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lVIas o General Rojas Pi- I

nilla, apoiado pelas fôrças I
d

,- I
arma as, nao parece e-star.
preocupado com isso, já que i
permitiu qUe os jornais ria i

oposição, que se encontram
I

�
30b regime de censura, pu-:
hlicassem o manifesto. l!
De acôrdo com a Conafl:'

tuição éolombiaria, um Pre- i

sid en te não pode ser ree-
'

:
'leito. Todavia, uma Assem-v'
bléia Constituinte, centro- I".r . '_.

.

.

lada por Lojas Plnilla; ar-l WASHINGT�N (lPS) - O ReI Saud ibn Abd AI. AzIZ AI-

ranjou as coisas de modo i
Saud, da Aráb�a Saudita, e o Presidente Eisenhower, con

a que o atual mandatário I versam na Casa Branca sôbre a situação do Oríonte Médio,
pudesse permanecer no po- I durante a racente visita oficial de quatro dias do
'der por mais quatro anos. I monarca árabe à capital dos Estados Unidos.
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••,.8Sl0••1'8 �$C.LI.[O i·1 DEPOIS DE INSPECIONAR AS IMPORTANTES OBRASRÓDOVI�RIAS QUE O SEU GOVERNO REALIZA EM NOSSO ESTADO, CHEG�RA AMAJ
,., NHA A ESTA CAPITAl S. EXCIA. O SR. PRESIDENTE DA REPUBUCA� AFIM DE PARTICIPA.,R DO ENCERRAMENTO DA 6.,a CONFERENCIA DO� �
, GOVERNADORES. EM SUA COMPANHIA VIAJARÃO OS SRS. NEREU RAMOS, MINISTRODA JUSTiÇA E LÚCIO MEIRA, DA VIAÇAO E OBRAS I

,

' POBlICAS, ALÉM DE DEPUTADOS FEDERAIS, MEMBRO DA CASA MILITAR DA PRESIDENCIA E JOR NAlISTAS.
, I
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ANO XLIV - O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA - N;o 1 3 O 1 9

Santa t�tàiina, pelo seu povo e pelo seu govêrno, reju
bila-se com a presença em sua 'Capital dos eminentes gover
nadores Hildo Meneghetti, do 'Rio Grande do Sul, Moisés

Lupion, do Paraná, Jânio Quadros, de São Paulo, Bias For
tes, de Minas Gerais, Ponce de Arruda,' de Mato Grosso e

Pedro Ludovico, de Goiás os quais, juntamente com o chefe"
do Executivo barriga-verde, sr. Jorge Lacerda, hoje -e aJ11a-,
nhã,,,realizarão a 6.a Conferência dos:Governadores dos Es-

�aâúS d.2S bacias do Paraná e do 'Uruguai.
A missão que os traz à nossa terra, cujos interesses se

entrelaçam aos dos Estados que dirigem, justifica a satisfa

çã� cívica que experimentamos ao recebê-los festivamente.
A ião de esforços e providências no atendimento de pro-

blmas comuns, é principio salutar,' até agora infelizmente
, RECIFE 29 (UP) _ o comércio resolve-u fechar suas por-

.desusado no Brasil, mas por isso mesmo merecedor de unâ-') tas hOj� às: cínco horas da tarde, e os estudantss realiza- ;
nimes �plausos. Solicitados para o planejamento de soluções rão uma grande passeata de protesto contra a projetada

...

reforma da constituição pernambucana, no sentido dB 1.'

.que as bacias dos rios Paraná � Uruguai pluralizam en�reas criar-se o ,cargo'de více :governador. A emenda, patrccina'l"sete unidades federativas, os ilustres governadores, a par da dOa pel-o' governador, foi aprovada ontem pela 'assembléia
_ O jUrll,al da oposição está

t
"" •

d estadual em .prilllje,ir'a discussão - por '47 votos contra I, muito calmo!mútua cooperação no tracar ação comum, con arac am a,tA � � � dose com seis abstenções. I - -Visitas a bordo!
com o decidido apôio do Presidente Juscelino Kubitschek,

'

'-

. �:�:!o�r..�:.lmente a Florianópolis para participar do �·�1mr]E,Jm�H1�1ij.llM__

'-f_��J'

.

Confia�do no espírito público dos participantes da 6.a , �
,

__ ,� �.

Conferência, os catarinenses, sem distinções politicas pu PX'ifiS�·29"��··e�-;;;;;··��·b��b;·�Zrta' do '�:�rj;t;,���m;g;;;n"",,;,,-�;rã� ·�;;ç';iii1i;�os ·in�é�ntes. E

antigo comandante dos paraquadístas franceses na Arge!ia, �,cal'Ía do general apoi�,ndn a cam�lIJnha J!j,rnal�t�ca, 811�:partidárias, lhes transmitem com as suas saudações e ag��-_ glflTheral Paris de Bollardiere, confhjmando as acusações pu giu apenas vinte e quatro horas depOIS de ter o minístsn dã

decimentcs, OS mais efusivos votos, do pleno êxito da reumao 'I blíeadas pelo semanário Express, sõbre brutalidades come- defes.a n:flg,ado,' oficialmente" q�e !! coma�d.!lnte dos para
.

.'

1
.

tribui
""

tidas pela,Exéreíto Francês naquele território. O __jornalis quedistas h!iuveEisIt pedido dlemlssao em smal �e prutesto
que aguardam se torne memoráve c,omo con rr uiçao ao

tró/ ta Jahques Seevan, que. servju com os paraquedístas, havia contra o comportamento da sua pa.

���Pir�Oi!�r�!�:�s�o�4i��e��ia�dia�E�s���dio�e�à�.�g�r�a!n�d�e!z����!a�p�á!!!n!·a�d�e���d��!S!·����ai���.���������a�

, BOGOTA', 29 (D. P.) -
A crise politica está-se toro
nando cada vez ma i s aguda,
na Colômbia, em virtude da
anunciada intenção do Pre
sidente Rojas Pinilla de re

Llleger-se no próximo ano,
'sem que os eleitores (pro
blernátlcos) vejam sequer as
.irnas. Os altos, lidel'e� ,GOS
dois partidos políticos da
Colômbia nmiram-se numa

atitude de protesto, acusan
do o 'Presidente de ter a

'ambição de prolongar um

regime ditatorial".

,\ REFO'RMA DA CONSTITUiÇÃO
PERNAMBUCANA assine.

Nunca é tarde, porém, pa
ra se corregirem êrros.

O sr. Governador Jorge
Lacerda ainda poderá anu

lar os atos já assinado"! e

prevenir outros que se anun-

damo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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inolvidável!

Stewart GRANGER

Jean SIMM0NS em:

A RAINHA VIRGEM

Technicolor

Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 13,00 -:-' 6,50.

lhor desempenho de sua

carreira) - Richard EGAN

A DESCARADA
. CinemaScope.

Preços: i8,00 - 10,00.
Censura até 18 anos.

,A's '41;2 - 7V2 - 9%hs.
- A sensação do Século!

Rock AND ROLL.

AO BALANÇO DAS

HORAS

SuperScope
Com: Bill HALEY - Li

'sa GAYE - 'I'ony : MAR-

TINEZ Johnny JOHNS-

TON .

o Esporte na Tela.' Nac.

Preços': 18,00 -. 10,00.
Ceil'sura até 14 anos.

---.....;-----------------------------�---�_._"_
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:� @EM,AS' F���,!I���,�.
-

fiNE SA-O
/

�OSE
a história de um paulista q.Uie', na era. �r�,a�tomobi, /

\,
. J [ístíea, estabeleceu uma linha de díligêncta entre

O S V A L DOM E L o A's _ 3 hs. duas cidades do �eU Estado. No dia da inauguração

UMA VITIMA DAS CALÇADAS ESTRAGADAS..,... com surpresa dos primeiros viajantes, para bancos
Uma história de amor

iguais havia prêços: dírerentes, divídidcs em passa

gens ,dei La,' de 2.0. e de 3.0.. Esgotada a venda dai'

últímas, foram vendidas as de 2.0. e depois as de.1.a.
Inícíada a siagem, Os passageiros de 3.0. começa

ram a gozar oS demais, que haviam pago mais caro

Os mesmos bancos. As estradas, daqueles tempos

eram símplas caminhos, com curvas agudissímas t

angulos ínerívels. Lá pelas -tantas, a diligência teve

que enfrentar uma subida. íngreme a valer. J!. como

os cavalos não dessem conta do recado, o cocheiro

dono da empresa, gritou:
, _ "Senhol1es passrugeiro:s de 3.a classe, tenham .'a

bondade de descer!"
Os passageiros de 2.0. e de 1.'0. paSS'3.galU então a

gozar 'Os de 3.a, que subiam o morro a pé. Mas, como

a subida se agravasse, o cocheiro dsu segunda- 01'

diem:
_:_ "Senhol'eS passageiros de 2.a classe, façam /

favor de descer!"

