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SI
RIO, 28 �V.A.) - Na ordem do dia do S�:"

nado, foi aprovado, em regime de urgência,
o projeto da Câmara que autoriza a consti

tuição de uma sociedade por ações que se de
uominará "Sociedade Termoelétrica Capi-.
veri", para a construção e exploração de

RIO, 28 (V A) A responsa, pelo Presidente Jus<!;3Uno até o novo ms�rito Federal; I Para a realização das ref�-' nízadcn-a da No'va Capital uma usina, em Tubarão, Santa Catarina,
bilidade dos 'é'studos e execu- Kubitschek, que assinou de, ferrovia ligando Brasília ao ridas, obras f,err'oviárias, se ! que: por �a das cláu.sula:;· com a fôrça' 'inicial de cem mil klowats e
cão das obras de construção ereto na pasta da V'iação, ponto rnaís conveniente da

I
gundo manda o decreto pre ' obrigai'''' e-a a concluir (13'

",' '" destinada ao consumo de carvão secundário)das fErrovias destinadas a li Dentre as obras que darão E. F. Goiás, e dês te .ponto :-.1 sídencíal, o Mínístério da trabalhos dentro de um pra

gar o futuro Distrito Federal: aQE'SSO ferrovíárro a Brasí / Rêde F':I\rovi�ria de São Pau·: Viação celebrará um çonvên-
I
zo de cinco anos da assínutu . resultante do beneficiamento' de carvões

ao resto do Brasil, foi ontem lia, destacam-se a construção lo; e a rerrovía Iígando Brasí nio com a Compl3.nhia urba./i r� do documenta de breves. dêsse Estado sulino. �atribuida à Companhia :rr I do prO,IODlgament:o d� E.•F I lia a .?oiâm., através dá E.! ' dias. r
-._=�_IIlii
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São João Batista será m�I'1 nomía d-êSão Joao Batista economi-c.o do distrito, poí. mo, mand.ocá, milho f! r.:.�
nícípío, porque a indústria e para que, o promitente dis.: contamos' com a maior e etc., e'tc. Portanto, como ve..
a agrícultura não óeix:=tm PJ I trit,� torne-se um verdll;àéi,'< mais moderna Usina de AÇ':� II mos no e�po�,to, ,S�o �ão
rar a marcha evolutíva do celaíro de produtos agrícola, car do Estado, .com capaci. Batista, nao tem mais deve
distrito, falta apenas que o�: para Ia. econcmía Catarinen. dade de .produçãó de 150 mn res 8' sim, direitos, pois SU:1

dignos Dsputados de noss.i
,
Sé'. ° pOVJ d� Bão João- Ba sacos de 'açúcar por ano, sen : população, sua receita mú

Assembléia acelerem a auto·' tísta está sobejamente con- do fabricado, açúcar de Ji,' mcípal, sua Indústr-ia e sua
.---- - vícto de .que o novo muníci- versas qualidades ou tipo' agrícuitnra já superaram os

___,_-_ ....... ,"'-...t"J"oó •.r--..� � - --...................-----�-. ol"......................�...,.�..._._......-._....-..__......-. ......,...........,..

pio será orgulho do povo Cei como sejam, cristal, moido (\ deveres, e, lutam fi.gora pala

! Jusee lino E Lott Virio Ao- "SU 1.1 �;:::!��p�fã�o�y��:?o'�l ::l��í�:::���:�r.���, ��i�;������d:::����1�:{;�;.
.. - ( categoria de municíplo? tros de álcool diários. ALém acreditamos, nós batist en-ius

� I nspee -1--0na r alflttlo
.-

Obras Em La I-es � 0,=' hto a pergunta inSPlr' �:��s �c:�ei���1caa ��d��;t��: i��3����:5gso�a��PU�1�"�'{����
�.'., .

I
, .:'1 respsíto, mas . ao primeiro que está atualmante em re �amento para o' di�l '1:\ vota,

• exame a re2:po,sta é clara paros para extensão, e, ain- ção da ernancípaçã., 'do .1i8'-pois além da 'elevada raceíta d
.

. ·-R·1'O·-",N28··(V:Xi'_'J"·-N�--;,-;:(i·_-�·e"""(od""D"vi�·dc7trecho Hi.0-. Rodoviário de L*��·�-:-O�-I"fe"Tr�-���c_;--tit�iã';:--.d"'ã-,-g�.1:� municipal e da numerosa po'- a. numerosas outra, como tirito de §ão João Eatísta
�

1 t h ssjam de ca�çados, rlóvei� I pensamento êste, que Sem
ximo .sálY3.do, como foi an�n.- São Paulo-Rio Grande. tem, man eve demorada pa ' ra. Seu 'regresso se uara

. O'.1e. pulação que ultrupassaun ns
c�ramlCas, feculas �. bendi' I dúvida ,ar3uma ccndlzam

ciado, o pl'e"iclente da ReP Ll-
•.

exigidas mo artigo 96 da Cons cíamento de ma?ell'&.s. etc i com o pensar do povo batí s
'blica visitará as obras c.pe Essas obra: vem �endo L1',

JANIO
títuíção do Estado, no que .stc. Co�tudo, nao pouerla. tense, que é o .de tornar 'lU'

, lã sendo realizadas pela tas pelo 2.0 Batalhão Ferro-. _ diz respeito a Lei Orgânic» mos deixar d� f'ala�' �a :lgrI I tônomo o progressista distrí��éI?Cito, de construçi3.o do vi�ri'o do Ri.� �egro,-2.0.Bata; dos municípios, contam aín- .cultura que e tambefil um 'bo de São João Batista co '1
TI' ncn Principal Sul e que Ihao Rodovul:rIO de, Lajes, 3.

, ADHI4MAR da pu,ra rE'forço de sua aut'l fator d� relevância p��a. atribuindo des,t'arte p�ra' o
., b�angem as estradas de fer, Batalhão ROdovi:il;i"!o de :v�'! .

LI nomia, a indústria e a agri econom�a do nOiVO m_umC!plO maior dosenvolvimento de.•L
__---------�-. carias e 1.0 Batalh:1Q' Ferro-

," '" cultura: Ais indústrtIs repre, Na agncultura sahenta-�e. ,nosso Estado
) .......�_�,.. "' ....._-_�.•�.....".�-.....--w-

viário de Bcnto GonçalVes. I S. P�ULO, 28 (V.A.) - CIr-, concllIaça9 do .sr. Adhemar
sentam atuil.Ime'.1te o eixr além da cana de aç{war o fu

.

'18' e's � Entre ela's 'se êncont.ra a ro:- culo'� lIgados ao GOVernado� I' �r Barrq's COIm as fôrçUis pc
-------

! Usea-p. .' � :F�i��r;:,�:;;;n;:;ã:��\ !���:t�;�fJ�:���. q�:isl��' t�t��:�%t:�is������f����.r��; .

� 'c'� � II � An� .�� fit� �
-

IIum' �. fi t� Há 110 �stado, V1�:: .
I
ros, eleito Pre,felto. �,e.· �ao feito eleito e o sr. Prestes •.

� te, uma leI que �eteI. . ° sr, Juscelino segmra em Paulo, �a�o. lhe seja OfICldl- Maia ttambém candIdato)
.

, ,

-

• na que as cotas UlumCi-
companhia do ministro da. �eI?-te solIcIt�da u�a aU?l' ter·se-iam encontrado na r(�

.

.

ç pais, �ú art. �O da Cons-
G'uel'ra sendO' recebiclo em �nCla, ressa,tan�o, porem sidência de um. amigo �o

� tituiçao, seJa� .

pagas Rio Negro, parti:ndo "ali pê: I qu� ,apenas o farIa� no :u� mU.n:, al:g�ns dias a�tes ela R;O, 28. (,;"A.) - � réplica: país estra'ngeiro a 'reVEl'en I tinental, a qual ,'epres2nta,
( dentro do prImell''j) sle·

ra Taiti onde pó'rnnltam. De pnmento de.uma. deferencla 'ele1.çao. DeSse, en�endlm':.!nto do '14-BIS', .const�m�o pel:J, clar a memória de Santos também, o sin�el'O agradF!ci·
� mestre. . ,Lajes, após realiza-r UUla série tprotoco'lar, ,V-I:::tO se;�m am'l'

tenam lambo_s fIr:nado, um Parque <;te. Aeronaut,lca· dOIS Dumont por ,ocasião do Cl!1 mento do povo brasileiro pc-

� Em 1956, qu�nl\� .se

de. l,isitl3.s regressat'á no �lia bos a�v�rsa.fIo.s polItlcos �r 'Pado d� colabnraçao mutua. Afo�(}s, fOI do'ad.a ao Uru.,. I quentenário de seU pl'imeit9 la . brilhante homanag'2m
:. esgotaram os pt'H.?t(�trll� trin.ta 'a esta capit:a.l, en'l.reconClhaVe13. _ .

:
.

do ca;�dldatOl d�errotado com I 'gual em rec.onhec.�mento: p,:-,lo vôo,_' _'. ! prestada. pelo grande país
� seis ·meses, essas' CJ,itas quanto o genel�al Teixeira; Uma segunda, tentatl!\'a ri!) o candIdat� el�lto:. r",':' . J fato de

..hayer Sido _o U�W::l\ ° .U:ru,g,ua�il.p�r.ticiQ9u da,� )r..mjJQ__, à :mem.ória de San�o,�

�. �:shr��;�iPi�!d��f:a��� '���������f���ctmtj;�;��l� -D'E�IDID�-::�'
-

E-
-

DE I�RjErLI j FO'Il��'jll j.' Pj�'�'ll�'EM DE' ��EZ- t�������i���loelo,���ít�:��� IDS-uRm;Et"t', S'IM'I verna fos,e .udemst tos onde se realIzam c!Jr::t�, : gl'l3.ndic&a � que ch,am.ou '"
a! Reg'istrando o fat9, I I "Concentracao Aewnautwa .' - - r
O; c{}mellltamos _a servidão Para melhor acedi 1: o pro· I '

,
Santo·s Dumont", em que de- EGITO 'NA-O'� do/ govel'l1ad;:r à, U.�.�. grama da v,isi�a do presiden- I '- JERUS�EM, 28 �V.A') - O �,'tado .de I'Srael est_arhí. decidido 'a forçar, • monstrou todo o' seu cari�ho I li

e os processos discnml- te da Repubh�a .ao·s

trab�-I
com a breVIdade passiveI, a questao da lE;'ir'e nl3.veg�açaÜ' israelens·e pelo 'canal pu,l'a coI? o povo e as COisas MILÃO 28 (UP) ._ S >r" " d

.} natórios qUle ,começava lhes que "O' ExerCito exc.cu'.a . de Suez, Se'gun.do-fontes fidedignrus, o g:ovêrno comuni'Cou aos "'ntados Un;dos do Bra,sll. I'um J' '. I d' t 'd"·'du.L o

.. r. i d t d I d """', -

d "14 B' " f
.' o'rna es a CI fie :�, a

í a lJÔl' ,�m pra .l.ca'd f � den 1'0, .0 P a.no rOR.,ov;ar:u le à Grã Bretanha que não pôde "adiar" o pwjetado envio de um barco israe .•
'

A do,açao.D . IS 011 ministra do exteriOr c.'te l�-
oi Pouco depOIS, e e o governo velo ao lO O' c�-, I

.

,

- ontem comunIcada aO Co-
i rael, sra. Golda Meyl', elecia'

� dendo'sE, o g.o,vernad-ür ronel Augusto Fragoso, e:;·
, ensoe �o fcanal dte Suez." m.an�o do Parque de Aero-I rou que o sec'netário gel'úl c,a

" . anunciava q.ue pagar'a a mandante do 2.° B.a1la.Ihao s III orman e,s disseram que iii primeiro-minis,trol Da.vid Ben-Gurion no- n�u�lCa dos A.fO�so� pel� N,r�'1 ONU, sr. Dá Gammarskjold
> tu,dos os municípios.

C. a-"--:::- -p---;-(-;- -I ti�icou aOS go:vêl'hos americanos e britânico qu� Q Seu país nãJo :Qôde atendeI.' n�stlo da A�'lQ!naut'lca, at!�- le os Es.tadns Unidos se mos.
I' Mas, para p-ezal� no,�§o, ai omlssao ro ria ...

·

ai' pedido .para que não tente' forçar "em futuro próximo'i a qu�s:tão doj trân- '�e>S de no,t� em q��, quahf:� I traram rueles p�ra· com Is
< plavi'� dO

_

Chefe �� . I sito peLo éanal de Suez. .' .
call a doa�a� como um g�t; I mel, porem .aão com o Eg!� ExecutHo, nao cOrl.e.:. ,.;

d M
'a - a • , t� ?e �rat1dao· e de_ alt� slg- to, pm que ésse último p.lÍs"

p()udia. a realidàd,ec, p,OIS,
. çao O UOIClplO '

' Explicaram' as mesmas fontes que à posição iS'!iaelense foi enunciada ,em lllÍl?aça? nas relaçoes. Jll.ter-I é a·poiado Pela Unifi.() Scvl�-.� após ela, constatavamos
.

resposta às e�ortaçõe:s de Londr:es le Washington em favor da um .adiajmento" naClOnalS sula "

.ame�l.can33, tica.. O Corriel' Della Sel'ra

.� que a maioria das co-

de p1arabealraba 'e a· decisão �oi adotada diepo!s de vários dia3 de 'consu1tas. no' Ministério' do
dado o que :ep,l�sent.a, sob publlca uma entrevÜH't ex.

� a,lnJ.il1istradas ,
.

E t
'.

d,
,.

lt Ü'.s aspecto,s. hl,sto. riCos e sen-I clusl'va com' a s-ra, GOl.da U,.-,líJmunaS ,,", . I
X enor, on e varI'OIs· a os funcionárioS' estudal'lam detalhadamente as infor-

por :;POSICIOnIstas, �Ü',11:
� I Es'teve nesta Capital,)ll) maço-es da ml'nl'stra do Eol·terI·or sra G Ida M

. _r;dJ i do d t
tlmenta.l, ? 1,�.B1S 'para o

PO--I tida em Jerusalem pc·!' �eu

'l� 'tl'nll,'lv,'1 sem rec.ebl,,[ v A ,. o elir, aJetpo ·s regresso eis a aos vo brasJ1,elro .

, con'.e·sponden.te, na qllal "dh 25 do comente mês, urna E t d U'd
"

que de' direitv: Na �s' Comissão composta dos st�. i s a os nl O'S. E finalizou'o brigadeir,) ministra do ext-e'rior reiterou
• I_ sembléia surgm, entao, I

Adalberto Wandersse, Eugê-' _

Por 'Outro lado, a. rádio qe Tallah, na Jordânia, inf,ormou que o Egito es, Henrique F11eiuss a sua notu: I que Israel enviará SPHS na,
um pedido. de info'rm�'" nio Gilg2h, Carlos Borge'3, I taol1ia dispôs,to a laceita:r a continuação do trânsito livre da bal"cos israelense.s' "Cong'ratulo-me, pOl'tanlio, I vi!o!s 'pelo canal di) SUez e O

" çóes sôbre o a.s""unto, n� <.. Gllnt.her SlhQlz, Mnrl'o Kun,d, I. pelo Go'lfo d Ak b" t b I .
.

. com o Pa'rque de Aeronáutica

I
golf.o de Akaba, e qn,_3 l'fS-

': '

t d ..
a I I e a a, Sem ers a e ecer com IstO um pr,3'cedente que' obrigue DI

.- qual Ham SOllCI a as a".. Leop':J'ldo Duvoisin, EdgaI.-dl E ·t A dos. �fonsos, por·,ess.a ,cont'ri- poonsabiliz.ará.. o EgilO pai'
I �. fitos" gI o ou a rábia Saudita" " b d A t B I d t:' datas dos pag,,,me _'. ROiSenstork e EugênioFock,' ulçao a' eronau lca raSi' qua quer mOl e:: e oue v".

!��1��E5���'N�i�O�Ex�i�;�e�\O�(�;�m�:�n�.i�sm�o�·�N�a�c���n�a�§�:�--N·i·n-V·V·T·A·;n��QfiJl_;I-aTd_i-;_k;-'�-laMç_ãpO-�-�T-�_a�_OIJC_OEr_re_�-Il-E-N-'D'll:: ;Ud�êf::t�. r:����,d:i��. � 1 �a e��������ô�o�l:e�fsst�:rr�� MOSCOU, 28 (UP) _ ° afronta ao movimento do pr nU DO U OUi D Ad au' uo U
.

.� .. da quando nem· tudos'l de Pirabe-iraba e Garuiv8.. ChE'fe do govêq:fo com.unista le'tariado internacional", a

o; os municipiüs estão pa- I, Declararam-nos que não

I'
da Hungria, Janos Kadar crescentou o'orador, Kada! UM ESCLARECIMENTO DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO DO

� gos, sUl'ge um advoga�-o � só O's moradores ;i.i.Pirabci· anunciou aos russos que n§.:) chegou na 'quarta-feim.

I OS:' palacian,o com uma lls- � raba e Garuva ,e,,,tão entu- existe o chamado "colffiiunb União Soviética para conye!'
. 'IMP TO DE RENDA

': 'ta das cotas. � úa,smados e ,confiantes .1:1 mo nacional". A imprensa sações com as aut.oridade.. RIO, 28 (V.A.) - lnda:ga a Dele'gacia dn No campo' das atividades civis, essa forma

.� '0 s�. ���;e q�:�e�� ;;�: �, ��i�i�����a���o co��ni���: ��v��c�iSC��,��iC��e ;r:J���O :�r;é::1�r aal��a e��n����; ��ts::C::i��:'��I�= ������:u�� �:r:ae'�� :r���=í�i� :j����t�� c�,�:,e��a:!: :�����a�
� respost.a à úposlçao. � I:>ém qrs de Rio Bonito. Infúr- cio'U' Kadar perantG 12 'Ill}

,

aO seu 'país, dentro da cnn Í'espeotivo Código de Vencimentos e Vanta. apenas a t1essaroimento de ga,stos extra\!r,
" Desse rol não constam � maram-nos ainda que, dos operários de -Sverdlov'sk; um panha soviética de cOlnsoli gens estão suj·e>itas à l'etenção do tribut.o, dinários.
� datas, para ilidir nossa �: contatos que mantiveram' dos lugares que visitou du: I dar f.orte�e;nte· a sua �S�l'U de acôrdo com o art. 98, § 2,° do decreto. n.o

� acusação?O ��' de _p�o- � I
com divers'D's s'rS. deputados rante a atual viagem pela tura ldeologlCa na cortma ,l:' 36. 773-55. Ora, - aorescenta o Serviço de Tribu-

� ceSsOS dlscnmmatonos � e o auto'r do projeto, a quem União Soviétka. Kadar af:r i ferro. A respeito, declada o Serviço de Tribu": tacão - assim caracterizindo-se a sua n:l

,;. pelo. Ig'ov�rno. Aparece� �' fizeram entrega de diverso_,; mau que "o com:uni'smo na I tação do Impôsto de Renda que, por defini tui'ezá, tlem plena aplicação. à consulta a

I" ap,enas mfras,
_

alguma", abaixo assinados, inclusiVe! danaI não 'E'Xiste, já que :uí.� ção legal, �tapa é "a impo,rtância em dinhei- regl'a contida na Ordf1l1l de Serviço n,o 2
� delas ainda nau salda-

um, dirigid{) ao sr. Gov,erna- ·existe senão o comunisrr,o iII L E I A . ro correspo.ndf.tnte ao custeio da racão co· de 12 de janeiro de 1955, da Divisãu. I:W Im-
� das como a d,e Lajes.

� dor dOI Estado, estão certo3 ternacionàl". Depois de !'If:r, A S S I N E mUlTI, n.o local "(Lei n.o 1.316-51, art' 98) ou pôsto. Não deve, pois, a etapa ser computa-

�� Restam, assim, de pé de que ,terã'á, criado o novo mar que não, existe o cham,\ I A N' U N C I E seja, uma 'v'el'dadeil'a indenização de dJe� da para os efeitos do art. 98, citad·o.
e comprovada� todas as Municipio de ?inbeiraba do ccmunisn:o nacional, Ka E D I V U L G U E pesas fo'rçadas a que está submetidÜ' o mi- Com êsse parecer, @oncordllu o dit'dor

.. nOBsas. a,�usaço'�"s. ainda na ses·são le·gis:ativa dar pro':'segUlU descrevendo E M O ESTADO litar, por fôrça de regul!llmentos específicos, '. do Impôst.o dle Renda.

.. que se inicia no próx:mo mês a essência da -contm-revolu I '

-
.

� O govêti�o pagou as ,e:ç��ril��,q��fa; ����6,rrg���1 i:� oc��:o ��n:�����,��,t��:a 'E' Um'a Alegr-Ia> Para Os '8ta·s'·I·feal·ros ," Pe'Irubra's�
cotas no prazo legal"? pOPlIlaçoes., do ,(!'cmunsmo naCIonal e um.. ,

� Não, não pagou! ....

� _O govê_rno, u�(ju �1'.0- P R E F E I T U R A ·D O M UNI_C I.P I O E RECIFE, 28 (V.A.) - O industl1iaJ, paulista José Ermirio de .Morais, natural de Pernambuco, foi .r�cebido na As:;em-§

�. cesso dlSCl'lmmatorlO, E bléia Legislativa. Saudou-o o deputado Arrais, da 1JDN. ª
.- pagando primeiro �os

DE' F L O R IA. NO' P.O"L IS,' [No discurso de agradecimento, o sr.José Ermirio, após historias seus esf.o,t'ÇOs p�ilo de.senvolvimento indust'ria� do.]
� mUD,icÍpiltlS de ,Pl'IE' {'(lt,o, _.

-

ª. país, an�ci(tu o programa qUe vai deS'envolver e,m Pe·rna mbuCiO, com a criação das ind'úst-ias de soda cáus.ticã e_]udenista? i

� Usou! PAVIMENTAÇÃO DA RUA HERMAN B_LUMENAU _

§de'adubos, utilizando 6 81 7 mil kw da usina de Paulo Afoi)1!So. F:s.se' plano prevê, de início, o empl'êg'1f de 2.000 p'?ssoas,§
� Quando 0' sr. Jorge .

° Prefeito Municipal de Floriàriópolis tem Q> p-ra' � represC!Iltand0', com as famílhis, cêrca de. 8.000.
'. �

� Lace,l'da afirlDou :aver zer de comuniéar aJO po-vo em géral' que, nesta dalta, � ReferiU-se ainda o sr. J'osé Ermirio, à,s possibilidades, de Pernambuco no campo da exploração. de suaS reservas)� pago as cotas a to os 03
.

I =.= mmerais·.
. .

