NEOCID EM CASA,
HAVERÁ TRANQUILIDADE· E SAÚDE 1

,
'.

NEOCID
41m produto �.QQrcintido p�la ,�II\'mlltÇ9 !U1ÇO' •

- ......
Vende-se uma boa casa,

_ sita à rua Matos

( 511, no Estreito, a tratar

i com o sr.' Aristi,des
I em Blguac;ú;

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

•
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10 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARIN

no interior da ccrla

e Novo desenho, de linhas oerodln�m'CQ"
e Maior c�pacidade de olplraçOo•• Feto
di de limç:ar I ao retlrar,sli o conlunto
"motor héif.:e", desliga-se 8Imult�nlOmelt.
te a temo do de corrente. e Ldmpada pi.
loto, vermelho, Indlcendo

'

quando edl!
ligado G) Pintura a duca, d. c6r crem..

,.FABRICA DE BOTUCATU VAI PRODU
ZIR AViÕES ME�HORES

RIO, 26 (V· A) .:_ Infor- dum grupo norte�ameríc;1l10,
fiam de Sãio Paulo que uma intel'E.'ssado estiveram em Bo
das fábricas de a.viões de Bo- tucatu há 'vádos dias, em

tucatu que vem construindo o;)mpanhia de uma embai-
'aparelhos do tipo "Pauli,sti-, xaêl'a dos Estados Unidos
nha" se pre'para para produ' I e ,do brigadeiro lViI) Bar·
zir novo, tipo de avião �le ges, chefe do Estado Maior

quatro lugares, de estrutural da Aeronáiutica.
metálica,' Os representantes

I

A seleção e cs..::olha dos tecidos com as inúmeras
fibras sinteticas E naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente especia'izado. As 'l'aupas Im

perial Extra, gozam do previlégio de possuir entre

os responsaveis pela sua confe::ção, algum dos w.aio
:>.'es tecnicos do pai.z.

\ VENDE-SE
Veüde-se uma casa, sita à rua Dom Jaime Câmara

nO 19.
'rratar com o sr. Enio Selvn. Gentil no "Banco lnco".

Voce sabia que ,.

'"

A/5 tJA ,';

MEfAlJê PE
Ta!){)$ as .

íRI1§AL#OS
CIENrlPICOS
s:th PO$LIC4PtJS
EA4ING'LE'-:S/
�;f SE60íOAJ
vsu AS'O,ElRt4S
t::iu FR4NCl.fs,
,1L.&'MAÔI RUSSO
If lit4LIt4NO/AlA
ORPSM /)4

..

.f� CITt4CAÕ � li; "

Florianópolis, Quint,a-fl ira, 28 de março de 1957
----�-----------------,------�------------�----------------------------...

'Os Casamentos Mais Felizesl da Terra
(Cont, da última pág.) Tal como o Rei George V, Um dos predicados deste que êste homerrr' e esta IJl.U- para outra mulher, desde
teu o segundo filho, John pediu à Rainha M!lry não I

presiden!e é a pontualidade: I [hei·. têm um pelo
A .outro, I �ue resolveu

c�sa._r
com esta

Estava 'então Eisenhower mudar o penteado, Ike pe, Nunca fez esperar sua.mu-!' apesar d'o gzande êxito de jovem de condição e fortu
numa guarnição no Extre- diu a sua mulher para con- lher, coisa de -que bem pou-

'

Eisenhower, nunca, Mamíe I na superior à sua. O seu
mo-Oriente. Mámie teve de 'servar .o dela. Esta foi a cas ,esposas se podem ga,-

I
se tornou na "sua sombra instinto advertia-o de que

se habituar a passar uma única incur�ão que êle fêz i bar. Ele usufrui todos os. obediente", Conservou sem- seria a esposa perfeita, 'a
boa parte do seu tempo a até hoje no reino -da elegân- seus prazeres' em família pre a sua maneira de ser, camarada cujo amôr nunca
fazer e desfazer as suas ma- cia feminina. tal como a esposa e como há

.

sabendo tirar das qualida- seria desmentido tanto nos
'las e as de seu marido. Na .Os grandes cabeleireiros pouco 'perguntassem a esta: des de seu marido um exem-. bons, como nos maus dias.
verdade não havia quem as têm pedido a Eisenhower qual era o título de que mais

'

plo a imitar sem espir'ito de
fizesse' em "tão pouco tem- para renunciar a êsse mo- se, orgulhava, respondeu : -inferioridade.... (APLA)
po l dêlo passado desmoderniza- "o -de a mais feliz avó. do Quanto a Ike nunca olhõu (Continua
Tiveram que 'se contentar do mas êle conserva-se ina- mundo". De fato ela é bem

.

�

com alojamento de acaso. b�iável, e assim Mamie ain- orgulhosa dos seus netos. SUS'P'ensos' pela' greveTinham de se instalar à .da se penteia como em 1915 f Qual o segredo 'deste
'

E�S ;:5:P�:;�:'€{:!: ��a:l�/eu maddo a levou I �:�:.�!"do ��::lut�O;;;;,"e�:: Os Servl�os lo tero8ci00 8 is Aéreos
desto nos arredores da ca- QUITO, 27 (U P) � Desde tabilídada e contrato coleti
serna. Viveram sempre no A G EN TE S R E.E"M B O 1 S O ontem de tarde e-stãosuspen vo de trabalho foi pràtica

, "provisório" e Mamie .aca- ,sos em Guayaquí todos o mente, rejeitada, com a ar

bou por se adaptar as mais • serviç-os ínternacíonaís 'e lo dem de arquivamento, A gre

estranhas condições e ne-
Casa de Caserniras oferece oportunidades a elemen- cais da Oia.: de Aviaçã.o "Pa ve af,eta não 'semente os tranr

tos 'ativos para trabalhar como vendendores pelo reem- riagra" em consaquêncía d portes aéreos como os rnaricessidades. Durante a guer- bolso em qualquer praça -dó país. Fornece-se mostruar!o greve dos seus funcíonár-io-, tímos da Cia. Graee e d�
ra teve de permanecer num

e, paga-se boa comissão. Cartas para _;:_ TECIDOS PRI- T..ambém ·estãio em Igreve o .Johonson Lipe e o euribatrq'..l(\
castelo francês, e depois, trabalhadore-s da. Ola .. Grace de produtos de sxportacão coMOR, - Praça da Sé, 184 São Paulo. d d Iquando seu marido se tor-. OI Equa 01' ,e sua subsidiá, mo o cacau e o �é, que a

nau Presidente da Univer-
.

ria. E' a GraCe que dirige os I Grace t,J.'ansporta d';)' Equador
.

d d C I bi INDUST'RI . .l. D'E El\'lBALAGENS DE dELOFANE megooíos da Panagra, no Pc1 A polícia, para garantir aSIda e e o um la,habitou., -ís, A greVlêl flod, . declarada ,ordem, ocupou as deperrdên-
numa espécie de presbitério. E PAPEIS DIVERSOS' quando as reímvídícações cl:o.s cías tanto da Panagra com'
Mas nunca se atrapalhou ou VENDE-SE - óTIMO NEGOCIO

.
tll1a:balhadores que pedem es da orace.