Coube, então, aos de 3.11 gosar os de 2.0., nivelado
na obrigação. de cansar os pés morro acima. A desi;

gualdade, contudo, durou pouco. Nova ordem dõ con

dutor veio demonstrar a razão da dIferença das pas -,

A firma IRMAOS BITTENCOURT � ,Indústria e

Comercio 'comunica que adquiriu' e reabriu o antigo Notícias da Semana� Nac.
'" * ...

DEPOSITO DE MADEIRA E MNTERÍAIS PARA CONS- O Dr· Rafael Çr,uz Lima, presidente da Companhia Na--
. ;Preços: 13,00 - 6,50. .

.

TRUÇAO ',- DAMIANI - Agora V. S. não tem necessi� ,clOnaI de Seguro Agrário, (Rio.), vem envidtando louváveis
d d

' Censura até 5 an'os. - f
.

.

a e de ir tão lQnge para compn1tl' MADEIRAS _ TEk es· orços n;:t l'mplruntaçãio do Seguro Agrário do Trigo. Nês-
LHAS - TIJOLOS - AREIA _:_' CAL - etc. pois é 'ali -, , _ , s.e·.,sentido, dirigiU-se ,ao SeNiço de Expansão do Trigà, s�-

(leaRitoªMa�..."-I._·li"a.Zc.i;.I-"edMericoU·ROI\a.Rs/NTEFonTe380A2. �_�!dIr;1i1=ltmJ._

• '

liCItando-lho qUie divullgue, junto aos lavrad'Orr�s catarinen-

..
. --ft:- ses, 'as vantagens, a i:mpo.r,t:ância, a conv-eniênci!u .e a mo-

dalidade dêsse ,valio.so tipo de seguro..

.

A's - 8hs. .

'" *, '"

-�;....�-...,......._- Na ficna partidária do Dr. Acácio Garl'baldI' S·an Thl'a-
"Programa Duplo." •

�o, presidente do. Din'':órlo E,tadUia! do PTB, pncontraffiOS
últimas ,Exibições 0- segui t d d� n es a Os inf9rmativo.-': 'naS'�iJU ,2m Tubarão,

1). -- RENEGA})O 1M· ,.ê,,!:e Estado. conLl' Iii ::i�j'J3 dr idade. e fúncicn,''lrio do
.:P PIEDOSO - Com: John IPASE há 14,anos, ingressou n; PTB em 1951, é diplomado

PAYNE - Vera RALSTON. ��la �aculdaüe de DÜ·eit.o d.: sta.' Catarina, e membro :d'a,
2) ASSALTANTES clreçao do PTB desde 195'f'. ,) Pr2.3ídente do. PTB di.o fu-

MASCARADOS Com:
rua, �nda a pp sempr3 bem humorado e disposto fi âar

�1ten?aO a t'odos quant.os o pr:JCUl'em, 'na rua, r.a 'sécJe do
Pllrtldo, deSde às B l1üra:; �!f! manhii,
da, onue sempl'e' o

o N
Infelizmente O prevísto.. _

A Sra. Maria José Campos, de distinta família des

ta Capíbal, dei '80 anos de' idade, passava, acompanhada
,pOlr pessoas de sua intianidade, pala rua Trajano, ao la

do do prédio que faz esquina 'com a nua Tenente Silveira

fronteiro ao Edifício das secretaríaa Existe ali, um. es-

paço onde a calçada IJão ,possue, faz tempo, urna' só ti-
Censura até 5 anos.

[oleira! Basta um pa:tso em falso � a pessoa se acidenta A's 7y2 - 9%hs.

Foi' o que 'aconteceu. D. Maria José não encontrou apoie
,-

- �O gigantesco espetá
no passeio, torceu o. pé e caiu esticaúia. Resultado: fra.. culo do ano!

tura dos braços, esco'riaçõers e grande abalo físico devido Jane :RUSSELL (no me-

sua idade avançada.

Dia 28 do corrente, um dia após a publicação de minha

colúna em qúe vol-tei a falar- .sõbre o estad� lastimável

das calçadas em quasí tôdas as ruas e avenidas, deu-se

E agora?
Na rnssma rua, (Trajano), há um prédio, onde no

segundo andar funcionam �m Gabínute Dentário. e ou.
em:

tras firmas comercíaís, cuja calçada, 'bem na entrada -

do edifício, apresenta um quadrado com falta das tijo
leiras. Para tapear a; situação. ou melhor, tapair o bura

co, coíocaram ali tijolos que estâo fora do. alínhamento
do passeio.

.

Oi "I :�I,l'ft:..•___I \�::.z�I�r !""JI'__"".__�

,
Brevemente, teremos que lamentar outro aciden-

te.

Deus ,permita que não aconteça.
Na rua Feliwe schmídt, há 'também, corno na Pra

ça 15, (já para apontar locais de maior movimento), cal

de çadas que oferecem .p.erigo aos _trans,e1untes.
Por hoje, a respeito do assunto, somente porém

voltaremos. . . Sim persistiremos. ,

LUMINOSO� MAIS UM - A "SADIA", que acaba dl

mudar 'S'11a Agência para a rua Felipe S�hmidt nv 2 aín
(

, ". í

.da em Obras de acabamento, inaurgurou um vistoso t

grande luminoso', de fabricação dia "Nova-Néon Paulis

ta", da cidade de S. Paulo. E' o primei'l1o da referida fár
brica montado nesta Capital. Outros virão por certo' poís

. essa Companhia, zelosa pelo �eu bom nome, dá asststên-
cía imediata quando necassár io e apresenta um traba
lho no ramo que não teme conco.rrência.

.

Só assim, aquele "ponto-eiscur-o" da rua F. Schinid<,
SErá iluminado. rôda a quadra da- esqúina

.

da
.

Praça 15
até a outra .esquina da Trajno não possue nem lumino
sos, nem mesmo casas com vitrinas que po�sàm ser vis,
tas á noIte. Concorre isso, o heon. da af'reguezada e ano
tiga casa "Chiquinho", que faz muitos mêses
em peren'e-- ble'caut.e.

. - ,

E não há jeito de melhorar aquela quadra. Ninlluénl
ali quer ,colaboràr peI'o. embeÍezwmento da Capital. ,o

Outras ,casàs, �a me,sma rua,' qu� até bem 'pouco tem
pq abria�f á nqite sl.la��·�'2�tr�s .:e;;i�umlri��ni.,s'Ja:�far
chacta( 'Bngaram Fom a ..Çldzyde:- Gnnser'vám-se em· luto t

funeral!' ..."." ,';. ";.,."c�,,,l.

O Banco (Min_as) e o Café �omerci�i�:'i'" igualméme1
.

Luzes apa·gadas .. ; ,-"",.�
Outros lu�inosos' estão arclendendo alg'ipnas vêze.;

por ,semana. Sera gre've? O da C/asa Mey'er, montado fa.'

mêses, até hoj e nem piscou...
.

�á
.

alguns (ex-lu�inosos). que já énferrujaram: na.'
paredEls. Nem mesmo;dte dié) e 'a"" luz ·do ,sol, ,pode-se l'�r l;

que -ali está...
'

, .Positivamente, a ca!veira ,d-e burro continua t d
,

en erra 1:.,
talvêz, por ali in,esmo. . .

.

Vamos desenterrá-la, minha gent,e .

••• ••• 8

i
- lJeseJa lImpar ou consertar 'sua máquina

'

• de costura? i
• D' •
• Isque para o telefone 2925 e terás um -.
• técnico.

.'

'r I
,! ;

·

' Alugam�e---2--��1�-s--'--
, .

Com 57 m�, aproximadamente, proprias para escri-
wrlO, a sua :t;elip,e Sch;nidt nO 14.·. �

.

Tratar pel.o telefone 3794 na Casa Remie.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
,

MENTOS BANCARIOS
ASSEMBLÉIA GERAL 'EXTRAORDINÁRIA

, �e orde:n do Sr. Presidente, 'convoco os colegai'
assocl�d?s. deste Sindicato para a Assembléia Geral Ex

traordm�r�a a ser realizada no pr�ximo dia 2 de abril

\terç�-felra!, com híício às 19 horas, em primeira con:
voca�ao, e' as 20 horas, em segunda chamadà.

Assunto:. CAMPANHA DE SALAmO
Fpolis., 28/3/57. .

"

Cláudio Olinger Vieira.
-

.

SecretárieJ-Geral

Poesia. . . numa

que va� 'tlireta ao coração!
"''I'''Dbl1a ",,"iCOiRCORAN
--

. " f
Ward 'BO��' em:

, ff�CHIN'HQ DE ESTI

MAÇÃO
Technicolor

Cine . Noticiario. Nac.

Preços: 12,00 - 6,00.
Censura até 14 anos.

A's 4 8hs.

1) - FERAS HUMANAS
- Com: Randolph SCOXT

.

- Marie WINDSOR.