. ;__< municipÍ!os, os paga- entregou ao trânsito público a Rua He'rman B umenau, • _

•

mentos, d\e fatn, já ha- eX-l;U!!L Uruguay inteiramente pavimentada _yeJ.a atual §Vários deputados fizer�m perguntas ao visitante, in,clusi Ve sôbre a Pet�obrás. �
� viam sidÜ' feitoS? admilnisttração. ª Disse o. industria.l paulista: / ê
;. Não! Os pagamento;; Pelo a,uspicioso fato, O' Prefeito Munkipal agra- §---:- A l"e,tr()brás é uma alegria para os brasileiros". ..... �
� não haviam sido feito e

dece aJO: povo florianópolitano, 'cuja coop-eraç�o com a ªE saHe�tou que. a produ.ção atual de petróleo no Brasil é de 30.0DO barrís diários, quandQ em Cuba, após 60 anos de]
o! ain�:ie�;!� s:�:0's!�i�O;:� Pl'éfeitura Vem sendo um faror decisivo' ctq surto de � descoberta do petróleo, le havendo ali doze companhia:s que exploram �ssa b.dústria, a prr.dução é de apenas 1.500�
� tamos e essa é a verda- progressio porqU'e passa: atua1meÍ1t�' a nôssa

-

Ôapital. � ba�l'ís. ª
� de incontestável. Prefeitura .Municipal, em .2ã.de Márço de '1957 ªA 'Assoeiàçao Comercial receberá' breve�ente §

-
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OSVALDO MELO
OPERARIOS.: TRABALHAM SEM P'ROTEÇÁO

Quando vejo um operário, ptincipalmente pintor, tre

pado no últimO! dt'jgráu dJe uma' es�ada dei madeína, qua,
Se' sempre velha e emeudada por cordas, para alcan

çar a:ltura:, desprotegido -de qualque.r dlefesa' qUIe! O'

livre de provaveís e perigosos. a,c·idlenteS, até mesmo

com imine.nte risco de sua prc)pria !Vida, da qual de

��nd.e toda uma família quase'se.mpre- 'pobre, !evando
a ao !Sofrimento e à penúria, fi:co a p,ensar1 dieso,lada
mente nas condições ,precarias- desses

-

trabalhadores,
que assim, sem a menor proteção de ordem rísíce, me

recem o amlparo de tOldos. As �iScadas são em seu

maior número completamente inaidataveis para a 6e-,
gurança do serviço. Colocadas sôbre os passeios, por

.

onde todos passam, sem firmer.!:a ou estabilidad,el, fica,
o o�e�ário trabalhando, dando atenção a� serviço

.

e

sem a menor noção do perigO' a que se expõe, �asta.fI>a
alguém pór infelicidade, esbarrar na escada e a queda,
seria certa. e desastrosa.

Por' que não se toma uma providência nêste sen-

tido, para amparar a vida dos que procuram gan:har a

sua subsistência; exp(!ndlO-se a grandes pevigos?
Um ,simpEes seguro dI!! classe, (quando há. ) não

pag� a vida de Ilingu� i
.

, A "SIESMENS- DO BRASIL COMP. DE ELETRICI
DADE" - Vai cooperar com" os festejos por ocasião da

(eIS,ta em nossa. Capital dos Governadores que, virãJ.;
tratár do importante problema sôbre a Bacia Paraná

Uruguai.
Assim, fará exibir doiS filmes dei grande ínteqesse

e muito oportunol5',1Iuais�ejam: "Uma Usina Hidl'oelé
trica em Portugal" e "Geradn'res Hidraulicos para Birs,

felden na Suiça", que serão alpresentados na tela do

Cine Rit.z ,e falados em Iíngua iingLêsa, dias 30 e 31, do

, coerente em duas sessões ;.. uma às 14 horas (dia 30)
le 'Outra às..lO lloJjas (dia. 31).

,

CALÇADAS ESTRAGADAS É "MIRAMAR" - Bem

pensado, não adianta falar n(ais nessas coisas, mas,
como a crítica não ating� somente aos responsaveís
c�o tamhem .a coletividade e. a própria. Capital, não
será demais que volte mais uma vez entrei tantas e já
inumleras Verle8, a lembrar o assunto.

_-

�embrar não' será bem o "termo .... póis, 'o fato está
na car'a de todo mundo.

Quem �ão tem olhos para ver o estado mils'erftvel'
em que se ,elncont.ram varias calçadas na Cidade'?

Quem não esbarrá,.. diariamentle, com os olhos na-
'

quela coisa horrivel, ali na' Praça 15 de Novembro, ond:e
existe a 'cair ao'S pe!d.aços o "Mira-Ma;r"?

Estêve,
.

optem, em visit::1 agràdável palestra com o Feli�ente que os ilustres visitantes, alem da

'à nossa Redação" o sr. Pe-' gerente dê�ta jornal.
.

�pouca' 'demóra em �OSls� pll\gas, também não sa,irão
dro Louzada, gerente de Agradecemos, o prazer de ·a ;pé par� passeios qple nã,ó eli>�o, p!10gramados ...

.

f.1 ; "Afinl\l, q\1ando, qua.nt}ó,'.' a,quele tramboÍho sfrá
circulação ,da c@ceitnada sua amável VIsita � or��'1 PICARETADÔ\ c_onveniente�enre? �

R
. t' "V'

- " ' lamoa votos de feli» estada, , '

.eVlS a lsap." E as calçadas, os desprezados "passeIÍlo,g", mar de
Manteve na oportunid,ade, em nossa Capital. poças, que vemós-em-quase todlllS' ais ruas e avenidas,

Sucesso .A�sbluto �btevi-°IIMi::Mí,�EstÔt,I� aDEiú�iiD;�«�rtlgo ' do Dia» .'
'

", �

A valiosa iniciativa da ?asa 'l�der �e nosso comér-) COLôNIA -- A �ova
� e�- erianças são isoladas da

cio varejis�a obteve, l:omo nao podIa deIxar ,de ser; um
I
c,ola de surdos em Colollla, comunidade. "É nossa in

verdadeiro triunfo eomerci21, com o lançamento, on- é uma das mais helas e :f'nção", -argumentam 9S
, d d "ii ,t' d Dia" Icem, das ven as o .q.l 190 o .

,.'. I mais modernas e,s.colas ale- professores, "integrar" os'
Do artigo, exposto não sobrou uma Ulll0a unIdade!

_

'

,

T
. " ',- b' -as de J'el'se'y' de boa quall'dade a mas. Doze Professores aI. nossos discípulos perfeita-amocm. .. com maço", ,

Cr$ 71,00. ,. Voaram que nem "Vão q.uente"... tamente especializados es· :nente na"comunid!lde. :gnsi-
Hoje terá lugar o segundo lançamento. São toalhas fürçam-_se ,por _educar cem namos por tsso a falar sem

àe r03to, felpudas, a Cr$ 25,00, valendo, no mínimo, JIH'do-muctos de mane'ira a o (!ontro.le do ouv.id.o".
(';1'$ 37,00. Como amanhã é sábado, portanto apenas

3e integrar�m pel"feítamen. Os resultados até agora:neio dia útil, o artigo espôsto será vendido também na

I d IA d Le na "ida normal. Já no2a feira. Trata-se de lindas bo sas ° va ar e .... " ...

Cr$ 160,00 e que serão vendidas a Cr$ 115,00.
Está de parabens o povo P01-S; na verdade, o "Arti

go do Dia" de,'''A MODELAR'" é um motivo, para êle,
de valiosa économla.

, Maria Leonete Martins

Polhas- mortas, açoitadas pelo vento,
Deslizavam, lentamente, pelo cQão;

,

Pareciam não notar meu' coração
Tão maguado, ao sôpro cruel do sofrimento.

"

'"

Era outono. E- neste tão dôce momento,
Um adeus eu 'te dizia com paixão.

'

Minhas mãos que in da retinham tua mão ...
O meu pranto, silencioso, amargo e lento.

. , \

Ttt disseste que eu esquecesse essa aventura;
Mas falei com tôda fôrça, com ardor,
Que jamais esqueceri'a tua ternura.

Como pode al-guém vencer, a grande dor
De perder SUR paixão, sua ventura,
Sefu que morra o cotação, louco de amor?

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

- sr. Tarso Morítz
- sr. Gilson de Barros

�.....................�_.._.,
,

ANIVERSÁRIOS

- sta. Laura Carolina
,

,

Càllado, filha do saudo co-

FAZEM ANOS HOJE: Guimarães
- sr. 'Deodato José Gil - sr. Wilson Elias
- sr. Geraldo Gama Sal-

les
� sr. Heraldo José Maf- lega-el�-imprensa, [omalis-

�

fessoni_
, ta Petraca Callado

sr. José Antoni9' To-I ,- sra. Iolanda, Ribas

nolti Dausen
v

Agradeciment,o le Missa
:\. família de Zil da Pereira da Silveira, ainda cons

ternada com sua morte, agradece a todos parentes e

amigos que compal'eceram ao seu sepultamento e aos

que enviaram flôres e pezames.. I a-,
'

Outrossim convida para a MIssa de 7.0 dIa, que man- .

ela"rã celebrar dia 2 de abril, (terça-fefira) às 7 horas,
na Ca.peb São Luiz, na Pedra Grande.

A todos Cj_ue--compareccl'em a este ato de fé cristã,
antecipa seus agradedmentos.

- ------,--------��

Sr. Pedro· LDuzada
.

Mioislerio da �Marinha
COMANDO 'DO 5° DISTRITO NAVAL

,CONCORRÊNCIA PúBLICA
Chama�se a àtenção dos in"teressados que, no Diá

l·io' Oficial do Estaelo de Santa Catarina dos dias 26 e

27 d'o corrente, acha-se Ipublicado o Edital de Concor
rência Pública a realizar-se na Séde dêste ,Gomando� às

, ' ,

15 horas do dia 10 Ide Abril próximo, para a aquisição
de um Grupo Etetrogeneo ele 100 KVA, para ser instala·
do no' Quartel de Fuzileiros Navais.,em Uruguaiana, Es
tado do Rio Grande do Sul.

Comando do 5° Distrito Naval, Florianópolis, em 29
ãe Março de 1957.

Eugenio· .Tullqueim Filho

Capitão de Fragata (IM)
Chefe da Div,isão de In�endência.

�-----

William WylerRetrospectiva oe
o Clube de Cinema de Fpolis. avisa -aos 'Seus as

sociados que, terminando à apresentação do ciclo E de
dicad0 ao eineasta norte-americano William Wyler, i..ea.
Jizarrr no pró:-:iriro sábado, dia 30 do corrente, n04TEA
TRO ÁLVAUO DE CARVALHO, 'com início às 20 horas,
a 4a ·reunião cinematográfica, qlÍando será exibido o' fil
me TARDE DEMAIS (The Heil'ess), interpretado por
Olivia de Havillan,d, Montgomery Clift 'e Ralph Rh
chardson, -dirigido e produzido por WÜliam Wyler..

O Clube, tambem, avisa que será " indispen'sâvel a

apresentação_ do ingresso-social, referente ao ciclo E, no
iocal de exibição do aludido filme.

"última Exibições"
1) -=- GIGANTES DOS

MARES ---: Com: Sterling
dAYDEN - Alexis SMITH.

;,tlcançados são surpreen- 2) - O DESTINO EM
dentes. Enquanto os alunos APUROS - Com: Héliojar,dim dê infância começa

o trábalho de' adaptação e
I

educa�:ão. O instituto em

Colôn:a abrange o' curso

Entrou no exercício elas funções de Senadbr, co
mo membro da, bahcada do PTB, o ilustre E,:. ,Rodl'�;O
Lobó, destalcado Peltebista de Joinvile, que substitui
rá, durant�, 120 d'ias, o Seaadol' Saulo Ramos, ora li
cenciado para excursionar pelo intf'rior' catarinense.

--000-- •

A ExecutkJa -Estadual do PTB delibel'óu, POr una
nimidade, na \Sua reunião de 25 do éorrent�, aUltorizar
o D!retÓrio -Úimicipal de Ca.pinzal a êelelb�ar e' com
por uma

_
aUança com '0 Partldo, Social Democrático,

s'ob a leg;enda de Aliança So'cial _;_ Trabalhista", para
.
Donna CORCORAN

'I di,sputar as próx�ma,s eleições de 12 de maio dOI cor-
Noticias da ,Semana' - rente ano, parlO: renovação da CâL'llara de Vereadores.

�om novos aspectos do Car- --, rFoi oficiadl(),,...lIlês.s:e sIElnti:d:2', ao Sr. Hilá:rio Zorteia, pore-
naval de Florianópolis. " sid,ente 'd�a EXl5lc,utiva MunicIpal. da Capital.

--003---

@EMAS �!.�b�f���ª'�
qual ff(llsecretário, faz atos, de I,'álor le' de virtude
dos maNi clàmorosos. erros e das mais feias ações
do 'Seu patrão. A pena encaDlIJada de Eça tece ma,

ravilhas de ironia, sarcasmo e hUlIDorismo nas jus
tíücações com que ia' Zagalinho procura exaltar ()J

amo, transformando-Ihe .aIS. falhas em p�edicados,
as omissões' em atos valorosos e .o'_' personaltssí

mos aspectos negativos em gestos de- nobre e pa,
triótica afírmação. ,

'Delsafiado, corta feita, pa,r!a: um duelo, o

Conde procurou evitá-lo, Insuflamdc' a um padr-e
amigo a (1enúncia à policia. Os seus padrinhos, en
tretanto, apuraram a 'manobra e fizeram-no bater,
se. O Conde rumou para o local Em condições .de
plorâveís. E lá ao momento de t,s'rçar ferros, co
meçou a vomita- íncoereívolmenta, obrtgando q
adversár-io a I€'speral' que a cri.se passl3.sse ...

'

Para
�_ZagaliJnho êsse grotesc., episódio revsst iu.se de le
gendário heroísmo e serviu de amostra da imensa

-

'coragem dia Conde e
'

da apequenada vaLentia do
outro dueUs.Íl9.l ...

CINE SAO JOSE
A's - 3 hs.

Uma história emocio

nante que vai direta ao

coração!
"

BICHINHO DE ESTI-

'I'echnicolor
Com: Ward - BOND

Donna eO�CORAN r

o Esporte na T'ela. Nac.

Preços: Cr$ 13,00 -:- 6,50.
Censura até 5, anos.

A's - 8hs.
- O filme mais comen-

tado do século! - Ahi vem

p "ROCK ',AND ROLL" ...
AO BALANÇO DAS

HORAS

SuperScope
Bill HALEY Lisa

GaYE Jühhn'Y JOHNSTON .

'Cine Noticiário. Nac.
;':::

- Preços: 18,00 ---: 10,00.
Censura até 14 anos.

, . ,

�I�Z
A's 5 - 81;2hs:_
Ouçam e .cantem

música contagiante que po

pular izou Elvis PRESLEY
- "Rock AND ROLL".

AO BALANÇO DAS

, HpRAS
Superfscope 1

Com: Bill HALEY -:- Li

sa GAYE - Tony MAR

TINEZ - Johnl1� JOHNS

TQN.
Preços: 18,00 - 10,00!'
Censura até 14 an9s.

A's - 8hs.

BICHINHO ,DE ESTI

MAÇÃO
TechnicoloÍ'

'Com: Ward BOND

Preços: 12,00 - 6,00.
Cen'sura até 14 anos.

A's - 8hs.

menores só conseguem pro- ,30UTO -

:Hll1ciar algumas palavras,- 5UELO.
os alunos das türmas supe- O CARNAVAL EM FLO

Et'colal" nOl'mal e um cur· fiores p'ronunciam perfeita
"O preparatório para babi. mente frases inteiras. AI
lital' cs surdo-mudos a 'ire- guns dos aluno,s são filhos

,luentarem escolas profis- de surd9-mudos, enquanto
.3ionais. outros perderam as suas

capacidades auditivas por

doenças. Qul:tsi todos con

seg.uiram aprender os prin
�ípios' básicos da fona-

',oÍngua. Não existe o con- ;;ão.'
trole do 9llvido este senti·

.

O corpo docente da e�
do tem de ser suhstituÍJl0 cola é constituido por um

[Ior outros. Por des�nhos -e _grupo de idealistas no

mostrando os objetos, com- rrais elevado s'entido da

;>leta-se a exemplificação paravra. O amor 8:9 pró
da articulação. Os alunos rimo é a base do seu tra-

�t�BE DE �W�Ml D� ftOHIIN�r�U�- :����:��ma::��I��:;: �::d�::�:::�:: ;::�l::
,contJ:olam as vibrações ,das

Os professores tentam
�0l11 paciência, infinita e
20m carinho transmitir' aos
3-€US pupilos o conceito da

cordas vocais.

'se aS'sim uma

fonação que

perfeita. •

t i;�a das universidades.
) .

Desenvolve-' Entre as proflss'ões I>re:
técnica de feridas 'pelos surdo�mudos
chega a ser figuram a de alfaiate, ser

ralheiro e ourives; Os mes-

Bl'E'vemente ,a escola vai ',l'es em cujas oficinas tra
di:,;pôr de uma 'aparelhagem ba!ham louvam. a sua apli
elétd,ca altamente eficien- eação, ,evidenciando que a

te. Os profes�ores confiam maioria supera finalmente
na eficiência do novo dis

positivo. Argumen�-se que_
pela linguagem do

�--�-----I����

as deficiências orgânicas.

Gottfried neulen

Beab'iz CON-

RIANÕP.OLIS
Reportagem Especial.
Preços: 10,00 - 5,00.
CenslU"a até 14 anos.

A's - 8hs.

Edward G. ROBINSON -'

George RAFT - Audrey
rOTTER em:

CADA BALA UMA VIDA

4tual. Atlantida. Nac.

,Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 18 anos.

A's - Shs_

1) �. EVADIDO - Com:

BarrY SUL])IVAN -- Daro

thYMALONE.
2) - F�RAS HUMANAS

- 'Com: -Randolpl{ 'SCOTT
- Marie WINDSOR.

.

3)- O FILHO DO ZOR·
RO -- 70 e 80 Eps.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14

-_...

a

,/

*

Dos tipos humanos criades pelo Eça, o Jacinto'
de Thor,mes e o Conselheiro Acácio são, talvez, os

mais citados. Os mais frequentemants, encontra
dos, todavia; são os Zagalínhos. Ainda. ontem um
deles acusava o sr. Nerêu Ramos de, laiO' seu tempo
de govêrno, não pagar as cotas munícíoaíst. Como
todos sabem, I() üustre caitarmense deixou o gover
no em 1945.· E as cotas foram criadas pelo artigo
20 .da. Constituiçãó de 18 de setembro de 1946 ...

Más essa questão de da.pas não importa para
6s Zagalinhos ...

9:2�V.

o PTB em Urubicí contiriua recebendo ·valiors.ail
e comtantes adesõe!S eijl tôdas as ch;se's sociais, cons
tituindo em fôrça política pondelrável com o seguinte.

DilretórilO: Joaquim Fernandes ·de Oliveira, presidente
de honra,. Artulino Schrílitz, .presidente .efetivo, Aris
tides Rodrigues Lima, 1.0, ViC:2'-preslidentel, Vivaldino
Fernandes de. Oliveira; 2.0 vice-pn2Isidente, Vandolino
Henrique, 3,0' vice-presidente, Henrique Rod:rigu�s,
Secr:e'tário 'Geral, Manoel, Bessa Souza, 1.0 Secl'l3,tário,

.
A1tai:de Bro·elring, 2.0 Secretário, Carlos -Gercino Broe
ring, 1.0 Tesoureiro, Jaci Nuns'S, 2.0 Tesoureiro, Hen_
rique Machado, Amantino Nune!S lei José Maturlno Nu
nes membros do Conselh:: Fiscal, Adelirm Marine1li,
Gilio Nazari, Amantino da Silva Luz João Almeida
CeeMo SilViai Brasiliano GonçaLv'es da

('
Luz, José joã;

Patríci',?, He'l'cílio Nunes, Pedró Rodolfo Jacinto, Pe
dro Dsledricki, Ladislau Gigiski, Noé José dos Santos,

- Abelardo Fernandes de Oliv,gIÍlra, João JOI3é dos San_
,w.>, Gl2'lli'r Pinto de SouZà, João Ba;hsta de Souza €i

Joaquilll Fernandes de Oliveira, membros efetiylos.
--000--

Acha-.se no Rio o Ca,pitão,
-

José Ma;to�o, des,ta:ca
Ido líder pe'tebista de Cano,inhas, -que repres·enta os
produtores _de erva_mane' daquela regiã.o no Conse
lho Deliberativo do In's,tituto Nacional do Mate. Bate
se o capitão Matoso, em nome dos p:t1Odutores catra:rl::
nen3es, o Pl'iéIÇO mínimo e garan,tido pa'ra a colocação'
do p.rloduto e a lil;leração de eou'te na próxima safra.

--000-'-'
O Oapitão José Antônio Matos� es:tá agindo, na.

Capital da'RepúbHca, s:ab a o�rientação dos Senadore's'
Saulo 'Ramos e GarIos Gomes de Oliv.ei�a, a pllelitear
junto ao Sr. Presidente' Ju·scelilno Kubi:tschek e o Mi
nistro José Maria Alkmim (Fazenda) a nã,;a ,e,xclusão
dia mate dentre os produ·tas qUe serão amparados pelos ágios' de 500 milhões de ,cruzeiros .

.' -00�-
FOI coroado de absoluto êxito o ,trabalho dos Se

padores Saul'O Ramo,_,·e Car·�os' Gomes de Olivei:ra 'com
o Capitãio 'Mato,so, em benefíCio- da economia ervateirade Santa CatarÍlllJa; e de milhares de UabalhacloTes
nessas atividades. Ficou assentado pelo presidenteJK a inclusão da erva-maite no plano já La.provado e a
18€11' beneficiado pelos ágidog de 500 milhõés de {ru-zeir()l,s. I '

--oOn-

.