.' af'l ig iu, .pois se acostumou
com o marido a encarar es

tas coisas a sangue frio.
Mamie Eisenhower nunca

sé meteu em política, o que
de resto Ike não teria per

miti'o. MaB durante tôda
a campanha eleitoral que
devia .levár o marido à pre
sidência dos Estados Uni
dos, esteve ao seu lado sem

. lazer nenhum discurso ou

comentário político; No en

tanto quando o vitória <lo
marido foi total, declarou- a
um jornalista que a encheu
de perguntàs:
"Se estou, contente? Evi

�tn:temerute: Vlamos -enfim
. ocupar uma casa, cujo se-

nhorio não nos mandará em- "\l

C $ '9 IOO' OObora senão daqu,i a cinco
.

r
.

'Lnos". ,ta,
.

.
-.

'.
• •.

E foi complétamente indi- É o vencimento de Postalista. Há quasi 3.000 V3.-

ferente para Mamie saber gas! Ambos os sexos, 18 a 35 anos, 6 horas de trabalho.
.que esta casa tinha 128 di- As in.scrições e provas serão realizadas em to.dos os Es
visões e deveria ser servida tados, dentro de 5 mêses (Capitais e outras Direts. Regs.
por 33 criados. dos Correios). Temos apostilas completas, todos os pon-
UM MARIDO IDEAL: tos, da ORMES, registfl.,-15 profs., atualizadas - 9
FA'CIL DE CONTENTAR Apostila - Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo

é �mP�::�;�\�e��;e,�:o::�.� �:ee7boIS�u�0::�?ão�seSi;a:ra�:Pi!�!��i�5Mes��r�Ds:�;n� JaoIIO" em 8�ur o'Sdadei.ramente fácil de con- - S. Paulo. As informações sobre inscrições e provas

' ,
tenta-r" diz s'ua mulher. Não (dab, ,documentação, etc.) acompanham as apostilas.

,

'.

,._.
"

compreende as questões de Não l)� necessidade de curso ginasial. '

,dinheiro, que 'aliás, o' não

���e::s:�n1�u�a� ����õ e�: '0:-1\ O R T' UNI DA' DE (O M E R C' '1 A L Demitiu-se todo o' Secretariado
,alferes. 'Mmeil., Eisenhowfil'

.

r
.

RIO, 27 �(_V A) - 1Jnfor-l. to, reitolr da Universidade,
'.1 mar!lJm de Sao Paulo que t'J-' qUe também pediu demissão,

ocupa-se do govêrno dacasa. do o seoretaf'iado do 'glover-' ° governado1" J�mio Quadros
e das finanças ... O Presi- P.9sSUO sala prédio novo no coraçã'o de São Paulo na;dór Janio Quadrds pediu' S131gundo acrescenta a infor�
dente gosta de ver sua mu· (J"re'1te Telefônica), Procuro entendimento firma pro- (�emiss�o, ': dI=missão cólé-: mac.;ão, Inici'Ü'l1 contato.s com

lh�r bem�vesyda mas não dutol'a artigo' fácil colocação com preço de absoluta tlva :1)0.1 aC\elUm .pelo governa-, Os hde,res 'udenist.as pa1ra 'en-

Ih d'
.

t
- �.

t C C' dor, que conferenciou com to- t9.,bOolar negociacões sôbl'e ae ' a ms ruçeos nem con- ,c:oncürrenCla nes a praça. artas a "Progresso" alxa

I
do's os seus 'secretariados e

I

constituição d'Ü':'se'u futurosel):lOs a êsse respeito. I Posüt!, 539 - S,. Paulo.' , com .o Sr. AlípiO Co.rrêia N ... _ f gabinete,
.

,. Construção sólida" sendo'. caixa interna de COBRE ti'

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle ,utomático de' temperatura por. U,RMOSTATO,

que 'proporcion. grande ECONOM.IA.

PAu . _�� O QUE :ÀBRICA
�

--:-:-;...�.������ .. -� .-'"�_._-;_---

Fabrtca de embalagens fornecendo pastifi
dos Fr-igo: if icoe, Fabricas de Doces, Confecções,
iJupermercadc s otc. em franca atividade, com to
dos os melhoramen tos; impressoras em varias co

-res em Aní nr.a e Rotogravura ; ótima freguezia em

todo Brasil, podendo também ser transferida para
OUtt2 cidade. Base de negocio Cr$ 3.500.000,00,
com bôas fl:te)!idades. Interessados podem escreve

rem para o ': '''Irg'o, Paissandú, 72 - 2° And. Sala
204.

PEÇAS PARA AUlOMÓVEIS
Gra�de organização importadora especializada "no

ramo procura vendedores capacitados néste género,
Favor escrever para Caixa PostaL2496 - Rio de Janeiro
D. F .

.
'

ECONOMIA absolutá
Grande CONFORTO

·AQUECEDOR

ELÉTRICO

�kk4-
I'M-ERSÃO e 'CHUVEIRO

....-""--_

C"pacidade 30 LITROS

• Construido inlt:iramente de
cob.re,

• ACjuecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe·
ratura de�iada.

O MISTURADOR DÁKO, de r�"

logem instlJntoneo, permite ii
m'oio, escol� de Q,oduoções de
TEMPERATURA.

i
I
I
/

,-_=.:::_/

",

)-

.

Só um Milagre
RIO,27 (V A) - ° prefeit:l .. porção de aumento verificado

da localidade de Marabá di I nos últimos três dias, a popu
ri,giu aos jornais paranaen : lação desta cidade se·rá de
ses o seguinte telegrama: I salojada de seus lares, Para

, e'nfl'�ntar a tremenda cala
"O. volume das ágU3is dos midade, a.té agora, êste mu

rios Tc,cantins, Araguaia e J -. nícípío não recebeu ajuda
tacamuna está subindo asl das autor-idades do Estado
sustadoramente, amsaçando

'

esgota1ncbo' todos os llJO'SSO"l
inundar tôda a cidade. I esforços para a obtenção de
Continuando a mesma prr , recursos", .

Iempestcrde de neve
Cinco vitimas nos EE.UU.
'KANSAS. CITY, 27 (U P) tormenta se dissoLlia-no Va-

I le ele Ohio, H:uve 3'1 1,1'.'i res
- ° ,sa;!do de mortos e os e.rn nOVe Est.actos, sendo sete
tlreIll'ençilos prejuízos mate-. causa,das pjello frio, seis por
riais cawsados n.as pla,nícies intoxic,a;ção ode monóxido 1e
cenhrais dos Estados Unidos car.bono, dds por i;ncêndio�
por uma 'u::lmpestade de neve' quatro por exaustação ,e' 15
primaveril Ines.�e último fLm_ por acidentes de tráf-ego re

de-semana continuaram au' lacionados com a tempesta
mentando� hoje enqua;nto a de,

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

CONFORTO absoluto
Grande ECONO�v1L>\

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL'
/

Capa.: ic.;;dé:
100 a I,':,JO litr05
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"9 Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina 11Flor�nópolis! Quint{t-ft ira, 28 de março de 19M
==----------------------�--.--------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------------
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11111 11111 11111

Na foto acima, vêm-se horas e 13 minutos. O vôo Chamado o "ano da deci-
I Bocas, na parte central de