2) - O GORILLA AS-

3ÁSSINO - Com: Johnny
WEISSMULLER

�

.:.,_ Carol

THURSTON, '

3) - O FILHO DO ZOR-

RO - 70 'e 80 Eps.
N (\ Programa:._.,
Jornar da Tera. Nac.

Preços: 10,00 _ 5,00.
r

Cemmra até 10 anos.

, A's 5 -,- 8hs.\-
- Um romanée de amOI

diferente!
Greer GARSQN ---:: Róbert

'RYAN em:

HOMENS DE SUA VIDA
Technicolor

No Programa:

sagans:
_ "Senhores passageiros de �:a classe, smpurrsen

"â diligência!"
Estavam justificado.s os preços: os de La fica·

l�am na diligência; os de 2.;0. apenas desceram; e of
de 3.0. além de deS0erem, tíveram

"

que auxiliar o'

cavalos.
'"

,

*

Se êsse paulista inteligente ainda vivesse, o go-
vernador deveria contratá-lo para a nossa U.sina in
Leite. Na certa que êle justificaria melhor OS preçoa
do leite A - que está sumindo. - e do leite B, que

está crescendo ...

llIBEIRO COUTO
Senti pesar-me o escuro, de repente.
Olhei as horas: três da madrugada.
Achei-me só, com meu amor somente.

Amor que deste amor não sabe nada.

'Era tudo deserto' em minha frente:

De que vale o amanhã, a hora ignorada.
Se me falta a ilusão, õ impulso ardente

Que se me foi da alma desesperada?

Pesava como nunca aquele peso.

JfaJtava�me ar ... E já raiava o dia:

Porque da. escur-idão sentir-me preso ?

Tão, inoc�nte a luz amanhecia

Qlfe, culpado de mim, sorri surpreso,
Spm. saber se velava ou Se dormia.

,._-.-----.-.............--..--..-..--" .....�........_._..-_-_.........-..

ANIVERSÁRIOS - sta. Entrudina dos

FAZEM ANOS, HOJE:
- dr. Lauro Luiz Denti

ce Linhares

pes
- sta. Maria de Souza

Passos Silva

- menina Vania, filha

- sr. Américo Campos
Moré
- sta. Dalva Ivete Brei-

Reaberto

,
'

O Senador-'Carlos Gomes de Oliveil'la defendeu

,com Iviyo interêsse o projeto n.o 21, 'que criou a. So

ciedade Termoelétrica de Carpiva'rí, no CapivarÍ de

Baixo, Município. de. Tubarão. Foi apl'0vado,. no Se-

na;do, êsse projeto, 'que pos:sibilita a montagem da

Usina. T,ermoieilétrica com capacidade de 100 mil qui
lowatts, 'Para o aproveitamento do ,carvão s·ecundá
rio. Essa usina será adm.inistrada, so.b a forma de 80-

dedade 'mis,ta, pela União, e fornecerá energia elé
trica para todo o Sul do Estado.

* * *

A iniciativa contou com ° valioso apôio do Ministro
Nerêu Ramos, dos Senadores ,Saulo Ramos, Franci,sco B!en

jam_im Gallatti ,e CarIO': Gomes de Oliveira, 'com o cons

tánté int'erêsse dos dePutados Joaquim Ramos e Lwberto

Leal, com a tenacidade de' dePutadoS como' Paulo P,reis e

Olice Calda:s, e mais um ,pugilo de crente,s e coadjuvant�i!.

do sr, Adão Miranda geron
- sr. Mário

Almeida

Celso

'" *

- sra.

Cabral;

Tomaz Chaves

Os meios políticos receberam 'como sinal de crescente
vitalidade partidária, e ��intoma de que o PTB sabe o que

quer e para onde mar,cha, o dirsoursoc com que o Sr. Syrth
Nicolléli, membro do Dine:Íóri-o EstadUl:11 dOr Partido sau

dou, dia 26, 'em reunião do diretório, os ilust.res 'e combati
vos aeadêmtcos Franci�co Xavier' Medeiro.S'Vieira, presi
dente da União Catarinense de Estudantes Univ,ersitários,
e João de Deus Cordcwa, que· ingressara,m nas hostes pe- /

tebistas.
* *

- sr. João Faraco '

- dr. Gessio de Souza e

- sr. Paulo Marques'
sr. Carlos Alberto

) Silva
- sta. Bernardete Fon

tes, filha do' dr. Emanuel

Na séde do ·PTB verifÍ'C.l-se intenso movimento" diá

riamente, das 9 às 18 horas, onde dezenas de líderes sindi'
cais, membros do Partido, comissões' do interior, procuram
se avistar rCom o ilustl'ie e prestigiado Presidente Dr. Acá
cio G,aribaldi San Thiago. o Comandante das hostes p·ete
bi,stas em Santa Catarina_ é Uma figura, singular e talh:l
da, pelo séu equilíbri9 e perspicácia, a :posto.s de destaque
e Nspo�nsabmdade, não só no s2tor Partidário" onde vem

se revelando portador de dotes magníficos e invejáv�is,
mas também na pÚblica admini�tração e em outros' impor
tantes departamentos gQvernamentais. E' um politico ar

gutJo re dis'creto, "doublé" de administrador, cuja mansidão
na voz, precisão nas delibsraçõe:s e agilidade em- slwPJ:een
der a malícia alheia, mal escondem uma bem dosada ener

gia re firmeza de: atitudes.

Knoll
- menina Lucv Regis,

filha der sr. Otávio Regis
- sr. Pedro

Silva

Amaral e Fontes
- sta. Nilce Natal
- sta, Marly Luiz Piazza- ·sra. F'lorita Silvelra

Fernandes
- sta. Ivete Silva
- sr. Ad M. Alias
- sr. João dos Anjos

sta. Miriam Rubinech
- sr. João Climacó Lo,

Inicio, das vendas de inveruo
Dispondo de um formidável estoque das mais belas

ilOvidades, acabadas d� cl1:;gar, começarão amanhã, na

A MODELAR, as grandes vendas de inverno.
.

As suas secções .de artigos pará: senhoras, homens e,

eriariças estão supridas d0 que mais elegante e melh�'
foi criado pela fértil imaginação dos grandes modeHs

tas e íamo'sos çostureiros.
Ao lado ,da belíssima variedade e abundância de

mercadorias, temos a destacar o vivo- interêsse da firma

proprietária de A MODELAR, em manter- íntegra e me

recida a sua fama de casa mais barateira do Estado.

(Iube de Cinema dei Florianópolis
Em virtude do Teatro AÍvaro de Carvalho se

achar ocupado no dia ele hoje, em preparativos
para instalação da sessão solene de encerramento
da Conferencia dos qQvernadores, o Clube de' Ci
nema: de Fpolis. avisa aos seus associados que se

rá a·presentado o filme TARDE DEMAIS, no salão
Nobre do Institato ele Educação com iníSio às 20
horas:

A VIS O A'O PROF E S S O R A D O
Aviso ao associados da BENEFICÊNCIA DOS PRO

FESSORES de Santa Catarina, meus distintos colegas,
que já se acha em vigor, desde n do fluente o novo ES
TATUTO da referida instituição.

Entre as inovações aclút-se a da majoração da con

tribuição mensal que das insignificantes Cr$ 3,00 (três
(;ruzf)�ros) passou a razoáveis Cr$ 10,00. (dez cruzeiros)
ou seja de Cr$ 36;00 para Cr,� 120,00 anuais, a, partir do
ano em curso. /

Acontece que a maioria dos meus caros cnlegas as

'socianos já efetuou o pagamento anual, descontando, se

g-undo a praxe estabelecida, na folha do mês de janeiro.
Cqmo não podia deixar de ser, os descontos foram

feitos. na conformidaqe, do velho ESTATUTO, Cr$ 36,00,
ficando, por conseguinte, cada associado, f�ce à refor

m�, a ,dever a diferença, isto é,' Cr$ '84,00., a qual, segun
do 'requerimento que fiz ao Sr. Diretor do, TesourO' do
Estado, >deverá ser descontada em duas prestações ou'

(se houver reclamações) em .três, ou quatro. Quanto ao!
pequeno n.úmeJ;o

de associados que preferem descontar Imensalmente, a diferença da nova anuidade Cr$ 84,00

devel:á, ai�da na conformida,de do que ficou assentado'
Jla duetona do Tesouro, ser descontado em sete presta- I
ções, a partir de abril, .à razão de Cr$ 12,00.

Penso que, dessa forma, fudo ficará resolvido.
Quanto a quaisquer dúvidas que ainda possam 'exis

tir, O' tesoureiro da Beneficência estará à disposição dos
interessados para dirimi-las e o fará ,com o máximo
prazer.