Está de pa,ra,béns a: F1:deraçã(} daiS cCrJPerativas'do �ate e Santa Catarina., já que o Banco Nacional
ge oréd.it� G�oPieratir\io, sob a orientação e direçãode um llustre petebi-�ta, concedeu à entkl!lide dos 18'1'_
vateiros ·catarinens.e's um empréstimo de' lO milhões d. e
crUzeIros, ·conforme plH�iteal'lalID OIS Senad�els Petebi.sta,s'
e o Callitão Mato'so. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lOS�asaleDtos Mais··Felizes...
(Cont, da 12.a pag.) zscse brtlhar OS seus bani sou o seu con;;entimento e a cabeça para a-,gale·riá_.·'e ra

.uma jovem que ,n30 estava tos olhos. at� 'rece'Qeu com um. so-rriso ze'r um quase lmpel'�ptL; el
imbuída da idéia de que êl Esta união deu quatro ra, o primeiro marido de l:3a1'a Isinal afétuoso ao qU0 ela rcs

era um celíbatário di::lPoní parígas e um rapasz. Uma êsse Vk Oliver que aos' o Ipondia COm um sorr iso. Suo

vel, "a pequena Marígold morrei lhos brítânícos tinha o du c.etd!eu tamb'ém Ver-se um ligel

Qu1Ú'o semanas "depois ih ailnd'a criança. No' seu enterri plo defeit.,) de ser uma ceie ro abanar de cabeça signifi
se conhecerem casavam-se fi; Clementina, Churchill �ãr bridade de mus íc.hall ,e não candn descontentament:ê) em

'

19'reja de Sta. Mar�arida d, pôde contar-se e rompeu 9'IT ser inglês d" nas('f�ça'-O ca Churchtll que se tornou ner

WeGtminster, olnde se têm chôro, Fol a única vez que Is:amento foi ínrenz, mas ;'1&/ voso e írnpacíente.
celebrado a maioria dos.casa a viram chorar :em público; e POr coisa d.> sogro, Agora Sa, Quan'do completou oitenta'
rmentos da :alta sociedade in- nfnguém !piode imaginar' a do- ra é mmamulher de de um fo anos os [ornals foram au

glêsa, çura quase maternal com que tógnafo americano. torlzadcs a- fáz,p.�'-Jll./�, pergun
Muito naturalmente quase o "vulcânico Winnie" olhou O filho Randolf:o' tam- tas sôbre diversos assuntos

tôda a gente Pensava qur para' sua mulher nessas ho , bém está casado pel'l segun e alguém perg:yntou-1he. ,:J-os

êste casalment.o acabaria Lf.l ras trágicas. •
-

'da vêz, Fêz jornalismo, po taeía- de tornai' a, "víver SU3.

em pouco > tempo, pois que Qs filhos também não fo lítica, mas nunca teve a am vida, Mr. ChurchUl,'

"duro com duro não fla,z bom Irrum fáceis de educar. Ti, bíção de ,subIr tão alto como O ex-prímelro mínistro res

muro". Talvez seja �o can., nham herdado o temperame;i 'o pai. pondeu: "�ãc, e_vidente-ml'n
trárío. wínston precisava de ,to dos pais. Quando' Sara Mary Churchill a mais no - te que não, só queria reviver

i'nspkação e sua mulher íns, I, mostrou vontade (t.� ser Ii- và e preferida de "'Ninnie" o meu casamento cóm Ole.

piraJ,la;-o, No 'fundo não, lhe! triz, foi um escândalo nos porque se parece ímsnsc- mentina, a mais bela mu

dJ='sagradáva que de vez ,:a11 cícsulos conservadores, in- com suá mãe, é feliz sspôsa lher do mundo".

quandO tambéma zanga fi glêses, mas o pai não reCU-
I

e mamãe. Seu mar1d'j o' capi I Conhsicem atitudes e pa
I tão SOIames, é secretario paI" lavras mais afetuosa.s ,e gra

sabI"a que' ti'cular do tSogro., Mary tõs.tó tas dum marido de 8:) ,anos,
"

... 'já no quarto filho. ' I que' conheceu todos os trLun. VENDE-SE-

c

Quanto li Diana ca.sOu com' fos e goe:a duma glória uni· IVenlie-sp um afreguesa- I Uma "sapatilha -de Balet" preta no tr�jeto Rua
um político. . I versaI, para sua mulher'!

d .
,.

d I Nerêll Ramos - Rua Durival Melquiades - Rúa Vis-
• •

A

eh' t W' t
o almae:em e secos e mo-

IAmda hOJe os espaSO'3 ' U1 Se pe-rgun am fi, ms or
Ih 'd 'j d' A' conde de Ouro Preto e Praça 15 lado da Tetefônica.

. _ _
,

I
. 1'.

a os, sldla O a rua nI-
IchIll sao tao afé·uooos Ull

I
C):lUrchIll se na

. "oterJ� �( ta Garibaldi, 48. Facilita-se, Pede-se' a quem encontrou eqtregar nesta Redação que
para 'o outro"

como em seten casam,ento lhe salU o premio II' t T t
I será gratificado•

,

A' pagamen o. ra ar no mes- .

bro de 190?, quandO c�sa �ranc!e, ele r�sp?nde �nva- mo loca:!, com o proprietá-
-------------�----------

ramo Qual o segn!(lQ dest'l n�velmente premIO gr�nct.e?, rio."
,

OPORTUNIDADE COMERCIAL '

durável amor? �alv�e: Chur \ não, mas. sim �s pr�m.ios q�e \ I"............;..-__.� ,

' 'Possuo sala prédio novo no coração de São Paulo
chill o tenha dI.-O nest,\ fra s,ruetn, 'POliS Í'O'I a.

�mca, .

�ez � O ESTADO 1 (Fre'lte ,Telefônica), Proc1:ll'o entendimento firma pro,-se:
' 'Nunc, falo li minl:'i2; que de fato me arnsqueI n'1l dutora artigo fácil colocação com preço' de absoluta

mulher ant.�s do peq'�lenf) aI. 'l1Oteria ... " ,I "O mais antigo diário dt! concurrência, n�sta praça. Cartas a "Progresso" Caixa
môço (que é serapre tarde) (Continua) i Santa Catarina. ; Posütl, 539 -t:.. S. Paulo.
Antes das dpz da manhã �II

mulhere,s ·,âo pouco atraen.

tes".
Asstm êle nunca viu a be

la Clementina em 1'oOe ou dt.\
chinelos.
"Wins,ton é imprevisív.el.

Seu humor varia tanto com:}

uma pêndula", dis-se Í'...ad� I
ChurehiU que Ivela cuidad? Isament.e p3ira gue seU ,man I
do tenha tudo a seu gÔ.3to I
especia-lmente à m2,sa. I
HE' !êlemalsido ,anImado e.2

culPa' é nÍinhlt. Se eu' mo�'. I

rer a;ntes dêle, en00'lltrar-g.g.. IIá as insltruções prec�as p3
"

ra a, sua comida e como prepa
rá_h,". Foi Lord GeorglrqUel'n .

relato\l €I,ta declaração, qut
'

pes'soalmente lhe fêz' Cle ,.mentina.
,

Qurunto aO grande hOn1ürI

conseguiu fazer sua mulher

feliz. Churchi!i é um mari ;

!'.

reo�paçoes parnaarias, VISOU, so- emt:lrgen�13.' o pnUClpal plUUIl!1lI3

retudo, servir ao 'povo e deíen- dos brasíleiros.
er 0&' superiores ínteresses nacíe-: E porque julg��s que a so��-
ais.

'

, ção ',das nossas mais graves dül'
Só foi poss·· endl- ,cúldades socíais resultam, de! f!lO-
lento das da nossa reduzída
as á Co lea ates

espeito d.
oal, meto
prbpriado
orço e de
li em e

nobre
leputados
rrna, s

epreen
Dizerm

ou lcliberaç'o dos proprlol tontt.
buíntes. Não há um organismo ai

reeadador e fiscal á altura das ne

cessidades .do Erario, salvonra
sim o psforço e

'

. '-es, que tI<
proveito!
as elWiter
cadação '

SANTA CATARINA, ESTRANGULADA!

DRAMÁTICO EXEMPLO PARA TODO O BRA�lt
A falta de.energíá eíétrica e transportes cria obstá
culos ao desenvolvimento de Santà Catarina e de
sua gente, trabalhadora. Qual o futuro dos "barri

gas-verdes"? Leia na revista Visão desta quinzena
o mais completo estudo sôbre o pequenino (mas
poderoso) Estado do Sul!

LEIA ESSA' E OUTRAS REPORTAGENS DE PALPITANTE AflJALIDADE EU

À venda HOJE em

·

õo
revista dos
de neg6tios

tôdas a,s bancas

; o qu
a viagen
satisfaze

ínanças, .. .....1I'fII"""'s. As: ..
amo. .pela. su'a caract idas como irislah
ensão, a verdadeira posiçao em ccndíções di
anceira do País, por ísso que os

_

ó. d" ,lOS, á metade do '

rçamentós, ,sem deficit não admitidas, .nao s �m�e Irl� seus importantes trabalhos. Ãs A
'ansmilein a esse orgão obriga· nilo allular�a� os. mais sadios es·" fandegas e Mesas doe Rendas nl
bü maiores «ie 2ravar tributos. forcos admlUlStratlv9'" ..........._

"...._.. .._ �ft.ft_, -'_'-- _._-

Voce p ERDEU-SE

e$colha� pela êtiqueta

,

.. "., ,,�
IN13TIrr:UTO BRASIL _2 ESTADO�UNIDOS,

DE FLORIANóPOLIS
.,

4;;

,AULAS DE INGL�S . \

e

Olinda Aguiar Silva
participam aos parentes e pessôas de suas

cões o contrato de casamento de seus filhos Ãlda
� Américo Ferr�ira. "

,

Alda e l\mérico

MATRÍCULA: de 25 a 30 .do corrente
LOCAL: RUA FELIPE SCHMIDT, � 10 andar do gentil que sabe 'avali:u,
lNícIO..:.D...AS AÚLAS: primeira quinzena .de abril como Ulffi'l, mulhe\ gosta-�; IMENSALIDADES:

-

ser alvo de aff,ltuos.<lS atc1· I

'a) - Turmas comuns.:, ÇÕéS; Todos OS domingos lho

principiantes' , Cr$ 300,00 'dá lum p..resente 'constituido
,

intermediários ' Cr$ 400,00 I por jóia valiosa, preciosos bi-
I

b) -.Turmas e.spec.iais e
. .

belô OU q�alquer dês'ses na Ialunos adlantados Cl$ 500,00 das que nato apars,ntam Va-
.

HORARIO DAS TPRMAS: das 9 às 10;· das 10 às: lôr Iffirus que podem valer
I

11; das 17 às 18; das muitíssimo pelo prazer que
I

20 às 21, e das 21 às 22
dão.. ,.' ,Ihoras.
. Asslm, todos os dommgo:'.

As mensalidades serão cobradas adianta-
Clementina -encorlt.l''l um

damente,' sendo que a primeira, por Dcasião :ombrulhinho na SU1, mesa
da matrícula.

.

'

............................................ ' Nunca entre ° sdois houve

dtg!CUSiSão por caus'i do ài.

nheiro. CLementina T10zier
era muiito rica e quan.lo' C:l.

sou, Churchíll, estava lQng�
de ,ser -po'bre. f10je b'lst�un O�

séus livros para lhe da,r mui·

to dinneiro, no' entanto; con
servolu..Ise 1€lconômico" Sm

mulhe� ,é O CoontrárioJ nã(

SÓ os cr'itica e aCQllselha (

autor, guardando·se, muite

be1ll, no entinto, d.e exp!)l
qúalquer opiniã<? politic:t em

públi�.
QUaindJo o marido hzia mr

di'séurso importante nos CIi
-

m;ns. Larly Clementina eS'

tava na galeria, reservada
aOS 'convidados de eSPf�cial
catego'ria, e então, aconte·

. cia a ver-Se éhurchlll ergue,l

sua no'va rouoa anatômica
..

.

para _o homem moderno!

dmp.&rlClr
'�

•

rela'"
Silva

_.

• 'e confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos
de, -;lta qualidade e pré-encolhidos.

Você se sentIrá bem, pois 'o corte, IMPERIAL
EXTRké 100% anat&mico, muito mais éonfoc�ávcJ
e muito mais élegante.

'

são
ons.

P A R T 1'( I PA.C Ã O
,

Cu:rsÍno Ignacio da Silva José Maria Ferreira

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - estA
,

prontinha para você vestir, Não há longas espera.
nem .. demoradas provas.

'

Fpolis.,
Noivos
- Rio de Janeiro, 14-3-57'14-3-'57

Garar.-tida por

TECIDOS' E ARTEEATOS FISCHE'R-S/A
Rua Proles, 374 - São Paulo

35 anos especia/izáda no ramo do .. vestuórioPARlICIP1ÇÃO
Lauro Luiz Linhares e Senhora, participam aos' pa

" rentes e a,fuigos, o nascímento de sua filha.
I L. M A

Distribuidõr exclusivo:

Gcorrido em a Casa de Saude São Sebastião,
corre'ate.

-

F!prianópolis, '20 de março de 1.957
------------�--------.--�------------------�------------------------�--------------------------------------------

.dia 19 do MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCK,E S/A

Santá CatariN '

• .,

,A LU 6A - SE
Casa pequena. Tratar na

rua Felipe Schmidt, n'O 162
das 16 às 18 horas:
-----_.

FoIf:ti"';i950�-,
Velide-se, motor -:- pin

tura -;- lataria em estado
de nova. •

,;rratar a' Rua Conselpei-

CASA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Março de 1957 "O E TADO" O MAIS ANTIGO DlARIO E S. CATARINA

. - Qual for a primeira firma em Plorianôpolis a con

cedei' ao povo as vantagens e facilidades do crediário?
Qual foi a primeira firma a instalar aqui um esta

belecimento de mobüíários, tapeçarias e utilidades do

mésticas, em condições -de permitir a pronta montagem
de um lar confortável?

/

Qual foi a prrmeira firma que introduziu em nossa
Capital o comércio de modas, confecções e peles?

Qual a firma. que vai apresentar 1;0 dia 10 próximo
o mais formidável estoque -em artigos de inverno para
senhoras, homens e crianças? '\

O�U E lVI
•

r

venderá (excepcionalmente durante o mês 'de Abril por preços super-sensacionais, como êstes:

Tailleurs - de pura lã, desde 800 cruzeiros Casacos de pele, desde .......... 2.910 cruzeiros-

Capas de gabardine, des-de 995 cruzeiros Ternos de pura lã, desde ........ 850 cruzeiros

Casacos '2/4 elegantes, a 510 cruzeiros Combinações de iersey a ........
.

79 cruzeiros

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

Pijamas de pelucia a ............ 345 cruzeiros Casaquinhos de malhas a . ..... 175 cruzeiros

Sombr-inhas, finas de: sêda a .... 183 cruzeiros Calças de meia a . ............. 11 cruzeiros

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

/

Sotiens a 15,00 cruzeiros
e ainda ...

uma g ran diosn variedade de malhas, manteaux, tailleurs, saías, estolas, sobretudos, capas e artigos para crianças?
Milhares e milhares de outros artigos para senhoras, homens e crianças por prêços que são um desafio à in-

fiação!!!
.

de A
,

.

MODELAR
Importante: Acabam de éhegar as ultimas novidades de finissímos ternos, paletós esporte e sobretudos par., o

inverno, da 'Ducal, WoHens e outros. confeccionistas do país

«No f,enáculo-))�-'--�'--'---CU�L-'-TI-VA-DORirnE;QSnDflO--;----:--.-o.--�-;---o----r-_.;...-----.---o--::O=--(-::Q:::--u-e-�P-,o�-'�-n-s-a-m-o-.-_-.
-

Com a 8iblia naMão !����a���E. R(n(f�elnlh(O .

SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO .. Adaptam-se para TRE- tJ,.:::» II
Este é o amor de Deus, que guardemos os seus MOÇO BRANCO DOCE,

mandamentos ; ora' os seus. mandamentos não são peno- A planta de inverno com-

sos. (I João 5:3),. Ler João 15:1-11. multiplas utilidades' Cur/so Monte""so".·
MINHA AMIGA Elsie Loh trouxe sua sobrinha Si- � •

Wei à sua casa, para um copo de suco de laranja, co-

_ mo o faz diàriamente. Espremeu as laranjas, adoçou o

suco e -deu um copo a Si-Wei e ficou com outro para ela.

Ao provar o suco verificou que o copo qUe tinha mais

açucar era o que tinha ficado para ela. Tentou trocar

os copos com Si-Wei, mas esta agarrou-se ao seu copo

e dizia: "Não, não! Este é o meu"!
"Mas êste é melhor", dizia a tia.

"Não, não"! a criança insistia.

"Bem, prove o meu", replicou a tia. Assim persua-

dída Si-Wei provou o outro suco. "Não é melhor"?

"Sim", respondeu ela o constrangida e .aceítou o co

po que a tia tinha tentado dar-lhe desde o comêço,
Nós somos, muitas vêzes, como crianças. Agarra

mo-nos à nossa própria' vontade, pensando que é muito

preciosa para trocar pelos planos melhores que Deus

nos oferece. Deus; está sempre tentando persuadir-nos
a aceitar o que Ele em seu amor e sabedoria tem pre-

parado.para nós. .

ORA'ÇÃO
Nosso bondoso Pai agradecemos-te o teu amor e sa

bedoria- em que sempre podemos confiar. Perdoa-nos a

ínfantílldade de agarrar-nos ao nosso modo de pensar

rejeitando a tua vontande e os teus planos para nós.

Ajuda-nos a abrir de par em par as portas de nosso co-Iração paira receber-te em nossas vidas. Em nome do

Mestre! oramos. Amém. '

.'

IPENSAMENTO PARA O DIA
A vontade de Deus é sempre o melhor para nós.

Helen Dnesjardins (Malaya)

Para esta' e outras se- A Association Montessori Internacional, acaba de
mentes - Consulte CON- dir-igir à Secretária de Educação e Cultura uma comuni
CEIÇAO DA B A R R A ração de que o 37.0 Curso de Preparação Ins.ternational
Ltda. Eng. Agron. resp. será. realizado em Londres, de junho de 1957 a julho de
dr. Max Ufer - R. Lib. 1958":'
Badarô, 158 - 5.0 - Tel. Embora não esteja estabelecido, ainda, nenhum ser-

34�9121T-l CC·P. b2.766 viço debôlsas nacion.al ou internacional para êsse Curso
End. e. on arra -

D' tó d C I
O"

'

S. Paulo
' . a ire orla e u tura esta pronta a transmitir às ins-
tâncías competlolntes qualquer solicitação nêsse sentí
do.

'A disposição dos interessados, encontra-se na mes

ma Diretoria a comunicação recebida o da Associatíon
Montessori Internationale.

" o

Cabe ao Senhor Preparar. !
o Futuro -doê Seu Filho

A floresta significa:
fonte industrial; solo fer

til; terreno valorizado; pro-
o

teção de mananciais, defê
sa contra a erosão; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessarro

ao conforto, à economia e à
'3obrevivência do Homem.

.

anos, prepare-•• no Perdeu-se
acima para 'ler em breve oficial da Marinha I

Exército ou Aeronáutica. o

"

'

As matrículas já estão abertas, � 'as aulas princlpià
a 2 de abril. Informações à rua Saldanha Marinho

n. lI-A. dirlamentg das 17.00 às 18.00 horas, e aos sá-
A vibração e rapidez da época moderna exige ex. postal 253, Florianópolis..

'

que se perca o mínimo de tempo em todas as fases 'da \ ex:' i>ostal 153, P'o-lanôpolis.
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, eví- ..

o' CURSO ESPEt L·tLI�ADO ";LAURO- MULLER"
ta perda de tempo na escolha, compra e confecção .... - �u - - - - - • - - - - - - - - _. Mensalidade acessi el - Mláximo .A:p,roveitamento
do vestuário mascullno.

� - - -

EMPRÊ'G-ÂD ..r
- - -�

Leciona por correspondência.
Estas famosas roupas, são de venda .. exclusiva Precisa-se de uma bôa

o

do_M_aga_zin_eH_oe_pc�k. _ . o _ _ _ I :��:.eg;:aata/� Pr�r: S��:�= Ingressaram 'Nas' Fôreas Rebeldes Cr$
o

9· 100 OO
,

A
.,'

decl t
1 nha Marinho, 127. Paga-se.

• .• • ' o.

I•
.. I des. em luta contra Presídsn> o I

1_a ec Imen o
I muito bem. O Departamento de Estadol te Batista da

.

República de
-

- Procure instruir-se sõ- es�á examínaneo o Caso dos Cuba, O ínquerítn visa decí- I ",
É o vencimento de Postalista. Há 'quasi 3.000

o

va-

,Walter -Dornbusch, filhos, nora, genros, netos, e bre as florestas para pro- tre.s.rapa,zes, filho,s de mario' d{lr se OS -menores perderem l�s: Am?�s os se�{)s, 18 a _35 ano.s, 6 horas de trabalho.

bisnetos, consternados com a morte de sua estimada es- tegê-las da mão ignorante nhl2'j.ros norte-ameríeanos nal sua cidadania l'torÍle amsn- I .. l�scrlçoes e PlOv�S serao �ea�lzadas em t�dos os Es

possa, mãe, sogra, avó e bisavó FREDERICA DORNBUS- I
que as destrói. base de Quanta�mo que in_I cana jurando fidelidade ao

I tados, d:n.tro de 5 m�ses· (C�pltals e outras Direts. Regs.

CH agradecem a todos que compareceram ou se fiseram
_........-w-......- ........_-_-_._._................." gress'aram nas Forças rebel-1líder cubano Fidel Castro.

. dos Correios), Temo� �post�as completas, t.odos os pon-

representar ao sepultamento, e aos que enviaram flôres ARMAZÉM
I tos, da ORMES, regísts., 1, profs., atualizadas - 9

e pezames. o

• I Vende-se um, com ótima V EN DE S E
Apostila - Pre,ço Cr� 45�,_J (o conjunto). Peça pelo

Outrossim agradecem ao sr. Pastor FLOS pelas pa- freguezia, sitã.à rua Bo-
-

reembolso postal� Assun: Dr
..
Antonio Mestieri Domin-

lavras de c.onsôlo proferidas em casa e no' cemiterio caíuva 73 V d . • .
gues - rua Barão de Paranapiacaba 25 - 5° - sala 8

Alg.rodecemos também ao dr. Eros Merlin pela �res- Preço de ocasião. Tratar nO 19.
en e-se uma casa, sita a rua Dom Jaime Câmara

,- .

S. Paulo. As in_formações sobre inscrições e provas

1- "r1'
� - Cdat,a" '(lQç_umentaçao, ,ele.) a_CDmpJl.n_ham

.

,

ratar com o sr. Enio Selva Gentil no "Banco In co". Não 'há necessidad., de curao ginaSiaL "

. Um chav.eiro com capa imitação a crocodilo, con

tendo diversas chaves no trajeto Praça 15 de Novembro,
Rua Arciprestes Paiva, Praça Pereira' O liv'tl'ira

'

Rua Vis-
.'

,

conde de Ouro Prêto, Almirante Alvim, Rua Victor Kon-'
der, Rua Demétrio Ribeiro e Rua Frei Cane�a.