Bug Herndon Jr. (à esquer sôbre o Pacífico foi a últi- são", pelo líder do Partido' Porto Rico, foi um dos prí
da) e Clyde Parighorn (à ma etapa de uma tentativa Comunista Matyas Rakosi, I meiros êlos do importante
direita) que foram os pri-' Infrutífera de um novo ré- 1947 marcou o fim do Par- I sistema de energia destina-

meiros aviadores a voar,
\
corde de volta ao mundo. tido dos Pequenos Proprie- do a mudar. a' economia da

sem escalas, do Japão aos! -/1- tários em virtude da renún- ilha do estágio agrícola pa-
Estados Unidos, quando I (!i3L forçada do Primeiro-Mi-

I
ra o industrial. O lago Dos

aterrisaram em Wenatchee, I O exôdo de refugiados n ístro Perene Nagy .. Os co- Bocas, 10 milhas ao sul de

estado de Washington, a 5 húngaros teve início em .. munistas imprimiram um Arecibo na confluência dos

de. outubro de 1931. Pel� s�u 1947,. impe�i�os _que foram

I
caráter .deA fr��.d�, terr.ol:is- ,rio� Arecibo e Caoní'llas,

feito ganharam um premio
I pela intensificação da cam- mo e violência as eleições esta agora ligado por um

de vinte e cinco mil dolares. panha comunista de .destruí de Agôsto e ao final do ano
i

tunel de duas milhas de ex

oferecido pelo jornal n ipô- ção das instituições demo- i a Hungria havia-se conver-
'

�ensão à reprêsa Caonillas,
nico Asahi. Saindo da praia cráticas. Perseguidos pela' tido num satélite soviético. I inaugurada em 1949. Entre

'de Samushiro, a 3 de outu- polícia secreta, alguns co-I I os anos de 1940 e 1954, a

bro, no seu monoplano Bel- meçaram a smpreender a. -0- energia elétrica -produz ida
lauca de 425 cavalos-vapor, 'lua fuga para a liberdade

I'
em Porto Rico aumentou de

os dois aviadores percorre- I escapando a pé, através de Completado em 1943, o 1147 milhões para 850,8 mi-

ram as 4860 milhas em 41 _passagens nas montanhas. projeto hldroelétrico de Dos, lhões de kilowatt-horas.

�Nf�R�lDi� r�ll MJ\�ijMHmR� INZE �HI1N�l� RECEM·Nl��ml�
TÔDA A POLICIA MOBILIZADA NA CAPTURA DO "PAI DE SANTO" - DESENCA
(\UNHOU, DEZENAS DE JOVENS, CUJOS FILHOS ERAM ESTRANGULADOS

Uma menor,
-

a jovem Te
resinha Oiivejra Matinho,
de 17 anos, resolveu, mínu-

Sua esposa nunca reclaol tava com o auxilio da par
.nou .da estranha sociedade teira, Maria Durão Cardoso,
-lue lhe era imposta. Ao con-I alcunhada '''Tita''" "Tita''',
traria, era uma especie de de 43 anos, estrangulava os

secretaria de Benedito, para I recem-nascidos, Adelia E.u
ionversar as meninas a se' zebia de Jesus, de 48 anos;
.ubmeterem a seus des·ejos.· outra 'f�nática admiradora
Varias' meno.res como conse- de Benedito, cOJlfessou ha

ver sepultado 11 crianças'-.
que foram estranguladas,
admitindo mesmo, que su:
focára dois recem-nascidos,

v'Jtjll1as,_ e pª,rfl eliII).ipar §ll- por ordelJl çlirej;a.de Bere,dj.
mariamente .as 'crianças con to.

São Paulo, 28 (V. A.) -

Informa-Se de São João da
Boa Vista:- 'I'ôda a policia
local se empenha na captura
do macumbeiro Benedito Es

tevam de Oliveira, de 51

anos casado, que morava rio

bain:o Tí'ês Fazendas, a 13

quilometras 'de São João da.
Boa Vista, acusa'do de ter

cometido uma série de. cri
mes. Tão logo se viu ,perse
gu ido pela.s a l\torilqad.es o

feiticeiro saiu às pressas de

sua casa viajando para a ci

dade de 'Marllia, e d�li tor
nou a se mudar, parecendo
que se· embrenhe).! no Esta
do de Minas, Jlllltamente
com algunias de suas viti-

ciosamente, sua odisseia
com o macumbeiro, af'irman
do que foi submetida a uma

série de violencias e .libidi

nações, terminando por dar
á luz a uma criança, que foi
assassinada. Afirmou, tam-.
bem, que duas outras moças
menores foram assassinadas

1uência, se, tornaram mães.
A êle, Benedito, não inü!res
;::'.va C�Ull' os filhos das suas'

�, --

por Bened'ito, depôis ·de se

submeterem aos seus dese�

Notas Cinematográfiéas"
-0- Lincoln Series", muito elo-

Etchika ehoureau Filmará' giado pela sua autenticidade
110S Estad,os Unid(}s - A <. histórica. "The End the Bei

mas.
triz francêsa Etcchika Cho ginning", ."Growing Up",

. "Pai do Santo", conheci-
reau foi escolhida pela "War "New.Salem", "Ann Rutled

dissimo no bairr.o, Benedito,.
B oth "pa ., ab""h '. g'e" e Nancy Hanks" são os

Estevam, 'conseguiu impor ner r ers ra. 1)1" ',,�-ll."

T b H nt f'lm cinco filmes desta série sô-
uma incriveI autoridade não com a u er, no 1 e

"LafaYet�� Esca:drl'lle" bre a vida do presidente Lin
�àmente aos' fanaticos que

L'�' •

coIn .

. frequentavam o seu "terrei- Etchika já ,trabalhara em
-0-

b '15 filmes' realizado's na Fra�1
1'0", como tam em a propr\a "Moby Didk" Recebe o

-

esp03a. Sua vontade se tr!j.- 'ça, Itália e Alemanha� .

. duzia em lei e disso se· apr8- -0- Prêmio da Fundação Tho-

veitava êle para satisfazer A 20th Cent.ury Fox fi! mas,Alva Edison - O filme

seus instintos, obógan'do mará um RI�m�nce de Inviln "Moby Dick1J-baseado no ro�
, mance de Herman MelvilJe,

que, meninas pernoitassem Shaw - O .romance de .I'rwin
em sua companhia, sob os Shaw sôbre a S�gundaGuer- e dirigido por John Huston

olho's complacentes da espo- ra Mundial "Tha, Y:o'Ung Li para a "Warner Brothers"
.

d
'

d
. f.'l"·m'ad-o p.ela 20t'h, [oi. escolhido pela Fundação

sa que am a o aJu ava na 'ons, sera •

consumação dos crimes., Centwry .Fox. AI .Lichm<1D
Thomas Alva Edison como o

. filme que melhor serviu aos
Dessa forma, o macumbel- produzirá a ver.são ciIDl3'ma.

, interêsses nacionais. Mary
la infelicitou inumeras jo- tog'ráfica, do livro que foi

p' kf d t
A' ,

vens' de�encaminhou mulhe- publicadi;) em 1948. ICG'
ar enp regou o premlO

I
res casadas e ainda hoje vi- . .._o- .

a tregolt'Yd eCk'l que repre-,.