O PRESIDENTE

·1

Preços: tO,oo' __;__. .5,00.
até 14
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A língua à luz da física
Poesia' reduzfda' à esta-' cem l,alil')ra$- necessitam de Prof: Fucks ainda está, na i maneira de encarar as obras

tística _ povos��O��S�ilá-1 �'!ti síiahaa. ,Os russos e 'os sua 'primeirá fase. Jf ,s.e �iterár�as parecer� dl1vid�
bicos e povos pohssllablCos I unga ros f icam-lhes pouco apresentam novas possíblli- sa e ate mesmo perrgosa. Em

'Aachen _00 Prof. Wolhe-
.

ar.ras. Em esperanto a rela- dades de apli�ar o método, 'Aaehen aponta-se que já se .

,

lm EilL-1tS,. do Instituto ,de I Ç.ãC á de 1_99 _sílabas par.a pensando-se em incluir nes- conseguiu provar _a seme

Fjsiea da Universidade Tec- cem palnvras. ta análise matemática e es- lhança 'e até mesmo a coin

nica de Aachen, gosta de se Até aqui os trabalhos não tat ístca to�a a métrica. cid�n�Ià das curvas de in

dedicar a tarefas que o con v:'Zo além dos resultados ob- Fucks vai a ponto de afir- dices de vár ias obras do

duzcm para além' dos Iimi- f'pos noutros trabalhos 'Iin-: mal' que pelas suas curvas/ mesmo autor de maneira

tes da sua especiálidade. gu ist icos. Os espeeialistas de índices 'se prova um pa- qúe o método de Fucks já

Há pOGCOS meses atraiu a de física de' Aachen insere- rentesco entre o "Cornet"- pode servir para determinar

atenção' internacional pelo veram esses índices :de síla- de Ri�ke e o "Othello" de a genuinidade de uma obra

seu dispositivo designado bas num l'istema de coorde- Shakespeare. literária.

de "olho reticulado" para o .adas. Verificou-se que os A' primeira vista esta Stephan Línhardt

.l'.p�l,:a�ldo este princípio, i\ úlna estatística permitiu, três arma's.
.

"'] se T rr' exemplo pOI' assl'm' dizer,' estabelecerC;Onsegl'l_" -

, �" .

, Se seu filho s�nte vocação para a carreira mili_tar
v.:l·lh, :::lO uma semelhança a divisória entre os grandes e de"eja' tornar-se l:m fUtUl;O dficial da Marinha, Exér·

ou até mesmo parentesco es- artístus da língua e os es- cito ou Aeronáuticc1, o CU!l'SO Especializado "Lauro

tilístico expresso na brevi- critoree, correntes., Signifi- Muller", dispondo 'f! excelentes professores, oficiais de

dade das palavras, entre o ca isto que a identificação nossas f,orças armar.as; est� apto a ministrar-lhe os en-

ViT:lhelm Meister" de Goe�, l)or meio de sílabas, 'frequên : sinamentos de que carece Para alcançar o oficialato.•••••••••••••••N••••••••••� ..
-

'

("l'a c:he pa,lavras.e compI·!·men lnformações à l:l1a Saldanha Marinho .1úmero H-A, :
.

'

-l' 'ne e o ".Cornet" de Rilke. II
'

di3}'iam�ntt� das 11 00 às 18,00, horas; aos sábados, das
De..;::obriu·� ainda o seguin to de períedos coincidiu ple- 14.00 às 15.00 ho! !1S. OS interessados residentes fora I

'

�e: J maior número :1e pala� ramente com .a categoriza- ue Florianópolis, lJsJerão dirigir correspondência para IJ'O'
-"."

O V· � -

a c
·

LtdVl'as alemãs que ocorrem ção adaptada na literatura. a caixa posta,} 255 ,- - Início do curso: 2 de abril. i a Ie I ra . Ia a .
d ·t ,Mensaiidade 'a('e�sível _ Curso de grande eficiên- •

;lum tE'xto é monosilábico; A linguagem os escl'l 0-
•

-

�

•
I

"

da - Aceitam-se alunos por correspondência. •
.

o :lúmero de palavras dissi- res formou outra zona em
• '\t�_.\��,:';

;�lbi('u� só atinge 50 por que a frequência silábica e i
cento desse total; EÓ cada a freq,.uência de palav.ras é •

�
.

d f' O habito nãl) faz o monge, --iii:as o custume no •

(.u,tl'ta palavrlj, é trissilábi- bastante maior. Gran es 1-

••tecido c�rto e corte, perfeito ,define o cidadão práti- •

f''(), :!'Ias línguas românicas guras, como o' psicólogo .

I t

os (�lss,ílabos estão em pri� Freud e o filósofo Jásp.ers; .;
co e :se;::p:� Imilerial Extra lhe assegurarão dura- 'I

meiro lugar. O -número de i�prl'�entam uma curva de- bilitlade·e caimento perfeito e corte elegante. IIb
-, o,. d u'mero O Magazine Hoepcke vende pelo .Cred4ário es-' • 1monu·sila os nao e mUlLO tU}llina a por um n "

_I ..'d d tas ótimas roupas.
meno�, mas os tris;;ílabos rcla1.Ívamente rer.1uzl o e

, ..

n,ã;L�!�S f!C:;s::i:OOI:�::�_ !;;�:l:,��::-:e ��é s�::;:., u�� --------- ,--''--_;"---

IDISlRlBUlDORES DOS AFAMADOS "PlS'�ES MAHLE."I
���:�::�;:;:��::;:a:;:: �:�:.��'��::!ed:�:::� �Ig�,!� !h�!!!!e!��to., � ..

1 PISTÕES PARA
mar {'em palavras, os. ingle- t.;yjzinham-se

.

de maneira
bisnetos, consternados com a merte de sua estimada es- .'.

ses necessitam em língua li- Hll preendente. Na zona de
passa, mãe, sogra; avó e bisavó FREDERICA DOoRNB,US- I

\

't�'rária de, em média, apenas rdto índice silábico e de pa- CH agradecem a todos que compareceram ou se fiseram

.•
i

141 síl<tba's. No francês as 'lav,�'�:s situaram-se Bismar- representar ao sepultamento, e aos que enviaram f,lôres

cem pulaVl'as requerem 157 ck, Marx, Humbold e Mom�; e pezames. I
·Outrossim agradecem ao sr. Pastor FLOS pelas pa-�

I'í:abas, no a1emão '163. O nlE'en. lavras de consôlo proferidas' em casa e no cemiterio.
complicado' deve Não se deve esquecer que Ag,l'Ia:decemos também ao dr, .Eros Merlin pela

--"'-.......

"Ylétodo desenvolvido -pelo be�f.l e ,solicitude' dispensadas a extiri a;

,'<I ",trep. se ':;ituavam exata

mente .numa curva de con

tinu:chde matemátícamente

visível. Deduz-se que todas

.as línguas stlabicas estão

icoração, os pulmões e os

brônquios. O paciente aspi
ra .sótopos radioativos com

gases de xenon. 1 feix; de tu"

bos de chumbo com cristais

de iodeto de sódio permite- -suhordinadas a uma lei es

T,Lloiormar as radiações tatística absolutamente axa

gama. -em energia elétrica. l,a' uue detf'rmina a relacão
Num quadro montaram-se entre as silabas e o núme

ro de palavras. Aplicou-se a

lei deduzida empíricamente
as l�nlpadãs corresponden-

/

tes aos tubos e aos diferen

tes . pontos do organismo. a i odas as Imguas em ques-
. .

E::>1.a aparelhagem permite ',&0, ,",,:ificando-se que a re-

Iocu ilzar exatamente todas' gru era r lenarnenta [ustí
,

as üef;ciências de funciona- f:,::aC:a. O ponto' de partida
j

•

mente dos órgãos. Fucks destas considerações é que

este agora empenhado em cada palavra requer pelo
, apêJ.'ft'içoar este processo menos uma silaba e que a

';cnsü'ldndo uma.espécie de "maior procura" .de sílaba

o lho i aticulado correspon- está subordinada a regras

dente a uma superfície ex- estatísticas r.bsolutamente

-ireman1ente p'�quena dos f;xas. A fórmula matemãti-

res petiv os órgãos.
W ,Jj� e lm Fucks '

e os seus

jüV('.:..s colaborado.res pene

h'aram num domínio comple
tamen�:e diferente ao tenta

r�nl reduzir a língua e a

pOE'sia ::l estatísticas e a fór

l11ulas matemáticas. Não S'e

trata (I,e novidade absoluta

'r:o (1orr:ínio da linguística,
mas de uma tentativa de

di;sen\olver hm método' q<ue
PO:;;::J"elmenté permiti�'ia de

t,r;rmhlur a genuinidade de

Obl'ãS lite�{tl'ias; Encara-se

até mesmo a hipótese de se

descobrirem desta maneira

certas regras mus"icais para

delils mais tarde desenvol

ver novos princípios de c'om

pc sição musical.
.