Pede-se obséquio quem encontou entre-gar nésta Re-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�o ESTADO" O MAIS AN.TIGO DIARIO DE S. CATARINA

'-. _
, ,. ,--

'f&li.atiOputl§,l'rscttt�eillal')1l9; de Março de 1951
--------------�-------------------------

I- H
·

t· J H' J' 'Parto SemODore�ls ro ue BulO Snn�a �,�:p�1���'�'i���� �t��ld:��L��RC�;;�
A Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de NEVES E RENATO COSTA, leva ao conhecimento- das

Santa, Catarina, avisa aos senhores possuidores de pess?as interessadas qué dará micro no dia 6 de Abril

receptores de rádio-recepção, que o prazo para o re- �. vmd�uro, ao CURSO PREPARATóRIO :00 p�HTO
gistro sem multa dêstes aparelhos expirará a 31 do cor-

�EM DoR.

rente mês de março. A partir de 10 de abri} serão regis- As inscrições estarão abertas até o dia 5 de Abril,

trados com multa de Cr$ 25,00. podendo' as mesmas �serem feitás com quaisquer dos

médicos acima citados.
Sómente poderão ser matriculadas, gestantes à par

tir do final do 60 mês (ultima semana), ou, inicío do

7° mês.
.'

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO
HOTEIRO E SIMILARES DE FLORIANOPOLIS

E D LI A-L

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMi;:RCIO DE
FLORIANóPOLlS

E D I T ,A L
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto

na Portaria DNPS na 3948 de 28/2/57, que altera dis ..

positivos contidos na portaria 3291 de 3/.10/54, convoco

(IS associados deste Sindicato para a eleição de Delegado
Eleitor, desta entidade, o qual oportunamente partící-" Pelo 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 LA.P.C. sitivos contidos na Portaria 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 na 14, altos da Confeitaria Eleitor, 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- IAPC .. A eleição será realizada em 7-4-1957, na' sede

tal' da data da publicação deste edital, para as inscrições deste Sindicato, à< rua Tiradentes (LIGA OPERARIA)
dos candidatos, das (pito) às 14 (catorze) horas, ficando aberto o prazo

O pedida' de inscr'ição em três. vias, deverá ser íns- de 8 (oito) dias, consecutivos, a contar da data da pu-

truido com os seguintes documentos r. hl icação dêste Edital, para a inscrição de candidatos.

a) Declaração do próprio punho com letra e firma O pedido de inscrição em três vias, deverá ser íns-

reconhecida por tabelião, de que não incorre nas cau- íruido com os seguintes documentos:
, s rle inelegibilidade, previ-stas no título V da con-I a) - Declaração do próprio punho com letra e fir-

aol ídação das Leis do Trabalho;
-

ma, r.econhecida por tabilhão de que não in-

b) Prova de que a empreza a que pertence está corre nas causas legais de inelegibilidade,
quite com o LA.P.C., admitindo-se como tal aquela que, previstas no titulo V da Consolidação das

mesmo que tenha auto de infração pendente de julga- .

Leis do Trabalho;
menta' estando procedendo normalmente aos recolhimen- b) - Prova de que a empresa a qUe pertence está

tos mensais; " 'quite com o IAPC, admitindo-se como tal

c) No ato de apresentar o pedido de inscrição, o aquele que, mesmo que tenha auto infração
candidato exibirá o título de eleitor e prova de quita- pendent., do julgamento, esteja procedendo
ção com o serviço militar. Estes documentos, logo após normalmente aos recolhimento mensais;
confer idos com as declarações constantes da petição se. c) - No ato de apresentar o, pedido de inscrição, o

rão devolvidos aos .ínteressadcs. candidato exibirá o titulo de eleitor e prova

Só poderão votar os associados quites, maiores de de quitação com as obr-igações-militares. Es-
18 anos, sabendo ler e escrever, contando mais de seis tes documentos, logo após conferidos com as

meses de inscrição nos quadros sociais e mais- de dois declarações constantes da petição, serão res-

anos de exel;cício 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 a-ios, sabendo ler e escrever, contando mais de seis

No caso de não ser atingido o quorum previsto no meses de inscrição no quadro social do Sindicato e mais

art. 20 da Portaria- 3948 de 28 de fevereiro de 1957 a de dois anos de exOO'Cicio da profissão, a menos que se

eleição será realizada, independentemente de nova con- encontrem nas condições previstas no art. 540, para

vocação às 16 horas, no mesmo dia e local acima men- grafo '2.0 da CLT. ,

clonados, 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 Ma!ty - President�. !izada, independente de nova convocação às 16 horas,
no mesmo dia e local, acima mencionados.

Florianópolis, de março de 1957
Oswaldo Germano Fernandes

Presidente

,TEN. HIGINO DAlMASCENO DE ANDRADE

MISSA DE 10 ANO

Viúva Etelvina Peixoto de Andrade, convida 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 agradecimentos.

Todo o tecido usado nas famosas roupas Impe
-

rfal Extra é pre-encolhido, assegurando assim uma

rõupa impecavel, que não se deforma com o uso é
veste bem em todos os tamanhos.

.

Estas famosas roupas são' distríbuidas com ex

clusividade nesta cidade pelo Magazine Hoepcke.
-------�--_._------------------...._--- .-.- ,------------
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Bstabe lectmente "A MODELAR"
Trajano, 33.

Exposição e vendas

C-o-nl·--ra-·f.>-:\�a---·-Cl-USE DO-ZE-DE-'AGOSTO
I' .

RESOLU_ÇÃO 4/57 �

RELIGI,,-O· sider�n��n�e���i:: �i:����:, ::s���:�o:� l8/?/57, con-

\ RESOLVE
\1° Fica rescindido o contrato. qUe dá exclusividade

para '�fotografias nas festividades do Clube ao

Sr. Allan Torres.
20 A exclusividade é' concedida a três fotografas

da Capital nas seguintes 'condições; ./

a) De cada festividade fornecer, gratuitamente, ao

Clube, escolhidas pela' Diretoria, três fotogra
fias.

b) Exigência da apresentação do cartão ingresso
fornecido pela Secretária.

c) So-licitação de exclusividade por escrito..

d) Ingresso sem direito a acompanhante,
e) Os fotógrafos, em hipotese alguma poderão to

mar parte na festividade.

/

. por AL, NETO
.

Asc doutrinas de Esqu'er-
.

dasão hostis à religião.
.

Esta é uma verdade que
muita gente esquece.
Não é raro ,encontrar um ,

tipo que se di� religioso e,
na frase seguinte, se gaba
de ser' Esquerdista.
Mas Moscou não deixa de

recordar, de vez em quando, f

q�e a religião é coisa que I
nao tem lugar na Pátria' do . ---------------=-----,.----------.

Socialismo, como os propa
gandistas da Rádio do Krem �

íin gostam de referir-se à
Rússia. ./' ,

Um dos mais' recentes
I

ataques à religião aparece
no Ko,MSOMO LSK AYA
PRAVDA. '

'

E t
- -

I.
s e orgao e o, porta-voz

.

da Juventude ·soviética. Ou,
melhor, é um orgão prepa
rado com o propósito de dou:
trinar a juventude. IHA religião - escreve o

KOMSMOLS.KAYA PRAV
DA - não tem lugar na vi
da soviética ..

HNa Pátria Ido Soclalís
mo, onde florescem idéias
progressistas, onde a ciên
cia 'está tão adiantada, on

de a juventude tem alto ní
vel intelectual, aqui não se

precisa de religião.
"Aqueles que recorrem às

panaceas oferecidas pelos
sacerdotes são apenas os

pobres .de espírito. os su

persticiosos e aqueles que
não tem a necessária com
preensão do Socialismo".

. Este -ataque do .KOMSO
MOLSKAYA PRAVDA con
tra a religião se prendo ao

l'ecrusdecimento da campa
nha anti-relfgiosa: do Krem-
lin.

.

Na' verdade, quase que
anualmente o .Kremlin deter
mina uma campanha contra
a religião.

.

Geralmente estas campa
nhas são iniciadas pelá Rá
dio de Moscou.
A deste ano foi iniciada

pela emissora do Kremlin.
Em fransmissão feita há

um par de, semanas, a Rá-
.

dia de Moscou declarou que
os líderes' culturais soviéti
cos .se preocupavam com a

tentativa de infiltração re

ligiosa en re a juven ude.

Vieira da Rosa

•

Preg�iça e fraqueza
VA NlA DI·O'L

;
.

WOÇAS DESANIMADAS I
-HOMENS SEM F.NERGIA,

Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa ,ClUIlIldo, pálido,

com moleza no corpo e olhos lem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
VANADIOL

..

a-umenta os g I o b u los sangullleQS e

VITALIZA o sangueenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode
ser usado em todas- as idades.

Ceras de Carnauba
Cêras de carnauba: arenosa, gordurosa - Cêras de

Curlcuri Manteiga de cacau - Oleo de Côco de baba�su
- Oleu.de Caroço de- Algodão Comestível marca '''DELI
CADO" - Pimenta do Reino preta,..sacaria de juta para
.olheíta, transportes e exportação - Telas de Aniagem.

Façam consultas de preços sem compromisso.
Aceitamos representações, consignações e ordem de ven

.ías de mercadorias, . principalmente de cereais em ge-
ral.

.

NORTESUL - Sociedade de Representações Ltda.
Rua João Bricola, 46 - 3.0 s-329 - Cx. Postal 472
End. 'I'elegrafíco - SULENORT� - São Paulo

...........w.;-J"�."....,._••••-",_ _. �J"J'O

SALA - PRECISA·SE

Necessito de uma 'Sala com entrada independente,
para escritório, no centro da cidade. URGENTE!

Cartas para "ÓSLEC" nes� Redação;

Granja Líberdede
A.,AVIC�LTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA TEMPO.
pARA A PRóXIMA TEMPORADA AVICULA, FA

çt. SEU PEDIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE
PAGAMENTO.

'

PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00 .

FRANCAS E OVOS.
RAÇA - NE\\- HANSPHíRE e RHODS

NIS
VACINADAS CONTRA A NEW CASTLE

E tvte J)
" ) (} CARVALHO

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

. '.

>:ic;i-·"

"VER-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

vantagens que especifica
mos na NOTA abaixo.

máxirr..a zelar, pelos joga--preservaç'ão dos direitos e O Departamento do In

dores profissionais, princi- da segurança do atleta que terior está completando um

palmente quan:do êsses têm lhe tem prestado tão reie- ano de vida. Foi u� ano de

----------

'I'erçá-f'efira, à tardi

-::. dou- nha, estivemos observando
corrente na séde da Fede- inscreveram até o presente

_jirmou à vitória obtida pe-
.

11e - Vencedor: Paissan- o treino ao oito do Ria- ração Aquática de Santa momento são as seguintes:

lo Aldo Luz naquela mesma .lú. 20 Vasco (Eli e Schra- chuelo, A guarnição desceu Catarina, foi aprovado o
I
Escola de Aprendizes Ma

l raia' e posteriormente foi regulamento' e o programa rinheiros, Clube dos Uni-

--jj_ de "leve" até a -Praínha, pára <> Torneio Aberto de vers itârios, Lira Tenis Clu- Jator esportivo de "O Es- abaixo, Se possivel mais

Participaram da 36a. Re- Gostamos do seu. rendimen- Natação, a ser realizado no be e Bocaíuva Esporte Clu- (ado". ��e uma vez com intervalos

I d
. 'rI dia '28. 'de abril na Piscina be A F.A.S.C. vem tendo Florianõpolís S C negular'es

to, eV!lil o-se, em conslj:'e-
-
.' -...( .

ração o' reduzido . númerc da Es'c�la de Aprendizes um trabalho que sem dú-
. O América Foot-Ball Alberto Lopes Filho

de treinos. Dá'�duro, De
Marinheiros. Estive-ram pre- vida alguma será coberto Club; da Cidade do Rio de Assist. do Dep. do Interior

Paula L sentes- os senhores Presi- de »Ierio êxito. A nossa ter- Janeiro, está se dirigindo NOTA

Continuam- abertas as
' dente, :,Vice-Presidente, Se-

r
rn é digna deste valioso a� ro�ceituado órgão infor- O. América Foot-BaIl

.

inscrições para 0'1 Torneio! cretãrio" e o Conselho TéC-1 sacrif tc io e todos nós deve- mnt ivo e noticioso, sob a Club; do Rio de Janeiro, dá

Natatôr io da Tempor�da. I nic,o de' Natação, ,tOdOS' da I
mo, dar todo. o apoio, p.ara esclarecida d-ireção de V. S., conhecimento de sua nova

O Clube Universitário já I FASÇ, como, tambem os re- o. melhor brilho posaível para dar conhecimento de categoria de "Sócio do

tEIClOU os preparativos e o I prese�tantes de .varios clu- : na realização d� Torneio urna campanha por êle ini- Interior", destinada a con

Lira Teriis Clube não ficou I bes .

interessados no Tor- Aberto de Natação, patro- ciada liá um ano. .gregar em tôrno do Club

pira, trás. Para os treina- neio. As, categorias confor-
I cinado pela. Federação O Glub recebe constan- os seus adeptos, residentes

mentes dos atletas; o co-] me o'· regulamento provisó-: .Aquática de Santa Catari:_ temente inúmeras cartas de fora da Capital,
I· - .

f to-i '1' Ih
.

mando da Escola de Apren- no sao 'para in an o-juvenu, na, para co ermos um .r�- e�portistas e simpatizan- As normas para essa ca-

dizes de Marinheiros pôs' à! juvenil e adultos. Haverá. sultado digno das maiores tes, vindas dos mais dis- regoria de sócios recente

disposição da FASC a sua
I uma única prova para mo- ',l'eferijncias possiveis. tantes rincões do solo P.�- mente 'criada são as seguiu-

�:�::: ::2:�:p�:On::p:::C'.Iu'be de·· .R.. lido. Luz �:::�,;;:::;::,,:��::�:: t'� o "Sócio do Interior"

recebe�'á gratis, a 'sua car-

·;:imo dia �_8jdje_ab.ril. C·.O/NVITE
bem denotam o interêsse

teira social.
dtisses espo�tistas pelá vi-

- quando' em visita ao
da do Améri,ca.

"FLlTEIDLoTENIS
CII
...
rc:
•

-
c:::a
..,;, f.
•

-
c::l!
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• ATLETISf1I1·REn
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Os Argentinos querem que o título,
(em caso de empate·seja decidido pe�

lo rrgoal�aYeragerr.
Vitórias das mais espe-j Clube Alemão. O União, além de autoridades e con

taculares foram as conse- vencedor do 10 páreo tirou vidados, Os novos . "barcos

LIMA, 27 (U. P.) - O peso Sustentam os argen

.presi.dente da Associação
I
tinos que de acôrdo com

do Futebol Argentinc( Raul I'J:êgulamento em vjgur em
, I

'

Colomodi chegou a Lima e l-caso de empate o título de-

hoje iniciou entendimentos' verá ser definido pelo goal
com dirigentes da delegação average isso é, pelo .nume

brastleira sobre possivel 1'0 de gols' ganhos e per

empate entre as duas equi- didos,

raia em 1953. Estão de pa-

.es clubes:

Montevidéu, Nacional de

guidas pelo Clube Náutico

América, de Blumenau, do

mingo último; na 36a. Re

gata Internacional, dispu
+ada na raia de Mel illa, no

Uruguai. O oito treinado pe

lo' veterano Strepláu mos-

. trou ao continente sulame

!'icano o poder e a técnica

'eO remo catarinense e con-

:1 última, colocação. ,

Prêmio Usinas Elétricas e

Telefones do Estado: - 2

sem - Vencedor: GP-A

(Werner 'I'horrrrann e Bar
:y Kranen).
Prêmio Mim. de Intr. Pu

Vence-

que 'serão incorporados ofi

cialmente à frota' alví-ru
ora são os seguintes: Ri

cardo Bornhausen (2 sem) ;

Aderbal Ramos da Silva (4
sem) ; Garocha (skiff) e

Otto Renaux (2 com).
-jj-\rl icas - 2 com -

101': União.

Prêmio ANCAP

Na reunião do dia 22 de ças. As entidades
<

que se

re) .

ral-jens os esportistas dê
.

-

Blumcnau e
.

na figura do

Sr. Sebastião Cruz,
.

presi
dente do C. N. América,

gata de' Melílla, os seguin-

esta coluna envia os seus

entusiásticos aplausos aos Regatas, Alemão de Remo,
valorosos remadores que .le Colônia,' <'Garmel�' e

tao condignamente soube- ?aissandú; GPA, União,
rarn elevar bem alto o no- Vasco e América, do Bra

me do remo de S. Catarina, ,H, A guarnição americana
-/j- autora da proeza de ven-

O América disputou ini- C;e.l� dois páreos numa mes

ciaImente
,

o �o páreo. do. ma regata estava formada

programa, o "Prêmio Co- (lar: Weissenberg, Assini,
mision Nacional de Tu- Harry : Kroetzfeld, Edgar
r ísmo" para a classe ju- Germe)', os irmãos Anuseck,

n iors, out-riggers a' 8 re- I'heiss e Waage.
mos. O conjunto americano -jIr-
venceu com classo e sobera

nia, õominando todos os

contendores. Voltou a mes-

Via aérea, seguiu para a

Capital da República, o

festejado remador do Al-

ma guarnição para remar do Luz - Osman Boabaid.

no p:íreo mais importl:l.nte Ao que tudo indica, Osma�. A Rá�io Guarujá, día 14 : Tenho a
\ ho,nra de convidar às Exmas. Autoridades.

da regata: o 14° tam.bém pretende
< radicar-se na ci- estai'á irradiando pa:� to-,' :'ivis, militares,. �cles�ásticas, es,portivas, associ�d�s e

na classe de 8 e denomina- dade maravilhosa e lá ilros, do o Brasil a I Regata da "uas exmas.· famlhas e ao povo em geral, para assistIrem

do Comision Nacional de seguir os seus estudos. O T 'd O' d .

ii solenidade. de benzimento e batismo dos novol> barcos
. empol'a a. s rapazes o

Il'ecem aclquiridos em Porto Alegre: "ADERBAL RAMOg
Educación Fí'lica". Os ame- l'eporter ainda soube que D�pal'tamento de Esportes I DA SILVA", "RICARDO BORNHAUSEN", "OTTO 'RE

ric�mos confírmaram a vi· Osman foi com um ôlho nó da "Mais Popular" deve:rão
'
NAtJX" e "CAROCHA", a realizar-se no proximd dia 31,

�éria anterior' não' deixan-' Vasco... j'epetir O' êxito alcançado' domingo, às 10 hpras da manhã, na sede social do Cl�be
do margem a -dúvidas, Domingo próximo, dia 31, (l ....ante. a transmissão ·do.' a rUl:!; João Pinto, 30. .'

.

.

.ü. .

'. Florianópolis, 27 de março de 1957
grangeando os aplausos e 'é data de festas para o Campeonato CatarlllenSe do QI'lando Carioni
a simpatia do povo orien-I temo da Capital. . O Clube ,no p.p. Presidente

tal. de Regatas Aldo Luz - o· --- -------.
- .---- -- --- -------

Zizinho segurado el11 um milhão de· c�uzeiros":"')j- )uerido gremlO presidido
Além destes páreos em por Orlando Carioni, ...:...

que in,tel:veio o América ['ealizará o batismo oficial

de Blumenaü, foram dispu- le 4 nQvos barcos, adquiri�
tados outros que completa- :1os durante gestões ante

ram o programa da 36a. Re:
gata de Melilla. De Pôr-

,te Alegre, representando o,
c
remo gaucho estiveram pre

sentes, o. G. N.,União, o

GPA e o Vasco �da Gama:

Van�os divulgar alguns re-.

cujo contrato como infor-

RIO,
.

28 (V. A.) -O

grande atacante Zizinho,

'formula econômica par� os Campeo
natos de REMO

.1"J�� /

_I�l�",�i�:'.··
.

RIO, 28 (V. A.) - Vol- Manifestou o sr. Arnaldo

tau a reunir-se, ontem, o Costa sua opinião favorá

Conselho Técnico de Remo vel à modificação do síste

da CBD, sob a presidência ma (la disputa do Campeo-
. do sr. Arnaldo Cesta, que nato Brasileiro de modo a

havia renunciado ao cargo,

Gomo o fez também o sr,

João Citro, da Comissão

de Assuntos internacio

nais, por questão de solida-

tornar, menos dispendioso
o certame.
Em princípio,. a idéia é

de- se r_ealizar eliminató

rias regionais, em três zo-

riedade ao seu
. clube, no nas - norte, centro e sul,

.

caso Honved. com' o que ficariam redu-

Entre outros assuntos zidos os, concorrentes à

foram apreciados, superfi- prova final, de custo ele

cialmente, aspectos ·dos prÓ-j
vado. A reunião prosseguia

ximos campeonatos brasí- quando encerrávàmos os

leiro e sul-americano. . .trabalhos desta seção.

-----_.----�---_.

'A ,iorcida "americana' do interior
Recebemos: a imprescindível colabora

"Rio de Janeiro, janeiro ção de V. S. com o seu nó-
\

.

de 1957 vel Departamento, traduzi

Senhor re1 da na divulgação da NOTA11ustríssimo

Rio de'�aneiro, o "Sócio do'
.

Nasceu então a idéia de
Tnterior" terá todos os di-

se criar o "'Dep,artamento
, reitos do sócio contribuin-
d'o Interior" do 'Club, que te local e poderá ter um
tei'ia' a incumbênCia de con-

des·conto em todas suas des-
'gregal', em tôrno do seu'

'Yjesas de hospedagem, des
nome, tod9S aqueles que, de que, sendo sócio há mais
residindo fora da Capital úe um ano, informe a sua

Federal, quisessem ,perten- viagem ao CIub, com ante
ceI' ao 'seu quadro· sócial, ced�'ncia, e se hospede em
advindo-lhes disso várias

uni dos hotéis indicados

gentes, com a sua organiza
ção e consequente admissão

ca",
- o "Sócio do Interior"

i.cóntribuirá com a impo,r
tância de Cr$ 30,00 (men

sal), Cr$ 150,00 (semestral)
ou Cr$ 300;00 (anual)_

pelo mesmo.

- no dia 18 de setembro

de cada ano, data de ani-

•

I os seus compromissos ter- .intenso lab<)r para os diri-
mamos, term'mou ontem. .' vantes serviços,. resolveu

,
mmados. O Bangu, no en-

com o Bangu foi segurado \. ,
fazer um seguro 1)ara o ex-

.'

'lh-

.

tanto, demonstrando não so

pela CBD em um mi· ao
-

. ("elente jogadol' ainda que
à rua João Pinto, deverá .

.

1
o seu interêsse na manu- dos primeiros ·sócios. Hoje

,receber, dor,:ningo, úma gran- de cru�eiros. Sabe-se que 'tenção do grande craque, o seu compromisso com o o Club possui associados em

de multidão .de adeptos I
é obrigação da entidade mas, primordialmente, a

I Ballgú, tenha terminado. um grande. número de ci-da-
,

.