, . sen ava o o o e enco.
ve, em companhla da eSPo-1 Filme;;; de Maior Sucesso n. f'l d W lt D'. d' t d

I
\li 1 me e a lsneY, ,

Ea, que nao reage lan e es, na Ultima Semana d.e N9 "Th G t L
-

t' Ch i
ses fatos, como, mantem 'Sob I �embro _ de a.côrdo com a " ef .

rea

lh�cdomo lve a-
J

" t t' Ih' I .' , se 01 esco locamo o me-Io mesmo ...e o ou l� mu. e1, I reui!Ol'ta "Variety" Os filmeg lhor filme para criaças e,
casada com AntOI�lO Ramo�"1 d,z, maior sucess·g finance'h'o "On the Threshold of Spa- I
flUE!.. tambem se deIXOU doml-

na última Isema1na di:' novem ce" da "20th Century Fox",
na!; pelo falso poder de Be-

IJro fOl1J.m: "Giant" (Warne como o melhor firme cientí-
nedito:, Brothers), "F1reiendly Pu fico para ;ovens.

J

Há variós anos, morava J

suasLon" (AlUed Artis,ts \ -0--'
êle numa. casinha branca, á

beira da estrada 'de Pinhal, "SeVl2l1 Wonders of the W01' Será filmado
.

"Talke a

do·minando todos os habitan- ld" (Cinerama), "You 'C3!ntl Giant Step"
- A peça de

tes do rocal. Depois do cair Run Away from' it" (Co,lum Louis Peterson "Tak a Gian

da noite, o macumbeiro re- bia), e "Oklahoma"
-

,Mag Step", levada em Nova Ior-

unia em seu terreiro varias . na), '-lue em 1953,' será filmada

p'essoas, queimando pólvora, .-'-::- pela Companhia Icinemato-

acendendo velas, destroçan- "Tis Cmlld Be the Night" gráfica. Hecht- Lancaster

do galinhas pretas, em ritu- dá Metro - Jean Simmons �com um elenc_o negro. O úl

ais extravagantes. Prometia
.

e Paul Douglas s,ão os ·prin- timo fi+me realizado com um'

c'urar qualquer doença, pro- éipais artistas do filme da elenco composto únicamente

mover casamentos, en'rique- Metro, "Tris Could' Be the de artistas negros foi "Cal'-

N· ht" b d h" men 'Jónes", dirigido por
ceI' melhol' a vida dos cren- 19 , asea o numa lS-

,

'1
.

t" 'd I b 1 :é t l'n Otto Preminger.tes e ainda. torna- os pessoas ona e so e. ennar, -

de projeção nos meios polí- cluindo músÍ'CaS'> de Micho- -o-

I B d ky S Y C hll Elenco de "Saint Joan" deticos. . as 1'0 s e. amm a .

Dominados pela segestão, O filme será diriogido por Bernard Shaw - A pl'óxima
os incautos que o procura- 'Robert Wise, e conta a his- produção de Otto Preininger
vam se 'submetiam aos dese- tória de uma moça recém- é a adaptação cinematográ

jos de Benedito que, em i!àída da universidade que fica ·da peça de Bernard

muita:s v,ezes, determinava ensina numa escola primá- Shaw, "Saint Joan". O pa-

._ que o "milagre" somente JTO- da e durante a noite traba- pe.]-Útulo foi
_
entregue a

deria consumar-Se se' o in- lha num "Night Club".· Jean Seberg e o inquisitor
t�ressado permitisse que a -0- será Felix AYlmer. Além ,des

esposa pernoitass.e em sua U'ltimos DocumentáriQs tes atores também_ figu'ram:
casa. Assim agiu êle com - O Departamento de Rá- no elenco: Barry Jones, Ri

muitos dos adeptos, exigin- dia e Televisão dos Estados chard Burton, Richard Wid

do, em muitos casos, que' Unidos � a Fun,dação Ford mark, Richard- Todd, Harry
htmbem mocinhas ficassem produziram um documentá- Andrews e Sir John Gilgud.

ccÍlaco partes, "The -0-:-. _

jos. r
__;___---- • � __ ,. __ , .0..... _ •__�, _

escolha
�

pela e.tiqueta

"

..

'Notas de Cultura
Publicados 'I'rabalhcs do Lucine Amara e ·Richard

Presidente James Madíson 'I'ucker,
As Universidades de

Charlottesville e a de Chi
cago publicarão cartas e do
cumentos do quarto presi
dente dos Estados Unidos, way nos últimos anos pai a

James. Madison (1751-1836). ·da companhia inglêsa Ole
'Esta será: a primeira publ i- v ic 'que iniciou um repertó-
cação dos trabalhos de Ma- rio de Shakespeare com du
dison, conhecido como o ar- ração de dois meses, no

quíteto .da Constituição e da Winter Garden, com a apre
Declaração de Direitos do sentaçãc de "Richard II'.
"Homem. Espera-se que o tra I'ambém serão apresentados
balho de editar e publicar 'Mac'heth!', e "Romeo anel
os documentos leve um ano, Juliet". Dentre os artistas
e forme vinte e dois volu- pode-se citar Paul Rogers,
mes que 'serão publicados John Neville Claire Bloom
pela editora da uníversida- e Coral Bro';ne.
de de Chicago. O projeto foi
realizado graças a doações Sociedade de Etnomusíco
da Fundação Rockefeller e iogia em Ffladelfía estuda
da Fundação Ford além de Música do ponto de Vista
um auxilio concedido pela Científico - Uma sociedade
Assembléia Geral ida Vir- recém-organizada em Fila,
gin ia e doações menoresdas delfia está realizando estu
universidades de Virginia e dos científicos da músíea,
Chicago. Três hisoriadores-l iesde o jazz- norteamerica
foram escolhidos para cole- .10 até os tambores af reca
tores dos trabalhos de Ma- nos. Esta orgunização é a

dison�William M. E. RachaI, Sociedade de Etnomusicolo
Leonard D, White e Wil- :ria' fundada no Quinto Con-
liam T. Hutchinson. gresso Internacional de Ci-

-: :- éncias Antropológicas e Et-

Exposição de Juan Ramon J nológ icas na, .Uníversidade
Jimenez - A Biblioteca do de Pennsylvanía, em Filadel
Congress__

o em Washington, fia. A sociedade tem uma

inaugurou recentemente 1 publicação, "Etnomusicolo
exposição em honra de Juan g ia", meio de comunicação
Ramon J'imenez, conhecido mt-l"e especialistas do estu
poeta espanhol e vencedor .io da música em todo o mun

do prêmio Pulltzer de Iíte- do, Esta publ icação inclui
ratura em 1956. .utigos, comentários de 'li-

vros, âlistas de discos recen
temente publicados, e notí
cias sôbre especialistas que
fazem coleções especializa
das ati realizam pesquizas.