'Na primeira fase do tra

baIho,' Fucks tentou des!nte;
grar a� obras, reduzindo-se

;aos seus ele�entos: sons,

silabas, palavras, periodos,
etc_ Em segu ida analisarem

se determinadas obras. veri

ficando quantas palavras 'ti-'
nhmn de uma, duas tres ou

mais ô1ab.as. Da. contagem

cal é quase incomprâeensí
vel mas dev� ser de gran-

,
'

de ntilidade para a'l futuras
-

investigações l�nguísticas.
Este "jogo COIl.\. sílabas"

;dquiriu ainda maior inte

�'€:sse no mom'ent@ em que

F,::::ks combinou o número

de sílabas das palavras com

(\ número de palavras das

frases ou seja incluindo nos

l?eus <;álculos o comprimen
to dos petíodos. Fusks ana

lisou 40 t-e-xtos em prosa ,de

-púetas' àIE'mães conhecid_os

e ,10 textos de outros auto-_

res alemães. No sistema de '.
CQ("l'cena..das verificou�se em

qt;e zona e�tatística se 'si

tuam os poetas. As curvas

C'orrespondentes aos po_!!tas
avizinhavam-se todas, en,

quanto que as cur�as dos
,.

er-;crltores se .aglrupavam_

nou Lro setor. Os poetas uti-

'lizarr,m em média palavras
de l'aixo' Ílldice sílábico;

Apl'Silr de os poetas per

ten�(.l em a vária's épocas da

iitcr-at,ura alemã e se terem

,qsl<.l:hido textos de diferen

t0.S fases da s�a evolução',derival am-se médias.as

-
'

SA,NTA C!ATARINA ESTRANGULADA I

,DRAMÁTICO EXEMPLO PARA TODO O BRASIL
A falta ce energia elétrica e transportes Cria obstá

.culos ao desenvolvimento de Santa 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) E�t�do do Sul!
-,

l.

tEIA ESSA E OUTRAS REPORTAGENS DE PA(PITANTE ATUALIDADE EU

À venda HOJE em

tôdas as bancas

reoc!Úpacoes parncanas, ViSOU, SO°

retudo, servir ao povo e defen
er os superiores interesses nacío
ais..
Só -foi poss"
lento das
as á Co
espeito d.
oal, meíor
propríado,
orço e de
li em e

nobre
ieputaéos

�ll8E DE �m�l �� ftI8IAN�r�U�
Betros,pectiva õe WilUam Wyler

O Clube de .Cínema de Fpolis. avisa aos seus as

sociados que, terniinando à apresentação do ,ciclo E' de
dicado ao cineasta norte-americano William Wyler, rea

lizará no próximo sábado,' dia 30 do corrente, no TEA

TRO ÁLVARO DE CARVALHO, com início às 20 horas,
a 4a re"União cinematográfica, quando será exibido o fil- Na Avenida Rio Branco;
me TARDE DEMAIS (The Heiress) .. interpretado por 1'87, casa recém-construída,
Olivia de Havillarid, Montgomery Clift e Ralph Rir de 2 pavimentos cinco quar-,
ehardson, dirigido e produzido por William Wyler, tos grandes, três salas, um

0- Clube, também, avisa que será indispensável a' salão, cozinha e banheiro.
apresentação do ingresso-social, referente ao' ciclo E, no P-orão com instalaçã-o sani
iocal de exibição do aludido filme. táría para empregada, 'la

vanderia e garagem, bom
terreno, com árvores fruti
feras e uma casa velha nos

fundos, Vêr e tratar na

mesma. I

Al�GA-SE

,dca.

�egocio
Vende-se, por motivo doe mudança, a fazenda

"ÁGUAS CLARAS", situada no mU111ClplO de Tijucas,
tendo boas águas para tocar serrarias, com madeira de'
lei e de qualidade; terras para plantações, uma estufa

para fumo, mais de 200,000 (duzentos mil) palmitos e

ferragens de uma serraria.
'

,,-

A fazenda tem saída com a estrada de Major e No.
va TI:ento.

Facilita-se o

va Trento, Hotel.

de
. -

OCaSlaO

PERDEU SE
Uma caderneta nO 4974,

ta séÍ'ie da Caixa 'Econo
pagamento. Mais informações em No'"
Faechini.

. .

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

Cab� ao Senhor Prep�rar
o Futuro de S,eu Filho CASA

Vende-se uma boa casa,
sita. à rua Matos Arêas, n.
511, no Estreito,' a tratar
com o sr. Aristides Borba,
em Biguaçú.

Mais :mportam:e que uma herança vultuosa, seTão,
para. seu filho, os ensinamentos�que o senhOr lhe pro

porcionar. Marinha, Exército e Aeronáutica são' ho-je
carreiras ideais. e' de g.rande futuro'. Seria ocioso dizú
porque, porém ba.stq. observar o enorme número de jo
iens de tódo o paí� que procuram ingressar 'numa das

VENDE-SE

Ven�e-se um afreguesa
do armazém de secqs e mo

lhados, situado à rua Ani
ta Garibaldi, 48. Facilita-se

.

pagamento. Tratar llo'mes-In:o local, com o proprietá-
tiO. '.

CASA ESPECIALIZA.JA
EM MOTORES,

.

1<';REIOS E MOLAS

emergenma, o pl'lIlClpa. I'IUUltolllil
dos brasileiros.
E porque julgamos que a solu

ção
.

das nossas mais' gráves difi
culdades sociais resultam, de me

da nossa reduzida
.

�a .ates

ou I!eliberaçáo dos proprlos contr,
bulntes. Não hã um organismo ai

recadador e fiscal ã altura' das nc
cessidades do Erarío, salvo rara
exceções, mas sim o psCorço e

dedicação dos> se"
. '_

es, que tu
do faze

"

se proveitos
'

...... as e%Í5lcr
cadaçâo ,

.

TIÍS(!R
, "h:��Q de neg6cios

<,No! ·f,en6e_ulo))
Com a Biblia naMão

SA'BADO, 30 DE MAR'ÇO
.
Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a

,minha voz, e abrir a porta, entrare! em sua casa, e

cearei com êle; e êle comigo. (Apoc. 3:20). Ler Marcos
4:1-9.'

' r

NA MINHA INFÂNCIA, meu irmão e eu ouvimos
minha mãe falar ao telefone com nossa avô. Um dia
ramos ao telefone e dissemos à telefonista: "Podemos
falar 'eoin a' vovó"?, Experimentamos várias vêzes o mes-

.

mo processo, mas nada conseguimos.
Como isto 'se parece com a vida! Ao menor capri

cho, em face de algum interêsse egoista, tentamos, fa
lar com Deus e

-

nos admiramos porque não recebemos
resposta., Deus está sempre' espel'ando, mas é que ne�"
Sêl"ijPTe temos � ligação certa.

'

Para ouvir a Deus precisamos -escutar e não per
mitir que os cuidados do mundo interfiram e abafem a

sua palavra. Precisamos fazer a sua vontaáe, o seu de
sejo,' nossa inspiração. Acima de tudo, é necessário ser

I paciente e compreensivo, como Ele o é para conosco.

I Vale a pena lembrar que se removermos a falta que es

tá sempre conosco, podemos fàcilm�nte obter' ligaç,ão
com Deus.

'

ORAÇÃO
Querido Deus, ajuda-tlos- a --conservar nossas vidas

em ,sintonia contigo. Ajuda-nos a ser, a um tempo:"sin
ceros e paci.entes, para que possall\OS fal8jl' contigo e' ou
vir, de volta, . a. tua amor03a mensagem. Em nome' de
JesUE; ·oramos. Amém.

'

PENSAMENTO PARA' O DIA
...: "Cheg5li-vos a 'Deus e Ele se chegará a vós outros".

(Tiago 4:8).
o

Alizabeth Poowel Steadman (Virginia)

•

INSTITUTO BRASIL _ ES-TADOS UNIDOS
DE FLORIANóPOLIS

AULAS DE INGL�S
MATRíCULA: de 25 a 30 ,do corrente
'LOCAL: RUA FELIPE SCHMIDT, 2 10 andar
INíCIO DAS AULAS: primeira quinzena de abril
MENSALIDADES:
a) _ Turmas' comuns:

principiantes .- :.. Cr$ 300,00
intermediarias _ ...........•. 'Cr$ 400,00

b) _' Turmas especiais e

alunos adiàntados Cr$ 500,00
HORÁRIO DAS TURMAS: 'das 9 às 10; das 10 às

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

OBS. _ As mensa-lidade's serão cobradas adianta
damente, sendo que a primeira, por ocasião
da matrícula.

RUA SANTOS SARAIVA, 25110
C. P. N, 20 - TEL., 6.263- �PEÇAS EM GERAL PARA:
END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD

ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLET DODGE
SANTA CATARINA

.

QUALQUER TIPO DE MOTORES

- DES(ONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORÉS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

nos des clubes, a sua pís- lamb' h I
c

f
-

ema, no horário das 10 às em os gau,c os rlun aram 41

12 horas. Assim, quinta fei- Além �os. cataril:e�ses do
I sado,

pois venceram nada

ra, ,-'�tiveram em ação, os' 'Clube Náutico América que, menos de quatro páreos, a

nada-iores do
.