-_._
-----��-- des brasileiras .representan-

v�rsário do CI.ube, o "Sócio
do' Interior" concorrerá ao

"odeio de uma viagem ao

Rio de Janeiro, com todas

a3 ,c!E.spesas pagas.
- recebe.rá mensalmen

te a "Revista do Améri-

1'i01'es e que soménte agora

vã'o receber o tradiciona'l

champagne.' O galpão, sito

__._-.J:. ,_ _ ._.,"•• • -'-__

sultados:

Prêmio FerrO' Carril deI

"Crllguai - 4 com - Ven

cedor: G. N. União.

Prêmio Rádio Sport - 2 UMA BICICLETA .GUATIS
tes em muitas� delas, mas

-ainda muito resta fazer.
Ensaiam-se os primeiros
passos. e o futuro do -De

partamento depende muito

rom - Vence,dor:

(Antônio e Pedro

2 de Abril, exija um coupon numerado, 'que dará di- mais da compreensão, do es- Para maiores detalhes"
reit.� ao sorteio pela extração da Loteria do Estado, do

.
tímulo e da força viva, que dirigir-se ao América Foot-

dia 9, do pll'óximo ,mês. . I
�ão o jornalismo e o radia- BaIl Club __;, Departamento

,,,"' d
-

d' 't
. d' .

I Jismo, .tio que dos seus Dire-I do interior - Rua Campos
• ,�O' ara0 l�el'O aos coupons numera os, os lngres- \ . ,.

.

sos adquiridos-no Pústo de Vendas da Praça.15 e SALÃO, tores e f,unclOnanos. - Sales, 118 - Rio de Ja-

IDEAL, de Herinínio dos Anjos, no Estre-ito. J ' -.Por esse' motivo solicita I neiro.
.

União

Bitten-
Além de assistir uma sensaci'onal partida de fu

tebol entre as equipes do AMÉ"RICA F. C., do Rio de

Jan�il1'o, um dos mais. categorizados conjuntQS do País e

a SELE'ÇÃO ,DA CAPITAL, estará você concorrendo, in
téiramente GRATIS, ao sorteio de uma belíssima bici

cleta para homem.
Ao adquirir o seu o prélio do dia

court Léal - patrão: A-n�
dré Souza).
Prêmio Luiz Battle Ber-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ES ADO"O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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Assistencia Social
Prtmejro de urna, série de .espera-se que cresçam ain- Estas previsões são basea I 'I'ô da a .modíf'icação íntro-

três artigos sêbre as ,ati�i- da mais. das em estatísticas sôbre.: duzida. na legislação social

dades do Departamento de Os encarregados do De- tendências' em empregos e fêz com que os encarrega

Saúde, Educação e Bem Es- partamento de Saúde, Edu- ON3Qimento' de população, dos voltem á consultar as

tal" do Govêrno Norte-Ame- cação e Bem Estar calculam desde o princípio da Repú- estatís°ticas a fim de inves-,

ricano que o fundo chegará à sua blica Norte Americana atê tigar as mudanças no ramo
1

matur idade por volta ido a 'época atual. Descobriram do sistema. Recentemente o
'

As diversas e complexas ano 2.000, quando os paga- que a população e os empre- Congresso reformou a lei,
'

responsabfll dades 1'10 Depar mentos recebidos e os bene- gos sofl'eram uma sér í. permitindo pagamentos pa--
tamento Federal de Saúde,- fíciós pagôs forem aproxi- variações em seu crescímerr ] ra operár-ios ínhabilítados
Educação e Bem Estar. dos ma.damentg iguais. O cál- to, {l dizem que o último I de 50 anos e para tôdas as

Estados Unidos são um re- culo feito v I A t" d ti, .

d 2
. para o a 01'. o pon o maximo es a . curva' operarias de mais e 6.

flexo vivo do atual clima sef- f do
é •

ditâ I 'd d
.

, Iun o e quase macre 1 ave. e esenvolvimento é sem- lAntigamerite os beneficiá-
cíal e cientifico daquêle Afirmam que chegará a 200 I pre mais a�to que o ante-' rios tinham no mínimo ,65

país, clima favorável ao bilhões de dólares. rior, I anos.

gasto contínuo de centenas

de milhares de dolares por

ano para auxiliar necessi

tados e velhos para realizar

um programa de pesquisas
médicas, Iimitado apenas pe

lo número de cientistas dis-

Mensalidade acessí el - Mláximo Aproveltamentoo-«
um decreto promu-lgado há

Leciona por eorresnr.ndência,

Vende-se uma casa, sita à rua Dom Jaime
do por um só' chefe, o Se nO 19.
cretário de Saúde, Educa- 'rratar com o sr, Enio Selva Gentil no "Banco Inca".

ção e Bem Estar.

poníveis.
Na verdade, graças \8.0S

atuais conceitos sociais, ao

espiríto de pesquisás e às

técnicas lmoêernas, tornou

Se êste Departamento o

quarto em importância do

Govêrno Federal. Seus fun-
�

cionários e-levam-se a mais

de 45 mil e seu orçamento
no corrente ano fiscal foi de

mais de dois bilhões e meio

de dolarês, Além disso ad

ministra a aplicação de vá

rios outros bilhões de dola

res por ano.

Os principais escritórios

Departamento ocupamdo

dois edifícios de cinco an

dares na, "Independence
Avenue" e na "Rua C" em

Southwest, além de cente

nas de. escritórios em todo o

país.
Embora o Departamento
.J

seja novo, as seções que o

form-am não o são. O De

partamento é o resultado de

cêrca de três anos e que

uniu os antigos Departamen
tos ds Bem Estar num só

-

dI .. tgrupo para ser a mims 1'&-

o Departamento tem cin

co' grandes seções: O 'Ser

viço 'de Sa�de Pública, a

ça Social, -o Escritório de

Educação, a Administra de

Florianópolis, Sexta-feira,

MOLÉSTIAS da BEXIGA
.. A Irritação intolerável e os ardores '" il'l'p�oduZido.s pelos distúrbios da bexiga,

I ,-
_.

.; .-

sao frequentemente a origem do , 'I '

,

mal-estar geral.
.

Sendo ii bexiga a

porta de saída das substâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se deres cruciantes
devido a constante passagem de tais.",;:-
substâncias púr €ste delicado órgão.:--,,-,-_ow;1"

��..l�_.
Em vidros de 40
e 100 pílulas ,

O grande ê mais
economico

Retornou de São Paulo da F.C.D.U., a inclusão no

Administração de Seguran- o 'colega "Aldo Belarmino. seu calendário esportivo
da Silva - presidente da _dos próximos Jogos Catarí

.t<'.C.D,U., que na capitai rienses Universitários, 'bem
e o Escritório de Reabilita- oau.lista estêve em contato :omo os do Su-l Brasileiros

• ,4
<_;fio Vocacional. c omos dirigentes da Universitários, no que con-

Por seus serviços êste F.U.P.E., tratando inclusí- cerne as modalidades de
". I

Departamento se aproxima re da vinda dos paulistas é5pOl'te que a mater

do povo dos Estados' Uni- aos Jogos Sul-Brasileiros esporte :base em Sta.

dos mais do que qualquer Universitários, que se rea- dila dirige.

outro Departamento Federal lizarão no mês de setem- _:_II�'
exceto o Correio e o Escri- oro vindoul'o, nesta capi- Da mesma fOl'ma, será

tório de Rendas Internas. tal. solicitado ao presidente da

Uma das maiores seções -11- F.C.F. - sr. Osni Melo,

do Departamento é. a Admi- Ficou deliberado n'a As- datas disponíveis em fa-

nistração de Segurança So- sembbléia Geral do dia 25 \'Ot' ela' F.C.D.U., afim de

cial localizada em Baltim'o- de março último que os se f<Jzer disputar o torneió
,

re, com mais de seis mil Jogos Universitários' Cata- de futebol dos XIV Jogos

funcionários, em 17 edifí- rinenses -terão início, im- Universitários ,Catarinen

cios diferentes. Dentr'o em preterivelmente, no próxi- ses.

breve esta secão- se mudará ximo dia 22 de ábriL -11-

para' um úni�o edificio. I -11- A quadra de basquete e

O maior contato entre o A natação, talveZ, será valei dá Faculdade de Di-

povo e o Departamento se incluida no calendário dos reito será cimentada,,,talvez

:dá por meio dos pagamentos XIV JOgos" Universitários ainda no próximo mês,. a

de seguros e pensões. Desde Catarinenses, já que, há qur.l contará com o apôio

que o Sistema. de Seguro grande movimentação no finàn�piro ,da F.C.D.U.

Social foi aprovado pelo meio estudantil' por êsse Também a Faculdade de I
Congresso em 1935, os em- esport�. O; treinamentos f ..nnácia-Odontologia cons- I

,pregados e empregadores i>êrão .efetuados na piscina tJ·uirá quadras de basq�e- i

fundaram um fundo de mais da Escola de Aprendizes te -- valei e tenis, confor

'de 21 bilhões de dolares com ,�1:arinheiros, posta
.

a dis- me nos comunicou o pre

um
.. .iuro anual de mais de posição dos estudantes' pe- sidente do DiretóriQ Aca-

500 milhões. lo Exmo. Sr. Comandante dêmico colega Pedro Frio.

O encarregado dêste fun- daquela Escola. Os 'exames -II-

do é o Secretário do Tesou- . médicos para se poderem Os estudantes interes-

1'0, que fêz o investimento praticar a natação serão sados em esgrima - pode-·

e'lll ações' especiais do go- iniciados no dia 28 vindo,u- rão inscrever-se na Força

vêrno. Os pagan:tentos fei- }',;. Policial; pois as. inscrições

tos ao fundo são maiorels do -11- acham-se abertas, inclusive

os auxílios, prestados e Será p'edida à direção, para principiantes.

/

Perdeu-se

o habito não taz o monge,. mas o custume no

tecido certo' e, corte perfeito define o cidadão práti
co e elegante.

As roupas Imperial Extra lhe assegurarão dura
bílídade e caimento perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Creôíárío es-

tas ótimas roupas.
.

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, Almirante Alvim, Rua Victor Kon-

I der, Rua' Demétrio Ribeiro e Rua Frei Caneca.
Pede-se obséquio quem encantou entregar nésta Re

(

'� VENDA NA FARMACIA

HOEPciE
•••••••••••••••••••••

Contra a
-. I Retg ão
(Contlnuaçâo da 5.a página;
Disse a emissora comu

n ista :

; "Ninguém ignora que há
:\géntes estrangeiros entre
"Por maior que seja

nossa vigilância, estes agen-.
ces às vezes conseguem dis
seminar propaganda contra
o Estado Socialista e as suas

idéias e realizações conse

guidas em todos o país.
"Uma das formas 'que es-

ta propaganda adquire é o

incen tivo á religião, a dis

semínação íde superstições
que mal disfarçam seus de
sígnios imperialistas".
E a Rádio Moscou acres

c.entou mais adiante:
"A juventude soviética

precisa .cuidar-se contra os

propagandietas rel igiosos,
"E' lamentável que algu-

las organizações de jovens
.isqueçam que a doutrina

I contra a superstição é um

I dos pontos básicos da nossa

ideologia".
I A campanha antí-religio
'sa encontrou éco no próprio
PRAVDA.
Em editorial l1f(yente, !O

PRAVDA de Moscou decla
ra:

"Um dos sintomas que
caracterizam a putrefação
de uma sociedade é o incre
mento das idéias religiosas.--
"Sempre que um povo se

volta para as igrejas, e�
busca de ídolos tangido pe
la superstição, é porque a

estrutura social começa a

se decompor.
"O povo soviético precisa

evitar qualquer tentativa no

sentido de corromper nossa

sociedade mediante a intro

dução ide práticas religio
sas".

P A R ,T I C I P A ç,Ã O
PEDRO PAULO MACHADO

-c
:e:

SENHOR-A
Participam aos seus parentes e pessoas amigas o

nascimento de seu. 'filho José Roberto, ocorrido a 16 do

corrente na Matel:nidaíêle' "Carrnela Dutra".

VENDE-SE
Uma sala de, jantar com �

12 peças. Tratar na Rua,'Presidente Coutinho, 85.

Cabe 'aO Senhor. Preparar
o Futuro de Seu Filhe /riJ

',-"1
o jovem !,'ernél.hOO Rilla, de São Jose, após cursar o

Curso Especia.lizuric "Laure Muller'�, no
-

ano. passado,
obteve 0.3.0 lugar r o eoncurso para a Escola Prepara
tória de Cadetes. Só isto vale como credencia-l da per
feição com qua o r.urso é ministrado, sob a orientação
de um côrpo docente idôneo, prático e eficiente, -

'Esta é a sua opcrtunidade para .ingressar na carrei

ra das armas. Se i em
_ dê li? a 19 anos, prepare-se no

Curso açima para 'ler em breve oficial da Marinha.
Exército ou Aeronâi.tica. .....

As matrículas Já estão abertas, e as aulas principia
. ão a 2 de abril. Infr-rmações à rua Saldanha Marinho

n. H-A. du-iamentg das 17.00 às 18.00 horas, e aos sá
'Cx. postal 253, Florianópolis.
Cx. l)ostal 153; F'o-Ianôpolis.

,

CURSO ESPE·_ IALIZA1>O "LAURO MULLER"'-

VENDE-SE'

�
Eutrôficamente, sem dro-

gas, sem massagens, sem

aparelhos, sem esfôrço fí
sico e sem sacrifício na ali

mentação, rejuvenescendo o

organismo
I

INSTITUTO V. COLó

E s p O r I e
�

Uni y e r 's i I,á r io
Arnaldo Silveira' da F.A.C., pelos dirigentes

•

,
.

.

." . .

.... ..

•

•
•

cigarros

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Srta. Alice Maria
uos Santos, da sociedade

paulistana, cujo organismo,
antes rebelde a todos os

trátamentos, se submeteu, a

conselho médico, ao siste-
ma COLd, emagrecendo 45

quilos.
Tratamento próprio e ga
rantido' parã' diminuir em

, qualquer idade, 7, 25, 45, 60
'ou mais quilos, r'enovando
o organismo ,e produzindo'
,um rápido reequilibrio or-

gânico e estético.
Diretor VICENTE COLd

Rua Rosa e Silva, 170-
Caixa Postal, 5696 SÃO

PAULO

,

de ponta a ponta o melhor!

l·BO.404
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.ttesidi:ncia;
Rua: General Bittencourt n,

10l.
Telefone: 2.693.

, /

e Crianças
Consultório - Rua N

nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

das 16 às 17 horas (exceto
:tó:" rJabados).
Residência : Rua

,
MeI1ô e

Alvim, 20 - 'l'el, 3865.

DR. J(TLlO PAUPITZ
FILHO

DR. JO�É MEDEIROS
VIEIRA

'

- 4.DVOG.o\DO -

Caixa Postal 160 - ItaJII' -

Santa Catarina.
DR. LAURO DAURA

CLíNICA GERAL
E�pecialista em moié9'�iaa de

Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecçêes

agudas e cronicas, do aperelho
g<'llito·urinário em -ambos OI

Eex�s. ,,"

Doenças do apa/elho' Digestivo
e do stst sma nervoso,
Horário: 10� ás 12 e 2'h. ás li.
ConsultÓrio: R. 'I'Iraaentes, 12

- l° Andar -- F'o ne : 3246.
Raaidê-icia : R. Lacerda Cou

tinho, 13, (Chácara do Esp.anhll),
- Fone: 3248. I

DR. HENiUQUE PRISCO
PARAISO
II1ÉDICO

Operações �,Doenc;as de Se
ahcraa - Clínica de Adultos,
Curso de Esp2cializaçiio no

Hospit!\l dos Servidores do E!I
tado.
(Serviço do Pro!. Mariano de

Andrade). -,
Consultas -, Pela manhã no

ilospitq.l de Caridade. •

j\._ tarde das 15.;;:) h. em dian
te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira-,'
dentes. Tel. 27'66.
itesidência - Rua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.
i

._ ....._---

LlR. CLARNO G.
GALLETTI·

-� ADVOGADO -

Rua Vitor. Mei�eles. 60.
FONE:: 2.468

Florian6púli. -

, O EST.t\DO
Ex-i,:terno da 20& t'��mal"�" Redação e Oficina., 1 rua' Con

,SerVI�j de gastr�o-eIIL"rolo�la

I
M4heiro Mafra, n. 1.60 Tel. 1022

Ia Santa Casa do RIO de Jeneíro _ ex. Postal 139.
,Prof. W. Berardinelli). Diretor: RUBENS A. RAMOS

Ex-interno do Hospit.al mate r- Gerente: DOMINGOS F. D.
uidade V. Amaral. '

AQUINO
D,OENÇAS lN'l'ERNAS Repreaentant.... :Co ração, Estôl'lago. intestino, Representações A. S. Lna,

figado e vias bíüa-es. Ri1)8. Ltda
Consultório: Vítor MeireIe. U Rt;'3 Senador Itantas, 40 - fiO
Das lél às 18 horaa.,

.

andar •
Reaidêncla ; Rua Bocaiuva 10. Tel.: 22-5924 -- Rio da .Janeíro
Fone : 345íl. Rua' 15 de Novembro 228 :»0

"ndar sala 612 - Sio Paulo
Assinaturas anuàl ., Cr$ 300,00

Anúncio mediante contráto.
Os originaia, mesmo não pu

blicados, não serão ,levolvido8.
A direção não sé responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.
INFOh."...._;OES Un:I8

O leítcr encontrará, nesta co'

luna, informações que nceeseíta
dià-Iamerrte e d, imediato)CIRURGIA GERAL ORNAIS Teleftl:'�Doenças de Benhoras _. Procto- O li:stado •.•.••.••••• ". 1.022

lU�la - Elctricidad� Médka IA GlIzeta •.•....•••.• ••• 2,61Sf;Conc-rltóeio ; Rua Vituf Mei, !Diário :Iv. T''''i Ui711reles n. 28 - 'I'elefone : 3',11'7, 'Imprensa' Oi;.,.I1 _'" , 1.681'
Consultas: Das 15 tt�raa era HOSPITAn9· Caridade:diante.

(Provedor) �. 2.114ícesrdêncra: Fone, 3.422 (Portaria) .. ' ..•...•.• '.. 2.036Rua: Illumenau n, 71. Nerêu Ramos ..•. '....... S.83',

DfC HÉi�ioBERRETTA sdJ!itSeb��úii� --
'('6���

" .

4� '.1Ii-
M É D I C O Saúde)' .::............. 8.15�

Ortopedia e Traumatologla Maternidade Doutor Cu-
Ex-interno por 2 anos do, Pavi- los Corrêa .••..

'

••.• " . ',J�j
Ihão Fernandino Simonsen da CllAMADOS U&· '

n C d 'S- P 1
GENTES

canta, asa e a.o, au. o. Corl\o de Bombeiros .... 4..U:
(Serviço do Prof. Domingos De"

I Serviço
Luz (Raclama-

fine) - Estagiario do Centro.le ções)....... .... .....•. 2.404
Ortopedia e' Traumatologia e d o Po!ícia (Sala Comissário I. • 2.(}3f
Pronto Socorro do Hospital das Policia (Gab. t'e!egado) .. 2.694

CI" d S-' P 1 ,COMPANHIAS D�
"-nucas e ao au o. TRAN'SP,ORTES

(Serviço do Pro;f. Godoy Moreira) I
TAC .

- Médico do Hospital de Cari-' �ruz�i'ro do Sul ••.•.•..
dade de Florianópolis. I Pan!lll ..••.•,

•••.•••.•..•

D f id d • .

d Varl" .....••.••••......
e o rnu a es congênitas e a -

Lóide Aéreo .•..•.••••••

qui ridas - Parali s ia Infantil -

Rebl ..........••..••••.•
Osteomielite - Traumatismo - Scandinavaa • .• • ••.•...

Fraturas. I BOTJ!:IS
'Consultas: Pela manhã no HOH- Lu: .....••• ' .......•..

pital de Caridade, das 15 as 17 e Magestic' .••....•......••
30 horas no Consu'ltório. iMetropol

...•.•••
'

.•...••

'Consultório: Rua Victor Mel'
La !'orta ..•. , .• , .

.;.
- ....

I Cacique
...•...• - ..••.••relles n. 26. Central .

Residência: Av. Mauro Ranios 'Estrela ....••••••••••••••
- 166. - Tele. 2069. Ideal ••.•..••••••••••••••

Venda avulasa .••• ,. CrI

DR. ANTONIO MON IZ
DE ARAGÃO

IRURGiA TREUMATOLfJGIA
ul'topedi"

Cossultõr!o r João Pinto, 18.
ual] 15" às 17 drãríamente.
Menos .aos Sábados
Res: Bocaiuva 136.
F:llle: - 2.714.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

eSPECIALISTA EM OLHOS
')UVIDOS, NARIZ E !;ARGANTA
TRATAMENTO .E OPERAÇOES
,!!tfr:t·Vermelho - Nebullzaçio

DUre-Som
!T�at3mento de sínualte leui._

operaçio) •

i\nglo-l'etln�8c"pia - Receita de.
Ocnlo!l - Model'n6 "qulpamento
de Oto-ÍUno!arlngolog\a (án!el!

'DO Estador
HorArio das 9 ns 12 horaa e

dali 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei,

reles 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Jorlrll 20 -

F6ne 24 21.

DR. NEWTON
D'AVILA

CLINICA
de

UL!lOS -- OUVIDOS - NARIZ
"E GARGANTA

.

DO
DR. GUERREIRO 'DA

}'·ONSECA.
Chefe do Serviço de OTOR'l

�O do Hospital de Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODEHNOS PARA,
TRATAMENTO das DOENÇAE
da ESPECIALIDADE
Consultas - pala

.

'manhã lIC

HOSPITAL .

A 'fA1lDE - das 2 ,ua 5-
.10 CO�SULTóRIO - R.ua 'do;
lLHEn� nO. 2
RIi,m'EJNCIA - Felipe Sc'r

midt nO. 113 Tel, 2S65.

Sarnentos para plantio
Tôdo o agricultor ou pequeno h'orticultor 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 germ'inação, como também ,de valor germinativo bastante alto. Sem estas
éxi.gêncià a 'semente não ,dará ao lavrador a recoín,pensa 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 - Ven',de sempre as melhores sementes.
VAREJO - MERCADO PORTA DO MEIO

[xpresso florianópois lt�a.
VOSSA SENHOR·IA QUE JÁ HABiTUOU A SERVIR-SE DA FROTA

AMIGA Duo EXPRESSO FtORIANóPO[JS PARA O TRANSPORTE DE
VOSSAS CARGAS E ENCOMENDAS DE BELO HORIZONTE, RIO DE JA
NEIRO,.SÃO PAULO E CURITIBA, I�'GIQUE TAMBÉM ESTA EMPREZA
PARA O TRANSPORTE DE VOSSAS_ 0A!WAS DE PôRTO ALEGRE, ONDE
DISPõE DE AGÊNCIA MONTADJ1 PAliA BEM VO� SERVIR:

ENDEREÇO: ,Rua CJmenda.dor Azevedo, 64
FOl1,e: 2-37-33 (Atende Riomar)

.:-._--

"

" "

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos' simila
res, além de explendido para metal' auxiliar de barcos á vela.