Três Primeiras Audições
num Concerto da Sinfônica
do Ar Dirigido por Storlw'Ws_
Iky _:__ Leopold Stokowsky
recenteménte regeu a 01'

qusera da Sinfônica do Ar
em Nova Iorque, apresentan
do três peças em primeira
audição mundial: "Robert
Browning Overture" de
Charles Ives, Sinfonia no 3
de Alan Hohaness e o Con
certo de Piano no. 4 de Kürt
Leimer, com o próprio com

positor ao piano.
Venda de .discos Clássicos

nos Estados Unidos - Em
1940 haviam mil cidades nos

Estados Unidos que organí
zavam séries de concertos
de .música clássica. Atual
mente há mais de 2.500. O
aumento do número de con

certos é diretamen te-relacio
nado com o aumento de ,ven
da de discos de músicas
erudita. Dsde 1920 mais de
20 milhões de discos de con

certos, regidos por Toscani
ni foram' vendidos nos Esta
dos iUn idos. Desde 1903,
qáando foi feita a primeira
gravacão de uma obra de
Mozal:t, mais de 60 milhÕes
de discos dêste autor foram
vendidos nos Estados Uni
elos.
.....................
Distribuição dos Oscars

A distribuição dos prêmios di3
cinema "Oscar", foi prcgra,
mada êsts ano para 'o dia 2 ..

de março, O atol' cômico Je:,

ry Lewis será novamente

mestre de c,e'{''imônias da en

tr'le'ga dos prêmios eoncsdldos
pelá Academia de Artç'3
C i ê n c i a s

:

Oínemategráfí
Ca:S.

i
. ".� I

A Companhia Old vre. na
drOadway - Uma das visi
.as mais famosas da Brod-

-::-

"Eugen Onegin" Iniciará
a/ Temperada do Metropoli
tan Opera �. A temporada
de 1957-58 da "Metropnlitan
Opera" 'será iniciada com a

nova pro.dução do Tchaiko
vskY, "Eugen ""Dnegin", diri·
·gida por Dim.itri Mitropou
los.' O es.petáculo será em

inglês e terá um elenco úni.
camen te norte-am�riçano, O
papel-título caberá a Geor
ge London. Outros papéis
importantes serão dados a

::-

Desde a escolha dos ·tecIdos padrão corte e 'aca

bamento ptrfeito tudo é motivo. do maximo cnIdado
pelos expeciaHstas responsaveis pela confecção das

-

roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter u
.oupa per:eita e que. veste bem.

.

- Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem
adquiridas com exdusividade nesta cidade estas a

.
madas roupas.

'

,
,

•

,. sua nova 'rouDa anatômica
para o hÓlJ1em moderno!

Jm-p&r�a_r� f-+- .', _

�
• � conféccionada em quatro talhes

e em 32 tamanhos. Seus tecidos e_aviamentos
de alta qualidade e p:é-encolhidos..

-

Você se sentirá bem, pois o corte IMP�RIAL
EXTRA é lOO% anatôinico, muito mais confortável
e muito mais elegante.

.",

são

••

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

.

Garar.tida por
I

.

.

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER SIA
Rua Prates, 374 - São Paulo

35 on.QS especializada no ramo do vestuário

DIstribuidor exclusivo:

MI\GAZINE HOEPCKE
•

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1000000,, �Juscelino,Comanda, A Luta Contra··A Pror�Mi,"�__�
LAÜ_��"",,,_. rogaç'ão E A Importação De Abtomóveis .......,,��

,

RIO, 27 (V.A.) _' Q Presidente da República, na reunião que manteve, no Catete, com o' ministro da Fazenda e os leaders da, maioria no Congresso,· fechou
questão contra a prorrogação dos mandatos' e a favor da manutenção do seu veto à emenda péla qual os deputados importariam automó eis; ao câmbio oficial. Q
eaders Vieira de Melo, e.m entrevista que nos concedeu, disse que o eh efe do Govêrno considera "altamente perigo sa" a emenda dos automóveis" tanto ma�
quando o ministro 'José Maria Alkmim foi categórico ao dizer que a sua aprovação poderia abrir uma brecha irreparável no sistema ,cambial vigente derrubando
a autoridade dos tribunais para negar as medidas' em favor da importa ção daqueles veículos. O sr. Vieira de M;elo acr eseentouque examinará-com a bancada majo
ritária na Câmara os dois problemas. Outro assunto tratado durante a reunião no Catete diz' respeito às manifestações de indisciplina de u lguns representantes da

maioria. O sr, Vieira de
I

Melo apresentou ao presidente um esquema s ôbre situações estaduais, sugerindo providên cias para solucionar as dificuldades do mo

mento. Sôbre a Comissão de Inquérito relacionada com Fernando de Noronha,disse o sr. Vieira de Melo que acredita na sua constitui ção, pois, nesse sentido,'
, '.'

- ,

, existe jurisprudência Iirmada pela Mesa. "

.

'
"

.

. _ ' . ' ... " "
." •

�������'''''���'\.����'�����II,IIIIM1��Il!§I!I'$Jn!ii.!il�������""���IiI_)lrllllS!§�,.�YiJ'�� !IM_!!_nm&"*,��

ú��ia' v�r !. rI rral� a a �ru! "I
OSLO, 27 (UP) - Urgente - A Untâo Soviética, numa, março, foi enbnsgue na qu ín. selIlido submetida à consíds, laçÕes norueguesas, sovíétí-
I!_ota dada húje à publícídads, faz a,

Nor1ueg,a" membro da ta-,re,ira, passaôa. a� prim,'eiro II' rações" e que será da,da

con-\ ca.s" como ,nas questões eSP,e- 1957-

t t d d t d t t Florianópolis, . Quint,a-ft ira, 28 de março de
Organização do Tratado do Atlântic'O _ OTAN _ a severa mlnístro noruegues,

.

Eínar
1

13'S açao no SeU eVI o em- orais a su uaçao m ernacio-
-�----�--=_--------..'-"'_:_--

I

�ert
' ,

d '" .

" , " ,

'

. . Gerhardsen pSllo embaíxados

I
po". nal".a encia e, ��el1so perrgo que corre, se permítlr o

eovíétíco, M. C, Gribanow (l Depola de dizer qua omun Diz que "os Estados uni, M
· lU Se

A I' Comem(}r'�t'ltvouso de seu terrltorlo pa�a bas�s de defesa oeídentats. dada hoje à publicidade de, do leLSteve "frente a um sério dos não ocultam sua ínten- al� mo, p

Declalra a' not.a que a Uniãr, Soviética ver-se-ia "força- pois de eonsíderável díscus- perigo de guerra" duratIlte! ção ele usar fôrc;as armadas
"

Dila, 18 •de abril próximo, 'bem a sanção do Sr, Mínís
da a adotar às mais enérgicas medidas para .,liquidar ime- são sec!et_a entre o go:yêrno e -alguns dias, e�, n:o'vembro I

no ,Levante':, que "não faz
mais um selo comemorativo' tro da Viação. Será êste o 32,0

díatamente as bases construídas. para uma agressâc'", a Comíssào de Relações Bx, passado, e que
_

aluda perrne i m'mto tempo, ....havia u'� pla-, I '1'
'

'terlio'res do Par,lamento, nece" a _bs'll-sao, Bulganm no Para les:aclOnar unídadss vírá ,entÜqueicer a F'ílatelia no iS,elo comemoratívo re IgIOS�O:
A "franca" nota':"'dõ"p'ri�"''i'�ç'ãõ'''dE;''ha:ses de proj.ét�hi Um representante do M;-' prossegue "O falto de que o norte-amsrícanas equipadas Brasil com a tilra;gem 'de cin-:.' pois o Brasil já emitiu até

medro ministrai soviético, Ni- guiadlb's da Otan, das quais nístérío de Relações Exterio- senhm- está na chefia de um com armas atômicas em:lI.
co milhões; na taxa de 2,50' agora, 28 selos com motivos

kolai Bulganín, indica 013 ';e não existe nenhum atual- reis dai Noruega, Iímítou-se a govêrno de trabalhadores me guns paíssc, sôbrn tudo da
''''os II católicos romanos, 3 probos-

lTIO'rl3's de que se use, ,ter1ritó- mente, dizer que a mensagem, qU3 permite chamar vOSlSa '!lJten- Otan e de do,talr de armas cruze�.". ' .