Lira Ténis venceram os dois páreos de -.

saber: "dois .sem" (G.P.A.);
c, b V" 1 t oito;' os gauchos também.u e. anos e emen os co- "dois sem" (GP.A.); "qua-
nhecidos de nossa reporta- .oram bem sucedidos na

a,egata Internacional de tro � com" (União) e "dois

Mon tevídéu, domingo pas- com" (União).

O A II
•

I d Ild'
r"tm os pMtenhos por 2 x 1.

. S rgen Inos ,so' a os na I erança t .

,UMA BICICLETA .GRATIS �i !��;�;,�;�!�t-��;;;:�.�!;���!�e verice;I�:O�S pe-

Além de assistir uma sensacional partida de fu- 2 de Abril, eXIJa um coupon numerado, que dará di- ,'e sequência o Campeona- 'o onze brasileiro perdeu a No embate de quarta-fei-
tebol, entre as equipes do AMÉRICA F., C.; do Rio de reit(' ao sorteio pela extração da Loteria do Estado, do to Sul-Americano de Fute� li,deraúÇa 'que 'conservava ·ra entre Perú e Colombia,
Janeill'o, um dos mais 'categorizados 'Conjuntos do País e dia 9, do Pil'óximo mês. boI. .Como atração. d'a noi- com os argentinos, os quais, : pelo �ul-Americano, a vi�
a SELEÇÃO DA CAPITAL, estará você concorrendo in-

tada jogaram &s seleções 1 na r..esma noite, como pre- tória pettenceu aos
amente €iR

,. . .

'. I
e Brasil, ,�elk .limina�; den:oJar�m Qll. chi- elo escor de 4 x 1.

pelo .es-
. knos x ,2. '""

•
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Eslaria Leio propenso a pedir rescisão 'Ivo aprovado nos
com' . o Paula Ramos lesles

A entrada no gramado
da equipe do Paula Ramos,
domingo passado, quando
mediu forças com o "onze"

do Ferroviário, foi logo no

tada ,a ausência' do goleiro
Lelo, que o .técnico Fran
cisco Carioni achou mais

Nataçã-o
les murro t.spera a direção
.ecn.ca. Exietem bons va-

boas-atuações, a ponto mes- Noticias chegadas" de'

.r'0 de ser considerado um 'Porto Alegre revelam que o

dos melhores da posição na zagueiro caxiense Ivo vem

Capital. E, assim, . descon- agradando nos testes a

t'ml.e, teria declarado que que se submete no Interna

"i'to mais atuaria' no cJ'ube cional, da Capital ga�cha,
presidido pelo esportista sr. sendo quasi certa a sua

A!'1101do .Souza, o que 'dei- contratação pelo __grêmio co

m os aficionados do clube torado dos pampas.
J'1\ �iestrêla . soli'tária" um

tan to apreensivos, pois Lelo

A reportagem teve o pra
zer de quinta feira, pela
manhã, conhecer· de perto as

at ividades=do Conselho Téc

nico de Natação da FASC,
corno também ver de perto
,a magnifica praça de, es

portes da Escola de Apren-

apenas

lapidação, que virá com o

tempo. Força de vontade é

o qUe não falta.
* * *

o eomando da Escola de

Aprendizes pôs à disposi
ção da FASC, para os treí-

prudente poupá-lo para o

segundo' cotejo, em Tuba

rão, ao mesmo tempo que
Jazi" o novato arqueiro

Waldir atuar em jogo de to.

dü:_es -de Marinheiros) em

õ··Báô·g�··regrêssõu
invicjo.

'Bar reiros." A convite deste

esportista de escól que é o

Prof. Libório Silva, ruma-� imprescindivel ao conjun-
,

.

mos para aquêle local, e 10-

Acaba de retornar ao go .dc micio, deparamos
Rio, após uma temporada com a' figura de um velho

de seis, jogos rio Rio Gran- conhecido nosso: o Sgto,
.íe do Sul, o, conjunto do Romeu, ex-jogador do Fi-

3angú. Nos seis jogos dis- gueí rense e -Bocaíuva. Re-
,
.'

')utados na terra .gaucha, o cebidos com o cavalheiris-

clube proletário não conhe- mo e fidalguia que caracte

,'eu o amargor de uma der- I r';za 03 componentes da Ma

lota. Os banguenses estreá- rin ha de Guerra, f'cmos ,10-

rarn
.
derrotando o Interna- g(i 'perg�llltandõ os porrne

. ior.al por 3x2. Em .segui- nores daquela magnifica
da jogaram- em Santa Ma- oh) a, sua construção, ,seu
da (5x2)', novamente em i funcionamento. A piscina
1'1'I'tO _ Alegre, contra .o da Escola mede 25 metros

Renrier (3x3) e Cruzeiro de compro Sua profundída
(4x3); em Pelotas, contra, de de um lano .é de'l m. e�

) Pelotas (2xl) e o Brasil df� iado OI-,ôst9 de 3% me-
. ,

(4x2). '

qu.nho. Si a-mesma estiver
fechada, pl'ocurem 'o sr.

Libório Silva ou o Sgto. Ro
meu, !!a Escola de APrendi-

·Pala-se

luc,,,t�q já
à drrstoria

que o crac�' em
teria requerido

do Paula Ra-

responsabilidade como í'ol
. o de domingo passado.

Mas Lelo não gostou' da
idéia do "coach" paulaíno no.',' rescisão de seu con tra

colocá-lo à margem;' pois ,L' corn o clube.

no conjunto do campeão in- 'I Aguardemos os aconte:.i-
victo da Capital só tivera � mentes. " :",

.

.. "-=-;.�.

gem estiveram exercitando
se': Donald, Landice, João

Dobhes e Saul Espindola.
._----- -'�-.-----'-----

* * *

o Campeio - pau.lista derrolado pelo
'Rener

"Para a competição do

dia 28 de abril, as

.nsci ições continuam' aber

taf, podendo ,ser solicita

das na "séde da' FASC, no
PORTO ALEGRE, 28 (V.

f...) - O Santos F. C. vol-

Aos ,20 minutos, Tite mar

'�Otl" afinal, o terceiro ten-
2° andar do Edificio Chi-

tau p se exibir nesta capi- to. sadista, terminando o

tal, enfrentando desta fei- oncontro sem outras alter-
b ii equipe' "industriaria" !ut� \ as.

,

do Renner. O pre.Jio foi pra- }'o,3.11'1 eRtes os quadros:
ticRmente decidido' na pri- RENNER - Valdir; 01'-

t.ros. sendo é��te último o

trãSmOiíéSiifa·p- i�� ��:!.tl.:b:'g:;:lt�: d:��:�::o�
j'e11l,wada a cada instante

fvo, Juarez, Enio Andrade

I lal por u;n pos,'l,.r,tc ,motor· e ao

(�'cd) inho I�) e Joeci l(Len:, ,mesmo tempo calorizada.
7.1). ! .l�, Ao que àp�rou a nossa",

' "'\t!>
t'

F:J zem parte dnda da pis-SA NTOS - Manga; Hel- ,reportagem, o jovem e· ec

(ina, magníficas instala-
fase t'omp'lementar, o S,9n- vio e �van' (Cassio); Rami� nico player Erasmo, defen- .

.'J ções sanitárias" chuveiros',
to,; obteve l1lais. dois ten- '1'0, Fioti (Braliner) e Uru: SOl' do Caxias, está des.ue há

. , ele., situadas em baixo da
bs, contra um do Renner, bhtão; Pelé, Jair,' Pagão, pouco radicad.o nesta Ca'pi-

, 'tl'quibari'cad'l de cimento.
termir.andUi.o cotejÓ com a Mel 'io e Tite. tal, realizando um '�urso

.
. �. ,:rmado. A arquibancada

"ihria dos locais por 5 a 3. Na arbitragem, com bom, superior. Sabe-Se que Aval
, I', ocüpa todo um lado lateral

Enio Andrade, jogando trabalho {uncionou João e Figueirense estão in teres-
,

I . da piscina, sendo constitui-
hOJ' e gTa.nde partida, l:\_S- 'ftZ.el Filho e a renda atin- . sados no seu concurso, tão ,

.

I ia 1)0(' 5 degraus. o tram-'
sinalou 3 dos 5 tentos da gill a Cr$ 290.780,00. ,

util para ambos os clubes. um dos mais
polim compõe-se de 2 pedes

país, está na

zes.
Hlêira fase, quando a agre- ,!;.. ndo e Aug,usto; Ponzo,
n: :aç 'io local assinalou 4 a Léo e Gago; Pedrinho I,

I

1, sendo que o tento dos

santistas foi assinala'do por

um jogador renista, ao ten-

* * *

Para o I Torneio de Na

tação serão realizadas pro-

tal' dEfender sua meta. Na
l1ino) .

vas para infantís, juvenís.
adultos (masculino 'e femi-

.....................�_"'J"... , ....
,�_.