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

..

se HP Diesel
8U HP" (direita e esquerda)

103 HP "

-132 HP "

5,5 HP
11 HP

fi 35 HP
J I 50 HP

Jm' 84 HP --

WI GRUPOS GERADOR�S - "P E N T' A'�
-, Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos - - Com

motores DIESEL "PENTA':, partida elétrica - radiator -
filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elastica á Alternador de voltagem -

trífásícos 220 Volts - com excitador -. 4 cabos para
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciom�,-·

mento,
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

SANTA CATARINA
MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: CIp R I M U S''''
Cx. Postal, 37 - Fone 3362- FLORIANÓPOLIS I

.S=@êê@êêêêê@ê=@êêêêêêE---
.

MINIST:';:RIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
RJ.;GIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE·
SAN�<\ CATARINA

A V I S O

gasolina
"

"

"

1,00

Florianópolis.

Viagem c:om· segurança
.

e rapidez
80 ROS CONFGlrrAVEIS MICRO-ONIBUS DO

--'-1'100-�(SOL:BIISILBIIO»
IFlorlanõpoll• ...;. Ita1a( - Joinvº�e - Curitiba

Agência:
-....� ..

l\11t&IDeodoro ·e.quina da
Rua' Ten&ntej[8ilvei �8

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de eoibir, ao máximo pos-
sível, as cueímadas e derrubadas de I!lato,' afim de impe

'.700 Idir os desastroscs efeitos 'econômicos e ecológicos que
2.600 acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
:::�: I de todos os proprietários de terras e lavW1dores em se

!.40211'al, nara a exigência do cumprimento do Código Flo:res

:.:� tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE lfATO
!.O21 Nenhum l>foprietário de terras ou lavrador poderá2.276

d ;l.' d' " b d d t l' 't3.14!7 '13roce er que.ma a ou ·u.erru a a e ma o sem so leI a.r,
S.32: om antecedência, a ner.esBária licénça da autoridade

::::: florestal competente, conlorme dispõe o CÓdigo Flores-I1.171 tal em seus artigos 22 e 23; respectivamente, estando Os
1.669 nfratores s'ujeito� a penalidades. ,

..

( IREFLORESTAMENTO,·
'

� "'---------------------------------------------------------------

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em I

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e'j �

lemintes de espédes florestais e de ornamentação, para
'ornecimento aOR agricultores em .,geral, interessaGlos no !

I eflorestamento de suas terras, além de prestar toda
,riefitação técnica necessária. Lembra, aindaka possibi.
idade da ohtenção de empréstimos vara reflorestamentio

11.0 Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados 'em assuntos- florestais, para a!lbtenção de maiores esclarecimentos e, requererem auto
rização de licença para queimada e derrubadas de mato,
devem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou'
diretamentel:), esta Repartição, situada à rua Sal1toli'
Dumollt nO, 6 em Florianópolis.

I

Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 895:
Endereço telegráfico: AgrÍsilva

5. C.
.

'-

.. � �c.__�______

•

l,A V-A' N D O C OMS A B A O

Virgem· Espe.cialidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL' - Joinville- '(marca registrada),

ecónomiza-se tempo e dinhe'rro

Campanha de Educação
Florestal

" "

A imbúia em estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a AOO
anos: PGr êsse motivo, o

problema florestal rel�cio
nado à ímbüía, em nesse

Estado, só poderá ser re

solvido pela reserva patrí
moníal de imbuíais e corte
controlado com garantia de

regeneração natural. Torna

se-indispensavel preservar J

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

nativo dessa espécie nas zo

nas de seu "habitat". Sõbre
assrntos florestais, consul
te , "Acôrdo Florestal".

•
"A Soberana" Praça 15 de novembro

rua Felipe Schmídt
esquina

- .......'.--------------------

�AI'.1 ,SC:O�'t/_�Ia 0UWfIT 7000 DI4
/ '" .. nos liMeJ05

. I

�t
"',

}!'ilial "A Soberana" DtstrrtlJ dO Estreito - Canto

---

DR.
)\� �

OTTO fRIEDMANN
ENSINA

Matemáticas e Fisica
R. Cristovão Nunes Pires 21.
Esqu. Rua Hoepke e R. Couso Mafra

O que define uma roupa bem feita é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e. a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperial Exfra.

A venda destas excelentes roupas. � feita pelo
Crediário COlJl' facilidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepcke.

ATENÇÃO
.

Aceitamos encomenda� de 'FLACAS ESMALTADAS
�m eôr�s,

End:
para diversos fiM,
DENTAL SANTA APOLONIA
FlorIanópolis - Santa Catarina.

Rua: Tiradentes. 20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Industria dos EE.
estimula as 8'rtes

•

\

A indústria norte-ameri- tras organizações. Essas fícios da Universidade Mar- gados, em seus escritórios e

cana tornou-se importante ];:lintlUras foram e�colhid.as quette, quadros de Missou- fábricas, originou-se com.

patrocinadora da arte con- entre milhares oferecidas ri, financiados pela firma Michael H. Levy, chefe de

teporânea, permitindo que ou encomendadas para as Scruggs - Vandervoort-Bar- uma companhia de seguros

os empregados de escitóri- publicações da companhia. ney e mais de 100' obras in- de -Nova York, que expôs

Várias emprêsas de reno- tituladas "Michigan on Can vinte e sete quadros execu

me contratam artistas fa- vas", para a Companhia J. tados por jovens norte-ame

mosos para executar traba- L. Hudson, de Detroit, esta- ricanos; em seus escritó

lhos originais, dedicados às do de Michingan. rios em 1955. Distribui êle

publicações da companhia. Há d ez anos, as lojas questionários para obter as

"The
' Lamp", publicação "Gimbel Borthers",: em Fi- reações 'dos datilógrafos,

trimestral largamente dds- ladelfia e Pittsburgh, fi- guarda-livros, mensageiros,

nanciaram um projeto de' ascensoristas, vendedores e

no p.repulllS llIad up,!nqpl
encomendavam se_u� .q�la- de New Jersey, reproduz o criação de um dramático diretores, Estimulado pelas

dres. Agora, a indústria u- trabalho de artistas contrata registro do Estado de Pen- l'e&postas favo�veis, soli

niu-se às pessoas abasta- dos em diversos países. Pos- nsylvania e seus habitantes citou da "Yuong Presíden

das, a fim de financiar a teriormente, as, obras são contemporâneos. Os 144 tes Or_ganization", associa

arte e patrocinar artistas,' emolduradas e doadas a pe- óleos, aquarelas e desenhos ção formada por cêrca de
\ \

Mas, enquanto muitos in- quenos museus ou colêgí- de quatorze artistas, foram
.

mil homens dirigentes de

os e operários de fábricas,

assim como o púhlico em

geral, possam agora, apreci
ar diversos or-iginais famo

sos de artistas norte-ameri-

canos e estrangeiros.
Antigamente os pintores

, "

tinham patrocinadores, que

Idl1f\triais norte-americanos os. expostos em várias cidades

compravam pinturas antigas Algo diferente leva a durante uma excursão pelo

de vários países para seus "West Virgina Pulp and .
Estado em 1947.

lares e para doações a mu- Paper Companv" a repro- Desde 1952 tem havido

'seus, a tendência atual é di- duzir seus quadros. Os tra- uma decisiva tendência, por

feren te, pois grande corpora balhos são destinados, pri- parte da indústria, para ob-

firmas comerciais, com me

nos de trinta e n<?ve anos, de

idade, a transformação de

locais de trabalho disponí
veis, em galerias de arte.

Muito dos :n:.elhores qua-

ção estão contratando artis márlamente, a apresentar as ter ajuda de museus na pre dros produzidos pela indús

tas conteporâneos para pro- qualidades de impresão dos 'paração e apresentação de tria acham-se expostos e

duzirem para seus éstabele- papeis da companhia. exposições e no emprêgo de foram vendidos na "Grand

cimentos comerciais e expo- A Companhia lIallmark, artistas para a aprimora- Central Art Galleries", em

sições. Dessa forma, os ar-: de Nova York, fabricante.de ção do desenho de produtos Nova York, organização não

tistas trabalham mais com cartões de festas, iniciou comerciais. 'Outra fase do remunerativa, fundada há

ajuda financeira garantida, .seus concursos artísticos programa, conhecido por trinta anos, a fim de, possi

e maior número de norte- cm 1949, nos Estados Unidos
"Business Meets the Arts' bilitar um merêado central

americanos, em pequenas e e França, com a partíclpa- (A Indústria Une-se às Ar- para as boas pinturas e es

-grandes cidades, têm opor- ção de 10.000 artistas. A- tes), foi iniciado em 1955, culturas. Seus membros in

tunidade de apreciar 0- lém dêsse trabaâho, a com- -quando seis-- exibições de cluem cem artistas.

bras de arte. panhia executa
- originais arte, 'totalizando 132 qua- Erwin S. Barrie, diretor

Encomenda a indústria destinados à exposição pú- dros, foram enviados em ex 'e administrador das gale-
.

murais. para etdifícios co- blica. cursão a fábricas como a de rias, disse: "Um número

murais para edifícios co- A prtmeira.emprêea a en- sapatos em Boston; a de por considerávelmente.jnaior de

sos nos quais jovens pinto- vilir uma exposição através celana em Massachusetts, à obras de arte tem sido ex

res e artistas conhecidos do' país, foi.. a Companhia firma dereembolso 'em No- posto [nos, escritôrtos, nos

participam. Vários estabe- Upjohn de Kalamazoo, esta- va Jersey e à de fhbricação anos recentes. Algumas com

lecimentos industriais 'en� do de Michigan, que, em de antenas de televisão em panhias . preferem á arte

comendam pinturas para 1945, apresentou sua gran- Pennsylvania, abstrata, mas cêrca de 98%

calendários de publicidade, de coleção de pinturas nor- Q plano de apresentação das indústrias preferem a

mais tarde expondo os ori- 'te-americanas na Galeria de obras de arte aos empre- pintura ,tradicional._

ginais em seus escritórios, de Arte, em' G;and Rapids.
enviando-os a outras cida- A acolhida foi tão calorosa

des, ou oferecendo os mes-
que outras indústrias foram

mos a instituições educa- estimuladas da mesma for-

cionais. ma a enviar seus trabalhos.

"
Um dos mais importan- Na mesma ocasião, a "Bu-

tes projetos artísticos fi-jlova School of Watchma

nanciado em 1906 para fins' king", em Woodslde, estado
industriais, foi a encomen-! de Nova York, encomendou

da de um gru,�Q ?e 29 .qua-j uma série de murais .a dois

'dros pela Infernational .artistas norte-amerIcanos,

Nickel- Company", reprodu- a fim de ilustrarem métodos

zindo o trabalho de mine- cronométricos do passado.
zindo o trabalha de minera- Em �946, a Stàndard Oil de

ção, processa�ento e refina- Nova JerseY expôs, pela pri

ção dos meta,is. artista foi meira vêz, oitenta e sete

Tel'ence Cuneo, o "Bretão", óleos, aquarelas e desenhos

cujo trabalho ;mais conheci- de dezesseis artistas contem

do é o retrato oficial da co- porâneos,
.

reproduzindo a

roação da Rainha Elizabeth extração e a distri-b�ição do

da Inglaterra. Aqueles qua- petróleo.
(lros, assim como

.

outros Uma das mais principais
seus, achamse em Otto- pioneiras entre �s indústri

wa e Montreal, no Canadá, as, em financiamento artis

serão coloca'dos permanen- tico, é a "Gimbel Brothers"

temente nos' escritórios da_ de. Milwaukee, estado de

companhia, na Inglaterra, Wisconsin.. Em 1948, essa

no Canadá e ,nos Estadõs firma contratou vinte artis-

artistas, através de enco-

tas de WiséQnsin e doze ou

tros selecionados eem con

'curso, a fim de retratarem

o Estado de Wisconsin e sua

história. Seus trabalhos fo

ram expostos em Milwau

kee,' enviados a outros es-,

ta,dos e, mais tarde, ofere

cidos a um m�seu' de Wií\

consln.

Esse }ilrojeto. é repetido,
anualmente, dedicado a as

suntos/diferentes. A firma

"Gi'mbel Brothers" doou co

leções de pinturas de Wis

consin à Universidade dq Es
'

tado, ao Edifício do Monu

.mento de Guerra, e à Uni-r

versidade de Marquette, em.

Milwaukee. Outros projetos

Uilidos.
Ha dezenove a "Internatio-

nal Busines Machines Cor

poration" iniciou uma co.le

ção d'e pinturas que foi en�

viada a museus e institui

ções de outras cidades. Essa

prática é tão popular qUe. os

pedidos_ são feitos com dois

anos, de antecedência. Ou

tras importantes compa

nhias que têm patrocinado

mendas diretas, são a "Ame

rican Telephone"', a "Tele

graph Gompany", a "Na

tional Cash Register Com

panY" e a "P'epsi-Cola Com

panY".
A . "Ford Motor Compa-

A seleção e escolha 'dos tecidos com as inúmeras
fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente especia 'izade. As raupas Im
perial Extra, gozam do previlégio de possuir entre
os responsaveis pela sua confecção, algum dos hàaio
res tecnicos d!J p31z.

PE çASPA R A "U TOM Ó V E IS.
Gral�de organização importadora especializada no

ramo procura vendedores capacitados néste genero.
Favor escrever para Caixa Postal. 2496 - Rio de Janeiro
D. F.'

,
,<

ECONON1IA -absoluta
Grande C'ONFORTO'

AQUECEDOR

ELÉTRICO

,IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

..
'

ConstrUido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

.. Játo abundante na tempe·
ratura de�;ada.

o MISTURADOR OÁKO. de 'e,- ..

'

logem instantoneo. permite o

maior escalo de graduações ele

TEMPERATURA.'

$1I
l

" ._./
ny" possue dez grupos de da firma incluíram enco

quadros emprestados a clu- mendas de murais e mosai-

01:l�· cos para a entrada dos edi-�I---------""""'''''''''''''''--'''''''''''''''''''-''''''''

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUER CONTRA A

FA ZENDA púeLICA
Caixa Postal 246

flORIANÓPOLIS - SANTA CATARltlA

o TRIANGULO fELIZ

,
\

A,G9� VAI DESCANCAR_GRAÇAS

'D E FÉRIAS

T'A C /
...

OPORTUNlt!ADE lNEOiTA NO BRASIl..

'Aformo"õeL'no �

TRANPORTES AEREOS CATAR!N�NSE S/A

,
.....

- -�
-_

�-._.....

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

AlUGA�SE E
.

Na Avenida Rio Branco, m reao
187, casa recém-construída, "MOÇ!\_S E RAPA!lS"
de 2 pavimentos cinco quar-

�E(jEGSITAM,�R PARA AUXILIAR DE ESCRI-
tos grandes, três salas, um TóRIO COM PRÁrICA, CURSO GINASIAL,

�

E DATI

sa-lão, cozinha e banheiro. LOG�AFIA. CARl'A,S DO PRóPRIO PUN_ijO PARA

P,ol:ão com Inatalacão sani-I' CAIYA POSTAL, 2:? FLORIANóPcrLIS, EXIGE-SE RE

târía para empregada, 'la- FERP.NCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,00.
vanderta e garagem, bom
terreno, com árvores fruti
feras e uma casa velha nos

fundos. Vêr e tratar na

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

mesma .

A Diretoria encarregada dos festejos de N. Sra. dos
Navegantes em ltaguaçu, avisa que a rifa do reiogio
de_spertador tipo viagem que correu ontem 26, foi pre
miado o numero 303 para a srta. Léa Norma MüUer re

sidente na Praia/ do Meio em Coqueiros.

Aviso

__-Y: �. _
REPRESEN'fAÇõES PARA SÃO PAULO

Firma idônea, com referencias bancarias aceita re

presentações para �', Paulo, de produtos industriais e'

materia prima: teci :10s, artefatos de tecidos, ferragens,
calçanos, laticin ios, couros, lã etc. Cartas a ,BARCEL
LOS. Largo 7 de Setembro. 34-11.0 andar. S; Paulo.

CASA
Vende-se uma boa casa,

sita à rua Matos Arêas, n.
511, IW Estreito, a tratar
com o sr. Aristides Borba,
em Biguaçú,

\

( AGENTES REEMBOLSO
FORD 1950

Vende-se, motor - pin
tura - lataria em estado
de nova.

Tratar a Rua Conselhei-

Casa de' Casemiras oferece oportunidades a: elemen
tos ativos para trabalhar como vendend'ores pelo reem

bolso em qualquer praça do país. Fornece-se mostruarío
; paga-se boa comissão. Cartas para _:_ TECIDOS' PRI
:\10R - Praça da Sé, 184 São Paulo.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELf:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricado, nos tipoa
horizontal • v.rtical.

• Construção sólida, sendo a caixa intema de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (rã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, ·inteframente"hlindada.
• Controle automático de temperatura por.' URMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMJA. /. �

11"1'1 �
.

..; ("

Vd
#" '1

, � 'O
_ GARA�E O QUE,· fÁ8RlCA

_'

---:;:-:-"III''''''�_"'' I....._�_�!iz'"? _- ._-�----_ ...
-'

r�' .,..
..

'.

.,.
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1. a O REFRIGERADOR é FRIGIDAIRE '

2.�. PRESTAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORÇAMENTO'A PARTIR DE

•

mensais

Bretanha. �odavia,_' se al-

•

'MODELO BTANDARD 7,4 pés
"

QUALIDADE

/

* .4 MO. D E L O S

*4PREÇOS
* 3 GARANTIAS E 'UMA SÓ

MODi'iLO DE LUXO 9,5 pés MODji.lLO MASTER 9,7 pés

<"IrJ'-""
".

-(/
.

-;-�--r:��" '

or, !.. J {.ç.' - '<"."
, I r;:..... , •• ' /.. • ·-'f·.. ··�

.let�O'.á4ia
EDIFICIO IPASE'

ADQUIRA A SUA
MODELO MASTER 7,!! p_és

PERGUNTE A QUEM TEM UMA /

ti
I cos e americanos, como aliás

De Paul L. Ford, do, IPS, 13empre ocorreu.'
para O ESTADO Embora nenhuma ordem

Hamilton, Bermudas do dia específica tenha sido

Março -e-e-. A atmosfera rei- organizada, elaborou-se du

nante em volta da mêsa re- rante o jantar oferecido na

donda do "Mid-Ocean Club", noite de quarta-feira por

onde se rsunem-' o presiden- MacMil lan a Eisenhower,
,te Eisenhower e o primei- ama .lista de tópicos a se·

ro-ministro da Grã-Breta rem diseutidos, sendo bas
nha, I-Jal'old l\!IcMi,llan, con- .tánte significativo o modo

trasta grandemente com o corno os problemas foram

clima abrasador dêstes dias oncaminhados no ' primeiro
nas Bermudas. Tudo faz dia de trabalho.'

--,'--------------
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Quer vender Bijoulerias!

va a mais de .sentido prâti-

B=êêêêê@êêêeê@p3êêê@@s
. -

"
.
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-"NOSSOBANCO"-, �

A V IS O �,

Temos o prazer de comunicar aos> nossos prezados clientes ..

e amigos desta praça e das ·localidades visinhas, que no próximo
dia 30 do corrente mês de março, será inaugurada a filial deste
Banco na Capital de SÃO PAULO, à rua-Capitão Salomão n.o ; .

101, junto ao Largo do Paissandú, cujos serviços desde já, colo
camos à disposição de 'todos os que nos honrarem com a sua pre-mente, os dois líderes con- Do mesmo modo, sabe-se.

.duziram � as conversações i que um dps assuntos mais ferencia.
para o fampo das ambições importantes a ser discuti- Florianópolis, 25 de Março de 1957. �
soviéticas no Orien.te Mé- do será a intenção do go- A DIRETORIA �

..
dio e nas vastas áreas da vêrno britânico de reduzir ._. �...."..,.'-"' , _!!'- _..c� "= ..,. J

Africa. as suas custosas obrigações

IM � I'de defêsa, principalmente
. va. pelo

Em tôdas as conversa- retirando uma parte de suas 0,7
ções, o objetivo. inicia� é

.

o f�rça& estacionadas no con- �I ?��, ' '.
CUJUTIM RUCILUI.&. PROSUaa.. ,,,,;,,,,.AIIAH& �

de esclare�r a importância tmel1te europeu. Os Esta- . / .

__,
_ . , ..,. "''-- _

de cada: problema e o pon- dos Unidos compreendem,'] i···············
..·······�·····························•....�..... :.

so de vista dos dois 'govêr- : perfeitamente, os problemas
.

�

_
" '. •

'
'. I

::'m:�b:e :�:�:;.�e�:::;::�::é:�;:.:i::,:em!:::IJoão �Vieira a Cia Ltda I
procurar estabelecer as pro-

I
ao .mesmo tempo, acham

'1· ,

. .

• I
porções do acôrdo a que ímpreseíradíve! lnão af)e�ar .

'

'.-' , I
chegarão os dois estadistas, : o ,poderio defensivo da '01'-· IIJI��;r I
já que a conferência ain da

'

;ganização do Tratado do • RUA SANTOS SARAIVA, 250
'.' I

"

f.'
'

.

A •

I
CASA ESPECIALIZ,k.i>A c, 1'. N. 20 - TEL., 6.263 PEÇAS EM GERAL PARA:·

Se e31contra na sua ase pre-
.

Atlântico Norte, o que acon
EM MOTORES, END. TÉLEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL _ FORDI

li.�i�ar. To�avia n�o .

é di-
i te�rá Se a Grã-Bretan�a FREIOS E MOLAS ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLE-T DODGEI

peritos reunida no mesmo ficil se fazer uma ideia ge- retirar parte de suas for- • SANTA CATARINA 'I�-'-----=--�-------- ',.
?

/'
ças. I. I

Desde a escolha dos t.ecidos padrão corte e aea-
/ '

I : IA conferência, aparente-.. '

;-

bamento ptrfeito tudo é motivo do maximo cuidado "7 , • I-

pelos expecialistas responsaveis pela ,confecção das mente, procurará encontrar •

�:�::s::;�:�i:leE�::·v�:t:S�i�� possivel obter uma �:e::ó:m���!�: n::f:::;:�; IDISTRIBUI�ORES .' DOS AFAMADOS "PISTÕES MAHLE"I.
, Pelo Cr�diário do Magazine Hoepcke, podem ser da O.TAN. na lEuropa. Por- i, .1' , II,adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa-

tanto êste e outrós planosmadas roupas. br1tâ�icos, que .s� relacio::;. PtSTOES PARA QUALQUER- TIPO DE MOTORES, Inam com as pOSIçoes defen-I.
'

sivas da nação, constituirão : ium dós assuntos mais, im- i.
portantes a ser debatido de- I
talhadamente nas ·sessõe's' I
que restam para o encerra- I.ment9 da Conferência entre

EiseJl1-íower'·.e MacMillan.' =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '
•

-�
•

I

o'.