'"
, ., ,

t t
.'

1 '" , -

t t 1 ti tômieas Trata-se do selo comemo- tantes, ,petffa2lendo assim )2

�i1ij�i�:N�TJI�Jl+;D·;�fpfDJl�N·��Jl"�rll��NeWTd:�1l711;�TuTI-�N�;:1l��f� I iR. an��N( IRTiéi ��i:;::::::�:: �:a��po�����:,g.�:�i�:, ª1Ê1:<::���i::���
J
DHIVbU li.b U�,� u au ' D O b 1111 � .D. � I ate agora nao cedeu estas

I
" ",,, � I Tomou �osse;, ontem, no

bases a "fôrçros estnangei,

B'� NOS S o.n A N C O - � 1- cargo dle Dwetor �o;Depa:- ras" acrescenta: "Seijamos ,Des.- Ida-O e-rnadeS_ \

�
tamento de Admlmstraçao '

_.

_

� A V I S O d P f't M' 'paI
rrancos. Isto nao resolve to,

"g , a re ei uea umeu t 1•
.

' d FI
"

'r sso
a mente O' problema. Pela

�!
Temos o prazer de comunicar- aos nossos prezados clientes ' l}:etZa:�l'�?n�;��ân�onos-, p�imeira vez, .Noruaga é não

Por- decreto dé 22 do cor- Ve há maís dê seis lustros, a
,

.

d t d 1 -l'd d
..

h ' . O 'o t' I t d somente membro d:s Un1:l '

'

" ,
'

cão �oi recebid:te amIgos es a praça e as oca 1 a es VIsm as, que no. proxImo �
SUl � �ga, e em�n. o e

aliança dirigida .contra uma' rente, publicadO no "Dlarl::> sua, promo. -!.' :

d' 30-a Ad'
. .. '

real merlto e� capilllCld,ade d t"
,

f' '1" d nteontem fd com' geral agl'ado pelolS meios
• la o corrente ,rnes e março sera maugu rada a flhaI deste admilllistrati'va para tã,) ,g��n e po enCIa q�el e sU,a, O lCIa e a "'." , .,.

'

,

_'

'
, li I" d d ' s ad vlzll1ha, como tambem obrI_' promovido a Desembargador JudlClarIOS e fOI enses,

B C't l'd 0AO PAULO' C 't- S 1
- O �

e eva o cargo a ntO soa. -

d' '00'
.

.

" < ,

t'anco na al?l a e '-' " , a ru� apl ao a omao n., '. . ,m.ilnist.raçã.o munic�pal. g� a � por seu terrI, rIO a
do Tribunal de Justiça o S1' I RegIstrando com III ,�nsa,

101 junto ao Largo lo Paissandú cUJoos serviços desde J'á colo-' Ao registranmos tão aus- dlsp��'nçao?e gr'l!p�� de' co
dr, Adão g'ernardes, q',le satisfação o fato, levam(;s-

,
,

,
'

'
,

".

I piciosa notícia, feliCitamos. :an ...os tes �atIlt'�eIro", ?,t�ue x-- rc'a as funçfps de Juiz da' lhe nossos respeit-:li30S C:Ufil-

camQS a disposição de todos os que nos honrarem com a s,Ua pre- a� ilustre amigo,__..auguran- a.lq'�a 10qU �r�o�o �ovle/c::>
e aevl d C nlt'11 ; primento.s oom as Cis'rtezas

f-
- ,,'. do-llile uma administração "a el o en ,vu ne, 1. ara, a .

a..... c , ;
, '",'.

erenCIa. .

'

� profícua 'e, congratulamo- rav.el ai la,taques das fo:-ças, Magistrado digno e ,honra-. de que hon,lara o nOVOC�lgl),
r'1

" '

l' 25'd M 'd 1957 � nns com o Prefeito Osmar arn:�das d�, �tan contra a
d com.lexemplar folha je comO' honrou os que vmh:l

l' OrlanOpO IS e arço e·. o,; Dmao Sovletlca" , o,
'. i' Cunha pela acertada eS,C()'�

Af' d' b' se"viço à Justiça à qu:d ser, ,exercendo",
,A DIRETORIA l, lha', em lelvar para a Pre_ ,lrn:an 0, 'que, �m �'ra

.

�_ __:___,-, _', _,

.. feitura Munici,...al' um ho- ago.ra nao lexIstem tal,s for- ,:.:;;;;;:o._.()�().....()...()�o.-.()...()._.().-.().-.c
.�"'_'__-...F.....,......"'»-'-..-..J"-""�.• "J-"••_.'-,.a.p.-�.�� '_"�_",....,....w.m........_""'_"'_'",,�. I'

cas a-rm das na N I' ....._..- ,� -,- ,,-- -- _. - ----- ,---- ,,_.... mem de trabalho e capaci- ',' ,- a,
.

'orueg1a: ,a

I
?

�

-,-

�� �i�lM�n�� MlI�" f�l��� III T�RRI BdR/du·e,.sca-pe'� ���\�,��;�iE�!i� I "Mamie E Ike DescJbriram A Fórmula' Da FellcJàade ��!:�di��� ������!��!� CO'�l_1 �

.

", A r ditai
. "Erp. vista Idais. ci'rcunsrt:ân-

-

,_,
O,....O._.O__O....

A'mo" r Cam-�radagem i} (lODII·!! o �a 'Iu· toa ' noss: :harg:��um��sti� das, não instamos a que seu ?)...().-.o.....�m 'u de" Un�dos tem direito a obtl:l"
II Il U 11 \I ca de ontem, não tenha g,ovêrno Irenunc�e ao 'I1ra,tado RIO, 27 /UP� -

,,�ert:,fÜ' d� armas .americanas", �omo o"

� 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'HIII"III";'!lIl1!l!\mll""lI"''''"H
"1''''''',,,

_, I I _ -

" ... lIIlnm'""""I11I11I11IRDlmmlRllmmnmm

�:: �:��a !:'��t�!!m:;�! ��:;�!!l!�j,� h���,O�o�:��: ,k�:��h�e'l���� �Om����i�'enJe �:o1est::d:����:�I��J.�!, l'�t'
"E

-

At' h
·

I'f I' M 'd 'd I' A1 b'n t d G d Il" ncl,s.sa atitude 'a, II2'speito dês_ da RlS'Pu�hca � �eec:�lao re� 'Sos não tem ümdamento pa-

i sao, e oJe, um casa e IZ - ar! o I ea e aquele §
I i �rt!,olso���:n�o'���e te Tratado', Embora não te, e?,oneraçao do e g

m S'í.o ra protesta-r, Em. sua entre-
= - acus-açõe,:s graves, nestes nha intençã'Ü de atacalr nin- glOnal do TrabalhoM: za ia -vLs,ta coletilva semanal, ? ,l-Ir,l-
"fa'c'I'd content A lhe d roldado lem de sa

ª 'lt· t' 't' .