.,...,..".,

-Cerlame para-
naense

O ce,rtame paranaense,

atrazados do

s!!xta rodadasua equipe, sendo esta a

ordem dos tentos marcados:

em pouca� palavras,. é a ma

l'wilhosa piscina da Esco
la de, Apl'endizes de Mari

ibt'iros, construída pelo
'5.0 Distrito Naval graças ao

e;::fôrço do CapóAnibal Bar-

t�is laterais, e um.maior· de
5 metros ,de altura. Esta, UO retUrl10,. obedecendo à

segu i-nte classificação- por

j1ontos perdidos:
1° Atlético e Monte Ale-

i{re,I,O
2° Coritiba, 1

3° Guaraní, 2

4'9 Operário, 3

50 Rio. Branco, 4

6° Agua Verde; 5

70 Ferroviário, '1
80 Ja,carezinho

Ivo, aos 13 minuto,s, inau

gurou o placard e, dois Campeonalo '(om�rciátio de Fulebol,
minutos após, Juarez fazia ,A Federàção :de Comér- =:an11"( onato" o torneio "iní-

2 a O. Aos 24 minutos, Pon- cio de Santa Catarina vai tium" terá lugar no próxi
zo. ao' tentar desviar um

.

pl'omover o Primeiro Cam- .11'0 domingo, obede�endo do

tÍTo de Pagão, assinalou peon-f.'to Cpmerciári� de Fu� 'egl'inte programa .organi

contra, para b Santos. Aos :'eco.!, com o concurso _das'· zado mediante sorteio:
- relIos. comandante daquele

26, no enta.nto, Enio Andra- 'erwesentações· das seguin- l° jogo - Às 9 'horas -

educandário militar.
de marcava .o terceiro pon- ces firmas: Atlas S. A., Atlas x Cárlos,Ho.epcke

.

to 0.00' locais e aos 40',' o Meyer & Cia;, Sul-América, 20 jôgo - Meyer x Sul· * * *

n',esmo Enio Andrade fazia Cados Hoepcke S. A., Far- América �uinta feira, ,os nadado-

4 a 1. Na segunda fase, 10- mácia 'Catarinense 'e Ma- 3D jôgo -'- Farmácia CI:J.� res do Clube Universitário

go flO primeiro minuto, Pe- rhado & Cia.

I
r.uinense x Ma,chado & Cia. foram submeti,dos a exame

ié af;sinalou o segundo ten- Ao que nos inf�rmou o 40 jôgo - Vencedor. A do, mé�ico na Escola de Apl:en
to do Santos e Enio Andra- .sr. G.,rson Demana, um I 1'0 x Vencedor do 2° Jogo; l! zes de Marinheiros. O nú

de veJtava a marcar, fa- dos que mais s� empenha- r
5° jôgo - Vencedor .do mero de atIdas de nossas

zendo 5 a 2, aos 7 minufos� ram 'Para a realiz�ção do 30 x'''Vencedor do 4° jôgo. Fácuidades i grande e dê-
__ '''''''--'1_ •. __ ••__ " ......_��._----�--

e Britâ-

nin, 8

9° Palestra e Bloco, 9

1(}0 Caramurú, 10

,
....
,

a

América ,I Seleção' da· (apitai
JA ESTÃO A VENDA OS INGRESSOS PARA O SEN
SACIONAI... PRÉLIO ENTRE O AMÉRlCA DO RIO E

SELEç.ÃO DA CAPITAL
'-

Devido o alto custo da temporada do Amérlca F. C.,
'vigor'lrão os seguintes preços para o jogo do dia 2 de
Abril, nesta Capital:'

INGRESSOS ADQUIRIDOS NOS POSTO'S DE VEN
DAS DA PRAÇA 15 E NO SALÃO IDEAL NO ESTREI-
TO:

.

Cadeira numerada � Cr$ 100,00
Arquibancada

'

Cr$ 50,00
Geral , .. ,............... Cr$ 30,00
% Arquibancada (menores) .. " Cr$ 30,00
�S Geral (menores)

, Cr'$ 20,00
NAS BILHETERIAS DO ESTÁDIO NA NOITE

DO JOGO:
Cadeira numerada � : Cr$ 150,00
Arquibancada Cr$ 60,00
Geral Cr$ 40.00
�S Arquibancada (menores) .; Cr$ 30,00
:;;2 Geral (menores) ,Cr$ 20,00
E não esqueça de exigir o coupon numerado intei

ramente gratís, 'que dará direito a você concorrer, o 'sor-
teio de 'Uma belissima bicicleta. 1

Os ingressos já se encontram a venda no Posto da
Praça 15 e no Salão Ideal, no Estreito.

.

Também o Amé'rica retornou
,

sem derrota (

RIO, 28 (V. A.) - O qua
'dro do América atualmente

orientado pelo veterano
Carlos Volante, despediu-

atuações anteriores, o qua

dro rubro não se deixou

abater pelo quadro do San

ta Cruz. O placar de 1 x 1 �

se dos gramados' pernam- foi o resultado final. Ro

bucanos; sem experimentar melro mat�ou para o Amé

o amargor do revéz. Mesmo rh:a e Aloisio para o San

l1ão cumprindo suas bo.as ta Cruz.

Perez X Do'V'er, hoje, em'Buenos Aires
Está marcado para esta inglês, válido para o titulo

:1oite, em Buenos Aires, o
.

máximo'mundial'dos pesos

�ombate entre Pascual Pe- moscas, em poder do por:
rez, argentino e Dai Dower, tenho.

Ayinda dos porlu- Lembrando .•�
guêses I Os jogos entre as sele

I ções do Uruguai e Perú, pe-,
lo certame Continental, al-

RIO, 29 (V. A.) -

Es-1 cancaram estes resultados:
tão' definítivamente ac:r- 1927 - Uruguai 4 x O
lados os jogos do seleclO- :):929 - Uruguai 4 x 1
p1do português, no Brasil, ,1935 - Unlguai 1 x O

ria�'a os dias 9 e 12 de ju" 1936 - Uruguai 4 x 2
nho próximo. As exibições 1 D811 ...:_ Perú 2 x 1
da .representação lusa, se

t'á� I:ealizadas 'como parte
dos inúmeros festejos que

�s,;,iio sendo preparados pa
ra 1 t'cepcionar o presiden
te da Rep�blica portuguêsa,
generll;l Craveiro Lo�e'S.

, A Confed'eração Brasi

Jl)ira de Despórtos, podemos
;nforma,r, pretende reali

za? úma série de' homena
gens que serão prestadas
aos portuguêses.

1341 - Uruguai 2 x O

1\142 - Uruguai 3 x O

19/17 - Uruguai' 1 x O

1949 - Perú 4 x 3_
1953 - ,uruguai 3 x O

1�,56 -:- Uruguai 2 x O

195'Z - Uruguai 5 x 3

x
. Zizinho, recordista de jo--

gos na séleção do Brasil,
fez sua estréia no escréte
no. dia 1'1 de janeiro de

1942, em Monteviçléu con

tra os argentinos, substi ..

t uindo Servilio. 'Triunfa-

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

Re�istro �e ná�io
,

Parto Sem Dor
A Diretoria Regional dos 'Correios e Telégrafos de

Santa, Catarina, avisa aos senhores possuidores de

receptores de rádio-recepção, que o prazo para, o Ye

gistro sem multa dêstes aparelhos expirará a 31 do cor

rente mês de março. A partir de la de abril serão regis
trados com multa de' Cr$ ,25,00.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
FLORIANóPOLIS

A equipe de obstetras da Maternidade Dr. Carlos
Corrêa Drs. WALlVIOR ZOMER GARCIA; ZULMAR LINZ
NEV�S E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das
pessôas interessadas que dará inicio no dia 6 de Abril
p. vindouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PAUTO
8EM DôR.

As inscrições estarão abertas até o dia 5 de Abril,
podendo as mesmas serem feitas . 'com quaisquer dos
médicos acima citados.

Sómente poderão ser matriculadas, gestantes à par
tir do final do 60 mês (ultima semana), ou, inicio do
70 mês.

EDITAL
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO
HOTEIRO

\

E SIMILARES DE FLORIANOPOLIS

EDllAL
Pelo presente edital, em .curnprimento ao disposto

na Portaria DNPS na 3948 de 28/2/57, que altera dis
positivos contidos na'""portaria 3291 de 3/10/54, .convoco
Os associados deste Sindicato para a eleição de Delegado-

. Eleitor, desta entidade, o qual oportunamente partíci- 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.

.

s itivos 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, fican- 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 �s inscrições deste Sindicato, à rua Tiradentes (LIGA QPERARIA)
dos candidatos, das (oito) às 14 (cotorze) horas, ficando aberto o prazo'

O pedido de inscrição em três vias, deverá ser ins- de 8 (oito) dias, consecutivos, a contar da data da pu-
truído com os seguintes documentos:' híicação dêste Edital, para a ínscriçãoçde candidatos.