...:. .�. :')���g�>

local as questões técnicas e , ral sôbre as con�rs.açÕes
legais envolvidas nêstes I ent,re as sIuas. potências.problemas, como a taxa de l Acredito que, depois l

passagem pelo Canal de problema do Oriente Médio,
Suez, o papel das Nações ções será gasta -em �ebater'
Unidas, com relação à Ga

.

a maior parte das conversa

za e outras ,pontos qUil pos- os problemas europeus. Os
sam afetar os Estados Uni- acontecimentos na Hungria

As pessoas que queiram ganhar Cr$ 20.000,00 extra, nas h01':1S l�J

folga, oferecemos oportunidade única, vendendo nossos últimos modêlos 1957.
(brincos, broches, pulseiras, colares, etc ... ), grandes sucessos no Rio de Ja
neiro. Comprando no-ssos artigos, V. S. os revenderá em um instante, com lu
cro de 200%. Não perca nem mais 111m dia! Faça seu pedido hoje mesmo a N.

CARRARO, Rua Inharrgá, 27 - grupo 403 - Rio de Janeiro. Não aceitamos

pedidos inferiores à Cr$ 1.000,00. Não! temos catalagos, 'I'rocamos os modelos"
que não agradarem. Só mandamos contra rembôlso.

crer que jé se tenha chega
do à um enten·dimento per

,feito sôbre as passadas di

l:e. \�êiIlcia:s en tre as duas

nações e ql1e ambas nova

mente seguirão uma políti
ca comum visando 'a objeti-·
vos comuns.' Este 'ponto de

vista não se depreende ape

nas' das daclaraçôea divul-

Como era esperado, a pr i

mira questão abordada foi 'a

do Oriente .Médio, mas co

mo quarta-feira à noite já
havia sido revista a situa

çáo em geral, os conferen

cistas n�o se demoraram

muito em esbu da.r 0 :proble
ma em conjunto, tratando

aspecif icament-, dos pontos

dos, a Grã-Bretanha ou" as e Polonia, por exemplo,
Nações-Unidas, I

abalaram não somente a

Ambos os estadistas ma- Europa Oriental e a União

nífestaram os seus' pontos Soviética, mas também a

de vista sôbre a solução a Europa não comunista.

kIestes problemas, tendo o Além disto, os esquemas de

presidente Eisaahower ex- unifieação européia como ,3
plicado detalhadamente ao "Euraton" e o "Mercado

primeiro-ministro �acMil- Comum" também têm a sua

lan como deve funcionar a importância, em rel�ção às

sua Doutrina para o Ori- políticas <!os Estados Uni

ente Médio. 'baí natural- dos e Grã-Bretanha,

gadas, mas transpira clara- mais, urgentes e agudos que

mente do modo pelo qual os precisam ser resolvidos, ano
dois líderes atacam os pro- tes que se procurem solu

blemas que estão debatendo, çóes a longo-prazo com es

A declaração inaugural do pcrança de êxito.

pt·.esidl�nte Eisenhower foi Entre êstes problemas, ti,
dedicada ao espírito decon- vcram natural primazia a

fianç� mútua, perfeito en- admmistração 'da Faixa de

tendimento e solidariedade, r
Gaza, a situação no Go1fo

que devem reinar entre os de' Akaba e a reabertura do

��stado,s Unidos e a Grã- Canal de=Suez. E uma pro-

guns jornalistas céticos ain co com que se desenvolvem
da 'necessitassem de maio- as conversações foi o fato

res provas sôbre a intenção de terem sido encaminhadas

dos "dois governos 'de estu- 11 uma' comissão especial de
daro mundo como êle é ho

je em dia, deixando c·laro

que as divergências passa

<!as já- �oram esquecidas,
o prosseguime'nto da confe

rência serviria para dissi-

Os dois estadistas não

par tôdas
_

estas dúvidas.

perderam tempo eem s,uas
,
conversaç,;ões, debat·endo,

I

desde logo, os problémas
mundiais numa base prática
e realística. Isto não facili

tou o encaminhamento das

conversações, mas o pensa
mento geral é que êste é o

Firma importad:;ra de ferragens e ferramentas em

São Paulo, procura representante, à base;te �omis�?,
l,ara organizar suas vendas em FLORIANO POLIS. l!:XI
ge-se conhecimento:> do ramo e bons contactos com a fF-e

Jara' C�aixa Postal, 7�384, .

dicanQ.�
,

·,óss.ívef· S'àô Paulo.
.-

DESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES
'I

>'

REPRESENTANTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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emocrá ica"g) ___l As bancadas dos re.s integralistas, que subiu lima reunião na qual torna- l'l'e:mminaci a questão, 110 de, \(1I�. CJorico Moreira e
. •

cumento firmado. A culpa'As bases firmadas fo- lJilrtidos co\iga-dos signatá- na política pela dedicação' ram partes, o dr. Paulo Fon meando novos membros 'para !:)a�l;o Fontes;
rios 'dêste Protocolo, DA,' de-seus companheiros, não t es, Martinho Calado Junior, integrar; aquela F'rente, Novamente, pela
'J:tÃÓ NA ASSEMBLEIA O invalidava a cláusula do dr Parigot de Souza, e vá, após r rmprido o Protocole de S(,U PresidenteI

_
'

Estado reformatá o seu se- ,lPOIO PQLITICO � AD� Protocolo que a todos os rios .membros do Diretório ;lS';Ól:!(lO peles Partidos co> .:ledal'üu que ,não assinava
cretariado até 16 de, abr il NIINISTRATIVO AO ATU, partidos, inélusive o P.R.�., I-tegif,na..l do P.R.P., chefia- ligados, na parte referente nenhum compromisso para-

.

) 'l<T '. • " do, prefer iu rompef'-..!!.m c.omdo corrente ano (195�, !?-L GOVER1'l0 (Govêrno dava o Direito de ,particIpar dei pele seu presidente Erí- ao I�.R:P ..

"

,

as futjrras ejleiçÕ�Ii1, comor fJromi� so, 'à éumpr'i-Io comrr-constituidos de elementos Ir ineu Bornhausen) E 'EM do Govêrno. Qualquer inter' Clj ·Mt:ller.
_

Levado ao conhecimento cOJidições do cumpromisso "

manda .a ética polít,ica. Nós
ds s agremiações com repre- CASO DE VITORIA NAS pretaçâo contrária, e ten- Nesta: reunião o P.R.P., do dr. Paulo Fontes, que a Io Protocolo. '

bléi õ S DE 3 DE OU d
.

'
.

di d idi
,

d P , ,do :r"J':,.P. estamos com a
sentação na, Assem ela J;LEIÇ E;-,

,

-j nencrosa- e in igna os que usou de f'ranquesa, como única reinvi }caçao o
v-
ar '�esta ocasião, ó represen ccnc iência tranqüila, com a

Lag islatíva Estadual, e que rUBRO DE 1955, AO FU· W'màram o documento. ssmj re, declarando que es, tido, era Q cumprimento do ;:lI1t� da U.D.N:, lhe ofere-
r 1O,,(,a linha -traçada e com

subscrevem êste protocolo ,rÜRO GOVERNADOR 'DO Não
, desejamos falar do tava disposto a NOMEAR, Protocolo e a sua conse- ccu .rma Secretaria de Es- ,

disposição inabalavel de
e desejam participar do �STADO QUE FIRMARA' ':espírito de renúncío do Par NOVOS MEMBR.OS PARA Clu,�nte participação no Go- ;r:(',o, das que ocupava no mantê-la. Não adeanta cha-
Govêrno." "PO'S A ESCOLHA DE �:do de Representação Po, ,A FRENTE DEMOCRATI· \'Í'l:no, em:igualdade de con Gcvêrno, pelo a pôio que o --...

• - iagem não adeantam pres,
,Not.e o povo catarinense 3UA CANDIDATURA E ,ilulal', I:l':le para conciliar os CA logo ,que fosse, cumpri,' di,\or.s com os pe�uenos .par I·,�·U? lhe desse ao candida- ;Ü:�,. Acostumados à luta e
para bem julgar os fatos e A.NTES DA HOMOLOGA, ínterêsse das fôrças políti- da l' Protocolo. tie:l,os, ficou, aquele de dar to à Senatór ia,
os Partidos, que o Partido çÃO PELAS CONVEN, cas que apoiavam. o dr, Jor- Para surpre�a nossa, o au P.R.P. uma resposta.' O P.R.P. eontinuot� no

dI? Representação Popular ÇõES PARTIDARIAS, 'A ge Lacerda, ante o combate dr. Paulo Fontes e o dr. Pa, ,,'g 'l:�almen:-e. a _�eu. Elo- l"I(mpósfto de não contrariar
reformado' o "'Secretariado PARTICIPAÇÃO DOS P�R desleal" que lhe fazia "uma ri'gd de Souza, condíciona- qüente e positiva, íntregan- a �'IW Diretória Política, dei to a"rbanodeira da moraliza,
'Pelo Sr. Bornhanseu, de rIDOS COLIGADOS NO ala da Eterna Vigilância, 1':�l11 o cumprimento' dum do, ao representante do xan do a questão da senató-(', ,

' ção dos costumes polj_ticosacôrdo com o protocolo, ;OVÊRNO". nãoafeta a raridade do ele i documento assinado, à as, P,R,P. do .novo Protocole I' r ia iJ'.lr:l. a sua Convenção.
- e:n 2lo::ga terra.

não participou do Govêrno. �'h) - Para execução dos torado do 'momento, "como sinatura do P.R.P., em um para servir de' base a um M2S, Fuma prova de espírí-'" Ba-ta de chantagem. Bass
, E' com fatos como êstes, 'assuntos políticos, fica crea explica a nota de "A Ga�e.:- novo Protocolo, para as pró, entendimer tc, envolvendo as to de consrliação, declarou

- ta de corrchavos. Basta do
aue o P.R.P � desmente os da uma-comissão' ínterparti- 'I", de 2l de março correu- xímas eleições. , Iutras eleições, De, pronto os ') 1'.RP. que cumprido o

'

•

-bargai.has,
seus caluniadores, como o dárla, composta dos presí- te retirou a candidatura do A reunião terminou, di, .mernbros do, P.:R.P., disse, Protocolo participando no

, Disj.ostos a .um' entendi.
colunista de a "Resi�tên- dentes signatários do, pre, companheiro Livadá-rio Nó,

I z.irido o P.R.P. que ia estu· ram ao dr. Paulo
...
Fontes e G'ovêrn,o em igualdadlel de \ r-

'

!1H:!nto honesto, em benclí-
cia", quando encampando a :;ente Protocolo. brega, do municipio de Jo,. chI' o aSsl,wto, já que o,Di- ao deputado Cloderico Mo, :on,dições com os peque,nos, cio de Santa Catarina, não
C_hl1ntagem de qúe fomos �'i) - Tanto quanto pos, invile a ,Prefeito, ',a favor I'et(,)'io Regional estava na reira que o acompanhava, );jrti-Q()s, levaria à sua Con,
r ' •

• , concordaremos entretanto
vítimas, nos ch-amam de 3ive(, a, presente coligação do LideI' udenista João Co. I)casião reunido, E reaImen, que o P.R.P. não faria ne- vt'!ú;ão, a proposta da U.D.,

, �('rn ", posição de meros
ambiciosos. .3erá estendieb n03 munici, I ir,. te' o' Diretório estudou o as- nhum acôrdo contrariando N.

,.�auda!ários.
Para edificação do povo pios". Justa é a poderação da sunto. Depois de longos de, il diJ:etiva p,ublica e não as, r 'udo assentado nessa ba- (Publicação de responsa-

catal'inense continuamos a Este Protocolo foi assina, nota da "Á- Gazeta". bat"s, resolveu o P.R.P. ex i, 3imlva l1enhum )documento �") o P.R.P. firmemente,
,

'

d J
l:Jilidade do P.R.P.).

transcrever os itens do Pro' 30 pe19 sr. II_2rib21'to HuI· "Vitorioso o ,r. orge gir c cumprimento do Pro- !lle condj.cionasse o Direito mantendo a linha de inde- - ......-,•••••_._._.._......,.....,._w..

tocolo. As provas 'do delito 1 se, Vice,Gov'�,rnad:Jr eleito Lacerda aí se fez sentir co· tot.:ü)o, co�o condição pri, :Jllé lhe assistia 'd�'partid- liei1rlência PC'1lítica qu:� se "

servem para carecterizar o
I -do �stado, Leopoldo Olavo mo sempre acontece no Bra. mor.:ial, de sua participa- pr do Govêrno por fôrça �l'flÇOU. esperando' o çumpri- P E R DEU r Ecrime e responsal5ilízar os Erig, Martinho Calado Ju, '3il; a ação de uns ráros opor t;iio ua F�'ente Democráti, dI) Pl'�toc010 firmado em 6 11e11(0 do Protocolo firma, J

criminosos.
'

1ior e Archímedes Mongui" tunistas,' que por sinal ba· ca. E ,cm seguida, aprovou de abá! de 1956. (1'1 p€.lei Partido, que elege�
dUma caderneta nO 4974,"b) - Na esco.lha dos lhott. viam ,combatido a candi a· i! oell' publici,dade a uma Entretanto foi chamado 'a, ['am ,e' dr. Jorge Lacerda,

la sé.rie da Caixa Econo,"Candidatos a Governádor e Consideram0s o sr. Heri, tura vitoriosa. diretriz pO,lítica na qual fir, e:;ta Capital o sr. Erico MuI- f(li, ;:;urpréendido pela chan-

Vice-Govel'l1ador, a serem herto Hqlse e os 'demais
.

Sentindo,se lesado o ;P.�.. rnu\'a os' seguiutes princí, ler, 'Presidente do P.R.,P. t�gem da denúncif, da Freil-
1')·,ica.
----------�-----------

:1" dicados às respectivas 'lue firmaram o documento P.,__em seu Direito incontes- P;(13: 'yarOl ,tÍm entendimento\.._de- fe ll,%ocrática p�h u,n T,

convençõ�s partidárias, os :la Frente 'Democratica, ho, te de participar do Govêr, "1) - Não assinar qtlal, fillitivo.coin a U.D.N. LS1a é a verdade dOR fa-Ir,hamados pequenos parti, mens honrados; e não nos no, procurando fa�er que a ..,!uer segredo' politico que 0- :;�. Eric"o Muller campa tOf.. Verdade n llU e crúa,

dos, apresentarãontlma reu, obrigarão a' publicar uma Frente Democratica, se re- involva os futur?l> plei�os". l'''CêU a essa reunião acom, élue :oi'10 admite <.' ntestação.1 'C'ma, casa de negódo
;"lião conjunta dos presi, fotoscópia do Protocolo e unisse., '

"2) - Em relação à Fren, Ilimhaao de diversos mem· O resto continua a ser -:han-l �(}m secçõe;; de al'nlazem

r dentes dos partidos signa, tos á G�vernador e a Vice- Em vão; p'Orém, providen t,� Democrática reafirmar a 1,:\'(18 do ·Diretório Regional. ragem pOlítica. -A responR�I�, e Baf, por pl'ê�o de ocaRião.

tários do presente Protoco- Govern,�d.or, os 'quais, bo, cidu o Diretório Regional. atitude tomada, e tornar pú, N(�,,;ta reunião tomaram )ilidade única, esclusiva dos rVêr e tratai' ii Rua Conse·

lo, uma lista de dois nomes mo!ogados dentro de dez Os o�ícios dirigidos ao Pre· blh:o, �ara <:on,hecime�to 'de IHllte o q:.t:.� GovernadQl' ,qO, ,.'cQuteêimentos é daqueles i lheko.:._M-afra,..,..139, êSquina
eada unt, e a' U.'B.U. apre, dias pelõ's Diretórios Re- �;ídente da Fréntê Demôcrá, �eus correligi.onários, que só l Estado; sr: Heriberto HuI· /1ue ;;ão cumpriram um do,

,

da Rua Padre Roma.

sentará a lista de oito no, :.rionais, serão levados às tica, dr. Paulo de Tarso da' <o ,

m��;; _ F,ita a ap,",,,,,ta- ",���"ivaao:o:::nd;��;:S a �::t:.ont., fi,a"m aem roa a';orarias... a' aao/7ôml(Ja;:. . l/ d(/ré!Vt2/
Governador e Vice,Gover- Descons_iderarÍdo o novo

nador poderão sair dos Diretório Regional, p.or ofí·

quadros partidários de cio de 1� de dezembro, após

... � * � - - - - - _- ... - .. , - - _, - -

• • ;' e a
,; [

(Cont. da última pág.)

ram as segu intest

"a) - O G;overnador do

maior é da U.D.N., que sea

palavra
o P.R.P.

GO,O Partido majoritário na

11'ef"Tida Frente, detendo

cinco Secretarias de Esta,

ao _sorJ-Cmento, aos desen

cantos e às 'traições, estamos
dispostos a levantar bem al-

VENDE-SE

::iou aó dr. Paulo Fontes:

"considerando .caducos os

rnànrlatos em que se acha

vam investidos os compa
nheiros Archimedes Mon

guil'hott, Ariosto José de
Carvalho Costa, dr. Luiz
d�' Souza, e Vicente João

Schneider, como represen
tantes da referida Frente".
E por q-uê? Por que a

Frente Democrática não

mais se reuniu, o protoco-I10 não estava sendo execu

tado, havendo interessados 'Ique a Frente não funciona.
,

se em toda a s!la ·plenitude. I
Não é verdade, pois, ha,'

ver o P.R.P, ROMPIDO, (wm !

a Frente D'emocr�tica, como I

quereJV. fazer' crer ao nobre I

eleitorado catarinense, aque I
les Que timbram em não i

éum�rir com os compromis, I
�os assinados. -

IA tedos os Pa;tidos coli,

gndol-l, o F.R.P enviou có. I,
pias do ofício, ,dirigido ao

I

I)l'l�sidente Idar Frente De,- I
mocrí.tica, cOÍl.�iderando c�, I
�cos os mandatos em que I
se achavam investidos os I
seus lepresentantes na re·1
fe'E.':da Frente. Isó, depois de 'vários
Jbs, sem que também o

nosso -ofício fOSSe respon

dido, resolvemos dar publi.
;idac!,e no documento. j
Tornado .público o ofício j

do P.R.P., sÓ então recebeu,

•

•

ção.na reunião eonjunta
dos parti,dos presidentes

dos ou delegados credencia,

dos, serão os nomes exami, com as sUas assinaturas., l,iwlsi um ano� de Govêrno

nados e discutidos, e, fi, Da leitura desapaixonada elo dr. Jorge Lacerda, ofi-

nalmente, por unanimida, do :documento transcrito,
de, Escolhidos os candida- evidencja-se 'que todos os

qualquer partido signatário i partidos queriam dar appio
do pl'ese�te protocolo." político e administratlvo ao

"e) - Se o candidato a Governador que fosse esco,

'Governaçor fOI" escolhido lhido e eleito, participando'
da lista da' U.D.N., o can, e'o 'seu Govêrno.

didato a Vice será da lis� Após diversa's reuniões,
ta dos chamados pequenos cujas atas temos em nosso

partidos ou vice,versa." poder, saiu escolhido candi-

f) - Para aderirem a (.ato a Govêi'nador dr. Jor

ê_ste Protocolo, poderão ser ge Lacerda. O fato do cano

oficialmente convidados, ou' !elidato ser o dr. Lacerda,
tros partidos". ' que se fez nas hos,

�,._..,· • • ·ft· • ·.++.·..:.....·A..oA.·""""·""""'·""""·""""'� +..�+..� ..�.� � + ••��� ••• � � ,%
�i·CDrso de. ,-Preparaoáo à 1.8.1.'=
�t'+l (ESCOLA DE, SARGENTOS DAS AR1v!AS)

-

..�.
<�t'+ -:-\ Orientado e Ministrado por Oficiais 'do-Exér·'

..�.
".'+, cito ':
�' , ��

�t - Abertura: 15 de' Abril de 1.957 %
...,+'- Local de funcio?ame�to: 'Colégio Catarinense �t"
..... - Inscrições: Na Livraria "43", com o Sr. Alci, �t·
..�� . des Stuart (onde s� obterão maio. �t·
..:� res detalhes) ...,.
'

� '".�"""" ,,: " ++. ++. ++...++.....
,�.�. ,

"1:1" SUl:
'-�

·11:·····
CONVOCAÇÃO

De orçlem do Sr. Presidente ficam convocados to

rJos os integrantes do Diretório da Ala Moça, para uma

1 eunião plenária, dia 31, domingo, às 9,30 horas, à rua
,

Arcipreste Paiva, nO 5.
,

.Ass. Antonio Filomeno
-<l 1° Secretário

, I a roupa anatômica, ,

para o
_ hom�m 'moderno

É pratica... já esi;á pronta para você usar.

. É econômica ... custa menos, em relação
à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
e cúrtada por modelista de .renome.

Experimente hoje me'':Jmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.
\

convite para o entendimen.

informações' em No, to.

'('ompal�eceu

Porque
hupe_rial Extra nãô é roupa feita

� ér rOllpa benl' feita:
,. ,fabricada com tecidos e avia!l1ento. d.

, superior' qualidade, pré,encolhidos.
• Corte 100% anatômico, mais confortóvel

e mqis -elegante;
• Confeccionada. em quatro talh�, (.cur.to,
médio, longo e extra-longo) e em 32
tamanhos diferentes. _ I

• Garantida por uma indústria especializa
da há 35 anos, no ramo de vestiór;o.

,Negocio, de' ócasião
Vende-se, ,por 1TIotivo de mudança, a fazenrla

"ÁGUAS CLARAS", situada no mUlllClplO de Tijucas,
tendo boas águas para tocar serrarias, com madeira de
Jei e de quaJi.dade; terras para plantações, uma estufa
para fumo, mais de 200,000 -('duzentos mil) palmitos, e

ferragens de uma serraria.
'

A fazenda tem saida com a estrada de Major e No.
va T'..ento.

Facilita-se o pagamento. Mais
\'a Trento, Hotel PacCini.

(

TECII;)OS E ARTEFATOS
Rua Protes, 374 • São Paulo

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ.NE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

-,Santa Catarina
o P.R.P. a

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Temos o praZEr de comunicar aos nossos prezados clientes

e amigos desta praça e das localidades visinhas, que no próximo
dia,30 do corrente mês de março, será inaugu-rada a filial deste
Banco na Capital de SÃO PAULO, à rua Capitão Salomão n�o: .