� g'uém, a União Soviética, eml Paulo"s�, Paul.p-, - � g,,: mek.o magistrrudo clas�lflC01!
I I e

.
ar - mu r e um �, _

,"
-

�, �o 1���lg�!O�ore�I�� � resposta às ações agressivas' que SOIlCI,tOU d::�Illssao o C�� I

de injustificaveis ,as ameaças
=

b f d Q d
".

I 'd·
' '.: estreitamente ligada ao. contra ela, ver-se_ia forçada I W?, ReS?Ü'nidl�r�r:�fe e�PI:I; "sé-viéti,cas de que _o Japão e a

ª er u O uan O O amor resls e aos maus las' f govern dor sem qu o a adotar W3 mais lenérgicas d�e�t�, ]ntenn e." :,', Noruega Se eXpoem a UJ?1'l
�

.....
,

'

.

:I � govêrn! tome provi'd�n- �edidas par!1' liquida!" ime-I ,ymlC�us �er!:az �f.rres, 8-nl imediata repl1elSaU� co�un��,�
;=_� por ANITA HUNT,EN '_ �� CiasNoa_Uo dfaêznomtasUI·.Ot'ofi,Clf·-aa�Se'· dIatJ3.mente as basies construi

I ,�,ubstItuto eventu
i :ta, no caso de gue�-r_(l... :;e; p�.

Il " ?a-s ,p,a�a ,uma, agres'Sã.o. Não LIMA 27 (UP) _ Prilsse'gue
I

mitir,�m á �nstalaça.o, �e ?���S= ,
'

'auma série desslas' aCII- e dllflCll lmagmar o' Imenso h
. !

o't ai décima rodada la:mencanás em seUs "ell.t.O-
§_ "Desde, que o conheço só uma vez vi fi ahower. Gra�as ao seu en_a_" s.aço-e" _ cUJ'a grav1'dar]e p"lrk>o a que aNoJe a n I e "0

t
�

d d
'"

x- _o
'.

oruega se, do decimo 0-6no campeon�- n s,
,

ª ·d " di'" h'
. can ° nato e· oon a e natu-;, reside no partirem de e poe delx ndo qu S t

§meu marl o nerv'Qso , ec arou nao. a muIto "raJ, adaptou-se logo à sua! i órgão notóriamente la _ 'T
" ,

,a
I

e eu e'1'-
I to Sul Ametricano de Futebol

'

LONDRES 27 (UP) _, A cner
-

Ih d d d d d
- cll��ocrulloo, seaJal1_;xIP orado p,el,os, co.m a partida éntre as, Slel,e- gl'a ad've�t�ncia da União 80_

;= a m.u, er o Presi ente os Esta os Uni o;.:, nova situação de mUlher�=) ctwdista - o governador < S g ·",s VOs de certas C 1 b
'.

...

d d b' gra,n,d'"",� p'ot�e'n.cI'as, A· 'de,mo_' ções do Peru e, da"
.

10' .fi'm la. viética à �oru,ega caUS,'{.lU sur'-
==- "f· d· d - t "

dum s,oldado sem fortuna._=_, em vez e man ar a mI' _. I d d "

01 no la O nosso ca"amen fi '

"1; d
.

t ll'don� fo'rça' d":'�' ,

I Po.r outro a o, os Joga ores
p·esas, e' alO'u,mas COl1,leetura,s

� � u- • E' muito possível e até mais § mquerl os, eu cal' a '" ..., armas mo- b '1' encerraram esta' i"
•

t'
""

:,"'_' Mas EI·senhower teve mUI·tas ocasl'o-es de qU,e provável que tenha cho--,=,' 'li patent.e de honestid,ade del.1nas é tão gr,aude que' us
I raSI el,ros

. i' ,�
no-s circulos diplom.l..lCo_s oel-

'li e de' indulgências ple- golpes qU'e ,se dêom ,ar ti, _
tat1de os seus prepal� IVO� dentaIs. A Opol'tullIdade da

:; d' ·d· h'" "ado a'lgumas veAzes ao co:::. "

b d' d trul',r as bases' do� agP. sa I es,' com um,
bait.e t�ola e

gmaSll-j am,�'aç,a dl'reta desirub' lJar·êse enervar urante a- sua VI a pOIS a poucos
1

_ •

" -g � nar]a,S ao su 01' ma o s IC sOlre::; ra.o seu match de anl'l
..

,., U'·� S:; ,', ' meço; nao sabIa ,cozmhar" � vitima das incr,e,pações alcançariam, indubitávelm.ell ca,pa .

,
'," tes ,do paIs ,Se a "mao. ?-

'

__
5 homens oue na sua existência topassem com nem o que, 'sl'gnl;fl'cava eco-_ª

•
- o qual, na J'ustiça, em te á owaIlidi 'd '

nha contra o UI.ugual. De, viética for atacada' pelo oel-
n ' s O" es areas os ar-, .

d' 1 ada c ntra os co
I,

•

I
.,

"
d·f· ld d

1\ la' "N I d :: pl'o'ce':;;lso contra o sema- redores ds'Stas bases o' qUd' POIS, a go e
, ?

,O 'ld
-

I dente, parece assma ar o I�l'§tantas I ICU a, es como esse rapaz que era
1 mlzar. o, ar os meus� nári:o. acusado'r, foi de'r- repres'entarLa: uma c�tástro,116mblll!loS't o t�cmco s,"'a _

o. cio de-uma, nova estr�t2g'1a:
ªflh d' f

.

d K
' ,

, nunca aprendI, no que res-ª rotado", f.e até para nações de terri. �rR/ndao c�n�Iderou qwe nao, do Kremlin, 'em sua prop:t"
§ I O um orasteuo o ansas. peita a cozinha, senão a fa-§ ,

Outra carta patente, tório muito mais extenso que era., necessarl() �m .mat�h I gauda contra os membr,!s �a� De fato nunca Mamie sonhou que viria' a zer "maionnaise" e "eclai-� muito comentada no in_ á Noruega", . �rel�o e qUe "o �e1ec�ona o
i OTAN. Como, a advetrtcncla

§ ..
'

•

\ res" de chocolate, e isto era§ terror, foi entregu,e a um Acredita-se aqui que a União
I esta �rolltto. Br.a�dao es·! de Mosco.U � OSLO Se, pl:odl_'z

,

§ser a prImeIra dama dos Estados Umdos, mas l'<ÔllCO .para uma Idona de §I' chefete udenisia, de Rio S0i71iética está 'preocupada' pera.taJ.;nhar na _equipe todos! logo depois da co'nfe�encla
• §=se lho tivessem./perguntado no,s primeiros anos. .casa; Ike sabia cozin.har me-=_§ !

do Sul, que se

mUdOU'�
pi21las possibilidades qW3 a os_ tI u ares, nao:� �or ��I Eisenhower, Mac�1illan, nas

Ih d d h para Chapecó, d,eixando
'

Norueg,a ,ocf.erece geográfica, t�atar de um ad!elsarlO P-, 1 Benmudas, considera que

§de casada seria capaz de responder afirmati- : ar. o que eu eA am a 0-;;
na praça,a�guns milhões.' estraltégtca e técnicament 111rgOSlo, mas tambem pO�ql�e el constitue o. c'omeço de uma

ª " ,Je confesso que este estado de contas pOfl saldar, , , com 'sua fronte'ira 'comUl� pr:elc�so \ienc�r com o ma,_'{uno
j ",campanha ,de intimidação"