101, juhto ao Largo do Pàissandú, cujos s�rviços desde já, colo
camos /à disposição de todos os que nos honrarem com a §ua pre-

_3,.-
Jererí�ia��-

_ "

_ .

..

'>--.�

.�
orl

Florianópolis, 25 de Março de 1957.

�.
I

. ,

A DIRETORIA
_.......�.,.9.W.;-.-.......r••�.-.iJ_.._.,.,"s�.-.;-...�..........�_"_ �.""""""'••••-_-_••"-_••••-_••
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SÃO PAULO, 28 (V,A.) - sarrdo articulada peles dír; \ vêrno ccntsnha a vsrtígíno.

\
Dia 23 de abril, Os traba

\
Câmara Municipal. sede do Bíndícato dos Melta- trabalhadores para fazel

Uma gireVe geral do.s traba gent:s sindicais paulistas, a s'a subida dos 'preços, que vem lhadores promoverão uma ESTUDOS lúrgtcos de São Paulo inna
I
com que o dia; 1.0 d= maio

Ihadores de Sã'o Paulo está fim de 'fazer com c:u= o Go I avultando os salários. concentração em frente (l Amanhã, ,será realizada na ,rl8!união da Co�,issãi) <?ontra I seja eornemoi-ado com uma
-

_ .. _ _- a Carestia, a rím de discutir demonstração de forca ope-

TA d A V d d
- 7'

os meio!,! de realizar a con, rá!,�a__i:í�EJ:e!l.?:nte
.

O a
.

er a e cen�:i��IRO. DE :\J,lIO
..... - u u� u� u"V'_ • .......

. Os dirigentes do Pacto de NOVO CHEFE
-_ s- '�.� - :;.i _,_ Unidade (convênio de que WASHINGTON, 28 (UP)

,
-

'

'

,. II' partícípam todos Os síndica- .
" •

,

tos de trabalhadores da ca- O presídsnte Eisenhowsr

do 'l!l0vmlien� contra a cs çoes nos altos cargos díretí

• • '.
restía e e�tao dISpostos _a vos do Departamentr d De

_

,lançar a torça de suas anti I. ,

o e
."

Esperamos pacientemente': dos últímamsnts, para en- comentário do 'J'ornal "A assunto até .
. .» dades para fazer o Govêr.no fesa, nomeou" hOJ2, o major

I I
o momento foi, Governador e Vice-Governa- cumprir suas promessaJ de _gJen. Nadar Twining pará pre

qUe os inlteressados, Os Parbi-' tão esclarecer em definitivo Gazeta" ligado intimamen- sem dúvida, o jornal' "A dor, qUe de comum acôrdo . �c'Jnter a elevação do custo
'

sídsnre do Estado Maior con-
dos pàlíti�os e os jornais, que o povo catarmensa, :sôbre a te com a direção do P.D.C .. Gazeta". Entretanto, a his- lançariam e levaríam ao d e vid�.. .' .' . I junto. 'I'wírring sucederá n al.

os ,reprecentam dessem a I verdadeira Chantagem poli I Lemos _

por último a inter- tória não está completa. sufrágio popular. I' 0ts dlrlt�entes smdhlcadls PftPmiranteAlrthurRadfo'rdnr
sua iversão sôpre a Frente

I tica,
da qual está sendo víti. pretaçao dada aos fato$ Queremos toda a verdade 1,S as es ao empen a Os cm: - ,

. ,

. pelo J·ornal."A Resistência", e de toda a verdade . dare-
(Cont, na pág. 11) preparar psícológtcamante os: dia 15 de agôsto vindouro,

Democrática e OI Pau-tido de. ma o Partido de' Representa
-

Representação Popular. I ção Populrur. ligado à U.D.N. e que se mos 'conhecimento' ao pú-
- edita sob a responsabilida- blico esclarecido de Santa

Todos ja falaram. Resta-
. -

Lemos a ambígua nota
de dos Paulo Konder Bor- Catarina. Já não mais ca

nos agora dar a nossa. ver da União Derrrocrátiéa Na-
são, Iref,érente aos aconteci_I cional denunciando a Fren-I'

nhausen e Volney Colaço laremos. O P.R.P. hoje se

de Oliveira. apresenta, unido, coeso, e Recuperados, em 56, quase 4 mil doentes
mentos políticos desenro-la te Democrática. Lemos o
________________._. Já agora não podíamos unido 'se levanta, como uma, RIO, 28 (VA) - Graças ao' e do emprego da 'Juiforl::t nr pensarias, altas provisória,

I ficar calados, diante da in- fôrça nova, jamais imag'i- tnabalhr, das equipes de mé tratamento dos leprosos, to e definitivas de hanseJnianos

! dencí nada pelos políticos traga- dicos especialistas que t"Xer· ram recuperados, ao p.lÍS eH! do 'iJot!J,1 de 3.676 dO'éntes rl�

.

terpretação tent enciosa,
dos pelos conchavos. Con- cem' 'suas atividades ncs vá, 1956, 3 mil 676 doentes. cuperados em 1956 registra

malévola e infamante, .que o-íos Estados sob o contrôle Segundo o r,eIatóri'o elabo rrum Se 2 311 t f'
I' á' ciente de sua personalidade, .

-
" rans erencias

,os úmcos ,respons ve.lS pe- do Sérviço Na'cional da Le- rado pelo S.N.L., que abran p�ra dhp,2Usários, o que vale

1 tos acontecimentos, procu- da fôrça 'de sua coerência; pra, da Ministério da Saúde ge transf�1'íencias Para di.s. d!zer di<Sips-nsa de interna,
.ram jogar em cima do Par- O P.R.P. marchará sosi- çao' f'oram conc d'd 1 14

,tido de Representaçã;d' Po- nho, se preciso fôr, mas ·de Nova política imigratória p'ara o Brasil I��tf��i8�oaVsi.sÓrias
e e1 2�� ai�a:

pular.' ca'beça erguida, unindo sob
---------------------.----

t Quem 'melhor Sl'tUOU o sua, bandeira, a sua ban- RIQ, 28 (V A) - O presi- mê'Rl.bro nato da 7.a Sessão Dos Es1;:1dos em que o Ser- .

Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Março de 1957 I' I
iN' I

'

deira imacul'alfa, todos os dente do INIC, ministro Fe'�', do Oomité Inter-Governamei1
IV Ço aClona da Lepra de

i' õiNw-Nl.�mijr',�,··Nf.·ofsjRslolBIA1N��cloN,r,11lT18l.NfS1:�· ��m�����:l;::J:Jl� ��;t���t6�:nª:: ê;;��[�ª;;1g��tll-�i:i,;���1�:;��]i�,

que Se traçou, pois a guiá- '1' t
-

t
-

' le 824, respectivamente).
.....................

soa men .e a a uaçao dO� nos Prosseguindo no seu pro.
to, vê a figura' limpa de

Havera' Ele.leo-es
SO'S serVlçoS de ·seleçao de grama v1sando a erradicaçât)

Plínio Salgado, mostrando
• '. imigrantes. I. da lepra no território n.aci.o

'

o caminho ·da d1'gnidade e
B. AIRES, 28 (U P) _ O "Tu90 depEltlde do tempo-:-, �al, o kN.L" Vem orgamzan

do dever. .

'f
. . I do e executando Oursos je

A verdade dos fátos: vice-presidente do

govêrnol
-rlSOU - mas orelO que o caso

I
Leprologia rios. pr'incipa:is

Em 6 de abril do ano -de provi'sório, !saias Roja.s', te dos _hunga�os ,que se. en�on- centro�s .c,uitUl:a.is do paí:s, 2I1'

1955' FI 'jeitou um pedido de vários trrum em Vlena Ie' dos ,üJRihan- que 'sao adilllltldÜ's aCladêmi-

,. : rel�mram-se
em

t
0-., partidos pou,ticos no sentidr nos Hgurarãó na minha. pau- caiS de'me.dicina e niédic:o�,.

nanopo lS os represenan-.· _

,

,..,...........·_w.........�.-..-.

L d'dI' de quo. a 'ConstituiçãO' seja "t) ta. Se êU nao puder deslocar
Les cre enCla os pe os par-

- .
.

..
,

..

tidos Social Progressista, I Ivisada por 'um govêl'lno c10m me. ate. la os l1e�POnSave1� pe_1 5

�) �,:7:;::�o�:;:�o; a 'i;:",,� ;. ::u�:":'��a!::�:��o��' �,:;::;:":,,:: ::'::n��:��: (=,:�,Democrática �'aciona1, com
I rias decidiram convocar ele:, 'm�go.

, .1 ................lIIIf�...._WWu:;,!iI�!d!
o fim especial de assentar I' çõels livres pa.ra uma assem, O atual presidente do-iNTc •

< as bases de um entendi· bléia constituinte, a fim cI(� indagado sôbre a formuba.ção NACÕES UNIDAS
menta entre essas agremia- reformar a ConstItuição de da nova Pç'Utica de imigração _ Õ boletim sem�n�8d ('U��
�õ�s partidárias, como �b- 185�. Aduziu qu� a revoluçãr que recusaria qualquer ma I ga�i.zaç.ào Para ü edu�;L
letivo de fornecer perfelta .

..te' 1!l55 não foi feita apen?� nifestação anti-,racis:ta, afir'- a
_

ClenCIa e a cultura das Na

co.operação política e ad- para' derrubar o Peronismo, mou que ainda: é 'prematuro Çl();[S Unidas, ou UNESCO
..

t t'
.

G
�

, embra cm destaque ao
.

eh" h· I
.

�r" �1 U' L o m' mmls ra lva ao overno com,o também para aSsiegu, tratar do a.g'sunto em 'profun '.'
s }O

ore II. 1,aO uODsegoe Jacar oooe a DSDosa dOI Esta,do (Sr. Irineu. B�l'-I ,rar á República Arogentina, didade pois será fruto dum ;::sd��a��!��e�uet�����xio
.()_(JH.()_()_l'-()�"�(J«:>O< )�()C.'iW .. ()....�---:()�().....o._.()..,. nhans:m),

bem co�� �lr. UIIlla vida ,e'stavel, pondo fim, trabalho coletivo €Ifi que in I prazo< de . inscrição parn o

,No dl·scurso que feAI quando recebeu o premio Nobel do� :nar normas que pre�lalrlam ao "perigoso e trágico jogo I
teTvirão diversos órgãos de1 (J�ncurso i?ternacional de"

;:. r ...._., It a escolha dos ,candldatos a
de ditadores € d m gogos" I adm 'ni t aç- c 't .1 pJan� a r:eahzar-se n() Rto ele

I '".
e a . 1 S r ao en ra , Janeiro A prova t

.

J

.. marl·do lady Chun:hill O chamou de vulcão- Quando se�Vivares Para·' NOTA DA CâMARA MUNICIPAL-DE
...

FLORÍANÓPOLI:: em- ag��to. próxi�o,��aavl�����
- f.

,
II .

.

. um p�Jmell'<O< prermo· de mil

J conheceram, Clementine não adotava as mesmas idéias,::: . O Nord8,te (I'
-" I M P O S T O P R E D I A L " :�!a����::::s, :o:::a::�:;��

, .

• • �RIO, 28 (V A) ....:.. Aviões da A Câmara MurÍicipaI de 't!'lorianópolis torna pú- de qu!n�ent.os d�,lareiS. A Ida

'o politicas de Churchi II - A filha do grande estadista casa- ,o FAB tlrasnportarão" �íveres p! bJi,co que se a"i..ha reunida extraordináriamente e q.U"', ::r�;:J�:!.t�O� ��r:s��r;_::'�8S
roupas para as VItlmas d''1. dentro da matér;,a da convoC'ação se enconttra Q< proje-

::: se com um ator de "Music-Hall'. por ANil.A HUNTER,o enchéntU:l em. Petro:lina, per." �o de lei que prorroga.por mais ,trinta (30) dias.lol pa- LI1\fA,28 (UP) .:_ Os jogado-

I b f, g t dI' t P d' I f t
'" reiS brasileiros es'tão descan

nam uco, 01'0 que consegulU 'amen o, o ,mpos' o re la, re eiren e aO p,rlm,8,u'O se_
'�

sando hoje, préparaifido ."e
,..,

.

,�
d
..A1n,'tôn,io Campelo Aragão. mestre do 'corrente ano. nt:l b t

.

-

"""ra o ,em a e desta noite

'rI I --- bispo daquel:;t cidade', que Câmara Municipal de Florianópolis, 28 de março de ,195'7. com a seI,e'ção uruguaia. O
,

o ,o
veio lao Rio tratar de várilo'i: BALDICERO FILOMENO lambiente ,é de confianç2, e

, !lIs:mntos de intell'êsse de sua I PRESIDENTE tranqUilidade. O ponta es,

�
._

Esta cena repet.iu.-se dezenas de vêzes na vida conjugal ::: diocese. O preladO pleiteou I querda PePe, embolra reco

� - 'I
nhE!cendo que a Parada será

., deWinston Churchill:
,e obte've em diver,sos minis D'esmenll4da 'Declaraç.af'lltlo dura, deu seu palpite: Brasil

�

o térios e junto às instituições
.

dois a urn...Par sua iviez, o téc_

�I Sua Exa. chegava à casa depois duma sessão nos Comuns 'públicas --e parI:J.culares aju.
nico Brandão diss';:! qUe o pú

e logo no vestibulo pergunta,va algo aO'criado que res,pondia poP c da, para acudir as populaçõe:; D P
"" blico da capital peruana d&i

(J ,e e ron xou a se!eção brasileira ao

,� um aceno que traduzia ignorância. ChurchilI saía fora de sí, per- 'ribeirinhas que vêm sofren- es'colhe-la para favorita. POi3
I 'h "s o do as cons,equêncirus da.s re "B. AIRES, 28 (U P) - O "infamia" a declaração de nessa_ qualidade Os brasileÍ

'o
corria as salas como fer� enjaulada e repetia fal�ndo sozin o: e 'centes inundaçôes do. São .candidato presidencial, Artu ex-presidente Jua.n 'Domingr

r,os nruo tem o direitó·de per-

ao menos eu soubes"'e onde ela esta', onde 'e'Ia es,tá!" ,..,
FI'!ancisco. . .ro Frondizi, qualifl'coru de

df;T, nem mesmo de Of,erec.e-r
" ...

,-
Perón, de que êle m:mdara o mínimo. O p'(lblico espera

i Isto plnrque o gl'ande homem inglês não suporta mento a mulhi8[, que casar
. A

ernissál-ios
_

para pedir o a tudo deles! Tambem os. UfU

i ::�:::::��::2u::��=:��:;:i.-�:!! :E���::��o�::;':t:iChamada Pelo.Govêrno I =·�S��Fg�:�l E!:'f.�;}Jf:;��'r�.��·
.

o,_ homem mais velho do que ela dez�anos. Esta lou�a rapa.riga' dei OlhO'�IOSLO, 2�� (U P).- O

encaro,' r�€ga, para o �eu país".-v�! nem mandarei tmissárjos LIMA,28 (UP) _ Um duplo
Dura.nte a sua longa união co.m Wist()n, Cle:menti-.· b ld d

regado d� NegOclOs da Hu'1 rIOS dOIS refWO'lados partI-I Tais declarações na-o pa�"am programa oOlrrespo,ndf"nte a'
aZUIS' que era uma e a e� '.

'" -
. 'cr_' ,

• e na nlem s.em.pr'e viu as' cO'Ísas fáceis. "E', um vulcão�" '1 b e t va J'a' s 'on ,- ?;rla
nesta capltal,. Karoly' ram da NorUJ='ga, d;�,pois d , de exteriorizações de mann,

décima primeira rodada do

'ce
e r , es· a elr I,; -

H k" ik foli 1.,
.

I'
' ,

' _'

décI:m'
.

C
d· I ·t d

.

d' sl'd,el1a'lda 'como "mal's ve--
ac �e �

c..!am,adla .

pelo pastos em co.nba,to com a Le· bras ,confuSl'onl'stas e ,mal l'n,
. o nono amp,eonato

Iss,el e a a seu respeJ o quan o p_r()nunClOU'o Iscurso
� _ ,

Sul Americano de. Futebol
o da entrega do Prêmio Nohê,l da literatura concedida a lha". Com 24 anos não le'stav;3,�

s·eu governo � regr�ssa.ra pa gação da Hungria e os jor. tencionadas". Receiitemente ser realizará :l'sta noite com

, seu marido e quel lh.e foi entregue, em seu nome. "E' crusruda e todos perguntavam�
ra Budap�'st,no.mes vmdou nais noruegueses dizem qu· Peron concec;leu uma e-ntrevb os j,olgOS Ar!;\entiona Chile e

o um vulcão. Nã,o é para di�8r que fuma mas que deita . porque? Na fa.mília apenf1.S,�
ro, ,Seglundo. mf�rm.ou uml a_ dele.gm,ç,

ão diplomática sô ta em. Caracas" dizendo es.
Brasil x UlIuguai.', Embora'

• fo,go". porta voz da EmbaDoada hun t f d
pa,ra os argentinos a parti.da

..
viam uma razão: "eh é de-

e -,
,
',' I

I" bre êle's, exerc:eru pressao. O ar m �I'�.a � que Frondizl seja de responsabilidade, nãu
.

.

c Êlsotê barôm€lbro conjugal indic.a muitas vezês tem- masiada .inteligente e os hO-,
gara. ,? Iv�spertma loc�l. D.ag govêrno ifior�eguês criticou estava mmto mteressado em se acredita que, o Chile com.

I pestade, tanto mais que Clementina Hozier que, no.s mens go\stam mais d'J "pati_ bladt, dIZ que a razao prm Hack,e1r por ,sle' ,comportar dr ,saber se teria o :SeU apôio titua rival capaz de 9por_lhe

::: seus tempOls dte jovem foi consid�rada a mais be�la, me- IIlhas" que fechem oi OlhO'S,O
cipal da medida ·está relll: maneira con'trária às normas· dil1elta ou indine,to, para a SUia u.ma resistência ,e,xtraor(liná.

'nina inglêsa nunca se -submets·u ao papel duma espô- ao seus capricho"
cionada com '0 "regl,J;es'so do': de pl'axe. I candidatura á presidência da

rIa. Para os chilenos, em troo
s s .

f
.

d h d N . .
I ca, trata-f>\e de um ,c'lHnpro
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lUma espôsa obediente le p'3Issiva. Precisa de quem dilS_ , a VlU ·enamorou-se. Por ('Sbe�' A
com todos os - seus tItulares

,-
.. .,' ., I .

�
I que se acham em Il'(l'm esiad('

cuta com êle ie isso en0ontrou em sua mulher que dlS" ,tempo era candIdato as "Jel- fimco O mat h A "r
.

t.
_

,_ .
I I . c [.,en lna e

c
'cute maravilhOlsarnente lei sabe fazê-lo em quatro lm-, ço.es na Camara dos

comunso, .

. '. " ...
Chile sei �nicial'á as deZell(We

, guas diferente!.: que fala ?omentemenlte, Sempre Ise in_ pela ,ci,rcunscrição de Dun- NOV� �OR�, 28 (U :) � ontem,. clÚa;-iSe o ,sr Ric�, p.a�had.Q<s do palsaglsta bra· horas e trinta minutos, hora

Iteressou ip'ela politica e defend,p, as suas opiniões co'm ,d.� Clem ntina as t- 'ia a tôo
Cada dla e mawr a afluenclal do Instituto de Arte de Chi. Sll€lrO Roberto Burle Marx local. No. jogo final da noite
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'o fervor ainclia, que o "Iv'ulcão" esteja em fo�Ü', AmbQ.$ das as reuniões eleito.�'ais, em
e pub lCO a expo'Slç_ao oMu .cago, _cidade Icujo progresso especialista na organização' en �entar-se_ão Brasil e (ru·

discutem sem ,c,edJe'l' terreno e Í<sto é uma das causas: que êle tomava a palavra.o ,�eu ,de Arte de Sao :1:1UI�, C'ul�ural.'e ind�ustrial é 'pa'�a� de jardins tropIcais. Tambem' gua,l. �

-

,

o _do profundo amôr, de "Wil}>nie". Não compartilhava as Euas'
lllstala.da em 5. ;galerlas di I �elo ao, de S�� Paulo. �Lch o OOitalogo d'rus obras, cuJo I 'LONDRES, 28 (UP) _ O go-

l Quando Churchill via PEJa "Não sou feito para, Ini:!! opiniões ,políticas e suc·ed.euo MUs�u Metropohtan.o', p�ral falou com �r�nde en-tusras' preço ,de IV'enda é de 1 dolar I �êrn(} br�tânico ordenou 110..

I primeira vez sua mulher, era casar" ,confidenciava. ao? am!. ,algumas-- vêzes ergue-se pa�, a�nllra;r- 75 o��a.s-prImas da, mo da .exposlçao·e 'se mostrou 1 � 25 cisnts, tem en-c!Ontr.adO ,J8 que �eJa posto em li?e'rda
':;, cónsiderado um celibatá'rio g,ns. "Sou de índole selvagem". ,....), Ih ,chamar a atenção. Is-

pIntura europeIa. A amostra maravll;hado 'com o fato

dei
boa- acolhi<;la da parte do de. o aI ceblspo Makarlos, d,e

t \.-
Cl, €I . o d t f' . i .

'I'di' .

'. . '" Chlpre, que se encontra eXI_

endurecido e 1:!Odru3 as mães o espanto as meninas bem 1;0 encantava. Wiustúu que,
e ar e 01 nll,ugura a .la em apenas 10 '�,no.s te��x:n sldo pubhco. A revls,ta

_

NW.3w€'ek"
,
lado illas ilhas SeUJgeUes, no,

e qUe sonhavam com um bom educadas. Não tenho o sen- ainda mais a amava por isso. qUinta-feli�a da sem�na pas acuml1ladal3 taIs, JOla:s de I em ,sua atual ediçao, traz um Oceano IndIco, contudo, re

'.pa·rtido já tinh!3ffi desistido tido de vida em fa)lÚlia e ge-
'

Assim foi que ele' enconkouI::: sa:�a e atk agor.a. malS de I.',

'A:te".on.tem �i_:litar��, tam_J artigo sôbre a cQleção pauli�, velou _um 'porta v� ?ficial
y dêle'. ralmente ando :a.h<as'ado. La-.' (ConUnua na 3.&pag.)

mll pess�. a vlsl�ara.m. En.- �e�,- � ,:xposWao Vrurloo ar-I ta" pa<l1a. a qual tece grandes' que nao s,e pe:mlttra, po'r

• --

(""'0
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0 ( {_ Ô tl1e os V1Sltant'es llustres :Je qmte,to<s vEnezuelanos, acom elogios ; enbq.uanto, o r�gICSSo. do ar·

\:» -'_--

·-.:h·
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' ce ISpO MakarJOs a Chi re.
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