�vamente, pois em breve verificou que para o n110 mudou. Então êle disse-ª �' * '" com a. Rússia no norte. Há! de tentos. I cont�a os as:>ociado.s meno'l'CS

�seu marido não havia impossíveis me que a mulher dum solda-ª � - * duas ISeI?anas, o miniitro I W.ÁSHINGTON, 27 -(UP) _ O da OTAN.,
,

� . • •. ,do dev.ia saber fazer tudo, ª � 1\'Ias, nada disslO o.fen- 'Hnorudeglude� da Defesa, Nils! pres'id3\nte' E�senhower deela" OSLO 27 (UP) _ A advêr-� Pode-se,afIrm�r sem rece�o de errar ,que ainda qUe o náQ tivess'e� de ,ou atinge quem quer toand' a i �lsse qNue "o momen, rou que a Grã Bretanha e iE! t'e'nCI'a' I'U'Ssa ,c'o,rl·,t.r'.a o"o.st,,-- '- quel seja. IntOlerável, 'e que a ar" Iga p , ,
'" �

§:Dwight perfilha esta convicç,ã.,o? Só ela pode aprendido", e eu aeredi-ê= t!
por aqui, somente nos.. eceb' p', t· w�

d
ossa ,outrõs aliados, dos Estados belecimento der bases da or-

t
' " � r er rOJ e eIS' gma; 'ÜS pa_ " ,-,' 1

"
,

= r
.

lf' f t
eI . = � sas charges polit.icas das r,eCle agora mais próximo do

- garuzaçao do At.an�wo N(;l-
§exp lcar como um Jovem a eres sem or, una Foi esta confiança no ª :- quarta-feiras.,� que a 'Um ario atrás".

- Max Opbols . te e� $011,0 n:;'ruegues, provo,

�nent relações teve a audácia de pedir a mão de nlafi.do, qye resolveM muitos� ,�_._•• �...........................""""",,--�__ .........._..................-_.........._....--.,
, .. vou lmed�:a.ta repul�a.de par-

- , -

bl -'
.

ESPECIALISTAS HAMBURGO, 27 (U P) - te do ór�ão s,�ciali�ta Ars'sr
§Mamie Doud que pertencia a uina famíliamui- p�o emas ,s�us, �.om um sor-ª N�YJ\ EMBjlXjlll Max Ophuls, doestac,ado dire- Bladet dIsse esse ,lomal que
:: rISO nos labIOso De fato, da:

.

Genova,27 (UP) Pelo transa-- bo,r Ide cinema alemão, mOl" os \:>oviétíws estão redondaHo rica. Conheceram�se em Denver e ao come� personalidade de Eisenho-i'
,

" 'tlantico Gi'Úlios Cesa,r "parti- l'3lu ontem apó3 Pl"oJ.:':'Ifgada me'lite enganados', S,e aCl"edi�
�.: ÇO' Mamie achava Dwig'ht de muito bôá pre- weT_ desprende-se uma �n-�_: ram para .o Br8lsil 60 operá- enfermidade, qo.ntava ele �5 tam "que os Estadüs Unidos

§
,

.." • '

.

_ saçao de segurança e de: RIO, 27_ (V A ) -O pr.esi-, rios ,:;:lspeciaUsados italilanos, . aJll\Qis de �dàd�, I estejam preprurand,o, uma

ªsença, como ofICial, mas aborreCIdo. Nao levou - éa.}mi, que sempre' acabag dl21llte da RepubUéà as

i d
-

E
g'uel'fa de agressão

....

lan"a-

�contudo, muito telllPo a reconhecer que não por prevalé�er. ,Quando ao§ ����õ�e��;�ri�:�sP!f:�a��� .nei ente' nlre' Eilal E Deibher'l ,��ed::::Sdi���:aier\'�l��
§ h 1 E' �\,. ,

t' I
devotamento ,do futuro Pre-� à c.a;tT2!goria da 'embaixada a '.'. .norueguês num agravamen,�era um omem vu gar. m prmCIpIO, 80 In 13 sidente, era ,constante. Quans repI1esentação idliplomátioa do JERDSALEM, 27 (D.P.) Porta voz do to da iSd:tuação mundial por

�_uma palavra. Se fazia uma áfirmação. podia-se do o filho apanhou a' escar-;_- Bra,sil em Atenas, E ' .'

I I
'

causa' de uma supo�ta po'íti
§ t t d'l d P d·

/

latina, aos quatro anos, a5 xercüo sra'e ense anunciou que soldados Si- ca a:��essiva' norte" �me;i�ã'
\ §es ar c�r o que era ve,r a e. o la·se' contar mãe não' saia da cabeceira§ TEM' r � I ! t" rios abriram fogo durante· a noite passada, na·

�em tudQ com êle, e confiar. , do doente e o jovem oIkial�
=

'

f = contra uma Colônia Israelense próxima à fron 'WASHINGTON, 27 (UP),-
§ Casaram em 1915 e foram moral' num' ficou ser�pre__ào lado da mu-§ d' FOJltes dO' govêruo informa

, §
, Iher. "_80 a sua ,presenÇla 5 RIO, 27 (V A) - Viol,ento teira entre os ois países. O Exército Judeu I ho.Je que o ,pr.esidente Eise

=_:pequeno apartam,ento de 3 quartos. Que mu- me eleu fôrça". "Assim' que:_- temporal desabou sôbre esta !a' f - '
'

nho t' d t'. respon eu ao ogo nao tendo havido vI'tl·ma�;'. I wer es.a pensan o em 1.

€_- dança para ela, acostumada a viver numa' mOl"l·é_u a criança agarre
..i§= capital às ,dezoito hoca,s de . : rar férjias na F1Qrida, no--més

d Ik EI d d
onnem. Ainda são desco:nhe- PO,uco antes um caminha-o I'sraelense no sul do j entFante, para livrá,r-se do

I mag;nifica rnoradia�servidá por muitos criados !.' �i� �:� aepert�u_a ef:r�e�e�] ddos Os estragos 'eausados , f Ih 'd 'I resto da tosse que ainda o
-

A MULHER DE UM "'OL f l'
' '- p.ela violência do vento e- da paIS. ora CO i o num(i emboscada por ele- aflig1e. Sabe'se que o viCl�-pr'e§. -0 ' e_lzes elevemo-lo à bôa ca- te e .assim ficamos por lon-,§ água, mas 'os 'p'reJ'uízolS sãc:' ' 'd t N' tI'

,

-

BADO TEM DE SABER d
- mentos que s_e acredl'ta terem vI'ndo .da' reg'l'a-o I

SI en e, lXiOln am )cm esta
§ mara agem que foi a base gos mInutos". § vultuosos. Igrwí'a_se se há pensando em ir ,1 Florida
� TUDO da nossa união. E�ta é uma, POllCO- tempo depois na's-� I�������t :e��p����ã�3.R)� 'de Gaza. O incidente, ocorreu entre Eilat e I para acabar de' cural"-Se da
= iX"::l;,d,,c M (Qp,nt. na. d�m n -E

ra,ll1 iu.ter:romI)h:lo,s,·'�' 'Del·l:<.l::'e,rt'·.
'

I.!:'ril!(l .�e. ,.'!!,. dura
lItíi)'1lÍliltilllli,ill!'"i"iilÜIIIIIII,ml

' " Ull toda §ua.Yja
'.
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'
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