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

reconhecida por tabelião, de que não incorre nas cau- truido com os seguintes documentos:
'

'l +o inelegib ilidade, previstas no título V da Con- , a) - Declaração do próprio punho com letra e fir-,
solidação das Leis do Trabalho; ma reconhecida por tabilhão de que não in-

b) Prova de que a empreza a que pertence está corre nas caus-as legais de inelegibilidade,
quite com o I.A.P.C., admitindo-se como tal aqu-ela que, previstas no titulo V da Consolidação das
mesmo que tenha auto de infração pendente de julga- Leis do Trabalho;
mento estando procedendo normalmente aos recolhimen- b) - Prova de que a .empresa a qUe pertence está
tos mensais;

.

quite com o 1APC, 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 é prova de quita.

.

pendente do julgamento, esteja procedendo
ção 'com o serviço militar. Estes documentos, logo após 'normalmente aos recolhimento mensais.;
confer-idos com' RS declarações constantes da petição se- c) _;_ No ato de apresentar o pedido de inscrição, o

rão devolvidos aos interessados. candidato, exibirá o titulo de eleitor e prova
Só poderão votar os associados quites, maiores de de quitação com as obrigações.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 exercício da profissão, a_ menos que se encon- tituidos aos interessados.
trem nas condições previstas' no art. 540, paragrafo 20. Só poderão votar os associados quites, maiores de
da C.L.T. 1'8 anos, sabendo ler e escrever; contando' mais de seis

No. caso ele não ser atingido o quorum previsto �
no meses de inscrição no quadro sócial do sindicato e mais

art. 20 da Portaria 3948 de 28 de fevereiro de 1957' a de dois anos de exercício 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.
cionados. No/caso de não ser atingid� 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 Malty - Presidente, Iizada, independente de nova convocação às 16 horas,
no mesmo dia e local, acima mencionados.

Florianópolis, de março de 1957'.
Oswaldo Germano Fernandes

.

Presidente
_

Todo o tecido) usado nas famosas roupas' Impe
rial Extra é pre-encolhído, assegurando assim uma

roupa impecavel, que não -se deforma com o uso e

veste bem em todos os tamanhos.
i

- Estas famosas roupas são dist'ribuidas com ex

clusividade, nesta cidade pelo Magazine Hoepeke.

Aviso
A Diretoria encarregada dos festejos de N. Sra. dos

Navegantes em Itaguaçu, avisa que a rifa do relogio
despertador tipo viagem que correu ontem 26, foi pre
miado o numero 303 para a srta. Léa Norma Müller re

siden te na Praia do Meio em' Coqueiros.
. -_._-�--------
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Estabe lecimento "A MOPELAR"
Trajano, 33. "

Exposição e vendas
-------------.�---------

TREMõçm· CLUBE R�Po��ÇP! .��OSTO
Ad . O Coriselho da Diretoria, reunido em 18/3/57, con-

aptam-se para T,RE- .

. siderando o pedido de muitos associados,
; .Adaptam-se para TRE- RESOLVE,
MOÇO BRANCO DOCE. --

10' Fica resc.indid� o-contrato q'ue dá exclusividade
ÀI)lanta de inverno com Cl bpara fotografias nas festividades do

.

li e ao

rnultiplas utilidades Sr. Allan Torres.
-

20 A exclusividade é concedida a três fotografos
da Capital nas seguintes condições:

2.) De cada festividade. fornecer, gratuitamente," ao
Clube, escolhidas pela Diretoria, três fotogra
fias.

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

c) Solicitação de exclusividade por escrito.

d) .Ingresso sem direito a acompanhante.'
e) Os fotografos, em hipotese alguma poderão to

, mar parte na festividade.

Para esta e outras se

mentes - Consulte.CON
CEiÇÃO DA BARRA
Ltda, Eng. Agron, resp.
dr. Max Ufer - R. Lib.

Badaró, 158 - 5.0.- Tel,
34-9121 - C.P. 2.766
End. Te!. Óonbarra

S. Paulo

Vieira da Rosa •

Em,prego
"MOÇ!\S E RAPAZES'.'

�ECE8SITAil"(.�E· PARA AUXILIAR DE ESCRI
TóRIO .COM PRÁECA, CURSO GINASIAL, E DATI
LOGRAFIA. CARfA.iS DO PRóPRio PUNHO PARA
CALtA POSTAL, 2:'> FLORIANóPOLIS, EXIGE-SE RE
FERÊNCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,00.

EMPREGADA
Precisa-se de uma bôa

empregada 'só' para cosi
nhar. Tratar à rua Salda
nha Marinho, 127. Paga-se
muito bém .

..,o._.o_o -",,'_,(,_
- Procure instruir-se sõ

bre as florestas para pro
tegê-las da mão ignorante'

Ceras de Carnanba
,

Cêras de carnauba : arenosa, gordurosa - Cêras. de
Curícuri Manteiga .de cacau'- Oleo de Côco de babassu
- Oleo de Caroço de Algodão Comestível marca "DELI
CADO"- - Pimenta do Reino preta, sacaria de juta para
colheita, transportes e exportação - Telas de Aniagem.

Façam 'consultas de preços sem compromisso. ___,

Aceitamos representações, consignações e ordem de ven

das de mercadorias, principalmente de cereais em ge
ral.

NORTESUL - Sociedad., de Representações Ltda .

.

Rua, João Bricola, 46 - 3.0 s-329 - Cx. Postal 472
End. Telegrafico - SULENORTE - São Paulo
� - ...........�... .JIII.,.. - .....- ...........-.-....-.-_-..-.............

,

'. SALA - PRECISA-SE

que as destrói.

..................... , 'Necessito de uma 'sala com entrada independente,
- A floresta signifiea: para escritórlo.. no centro da cidade. URGENTE!

fonte industrial; solo fer- Cartas para "OSLEC" nesta Redação.
til; terreno valorizado; pro-
teção de mananciais, defê-
sa contra a erosão; garan-
tia de abastecimento do ma-

terial lenhoso necessário
ao conforto, à economia e à
sobrevívêncía do Homem.

ARMAZÉM
Vende-se um, com ótima

freguezía, sita à. rua Bo-
73.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICAD�OR 'PROFISSIONAL

Redação e Oflclnas... rua Con
MIllieiro Mafra. n. 160 Tel. 1022
- ex. Postal 139.

.

,

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS '11'. D.

AQUI�O
Repre8entant"s:

Represenrs çõe« A. S. Lu'.
Ltda.

Rt.:3 Senador f'anta8. "'O _ �o
andar. ,

'l'el.: 22·5924 - Rio' dp Janeiro
R.ua ]5 de Noven.bro 228 !10
ndar sala 612 - Sio p"1I1n
Assinaturas anual •• Cr$ 300,00
Venda avulua •••• ,. Cr' I,oe
Anúncio mediante contráto.
Os originais. mesmo não pu

blicados, não serão devclvídos.
A direção não se responsabiliza'

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.
INFU_l."•••"OES ,TrElA

DR. NEWTON O leltr r encontra('á, nesta co'

D'AV ILA . lu na, informações que ncceseite.

CII'U'RGIA "";RAI,
dià+Iamente é dv imediato.:

• ""'" ORNAIS T�lef..:le
.

Doc'nç.IB de Benhorat ::.... Prodo, li: 30221lugia _ Eletricidade l\�édka 10 stado •...•••••••• ,.,..
'

;
Conc'lltÓ<l'io: ,Rua Vit,,� Mej. lA, G:Qzeta ":_ "..... 2.6151.

reles n, 28 _ Telelone' S\IO'I.
Dlárlo .�� T -te 8.15711

. Impre"nsa O�:"__.Jl .'" '.' I.08!!
Consultas: Das 15 11 ....1·a� elP HOSPITAli[ Caridad�,

diante.
.

(Provedor) , ...•• _ .•....•. 2.314
Hesluênria.: Fona, 3.422

. '( Po'rtaria) ........••. �. .• 2.03f
Rua: mumenau n. 71. Nerêu Ramo", ...•...•.•.• 3'.881

-Di:tIí.f:iiÜ-'BERRETTA dilitar •.......•...... ; ..- 1)1i:
tlão Sebastiâo (Casa e.

M É D I C O Saúde) 3.1M
Ortopedia e Traumatoiogla l\hter�id&Je Doutor Cu-

·Ex'inte.rno' ll.Qr 2. anos do' Pavi- los Corrêa ....• ,' ..•..•,

I,llól

lhão Fernandino Simonsen da rJlAMAD03 Ua.. "-

n t C d S- PI' GENTES
."an a, asa e ao au, o. ,Corl\o de Bombeirol .... 4.U:
(Serviço do Prof. Donllngos De, Serviço Luz (Raclama.
fine) -, Estagiario do Centro.le ções).................. 1.404

Ortopedia e' Traumatologia e ue> Po!icia (Sala Comissário.. 2.��
Pronto Socorro do Hospital das IPolícia (Gab. re�egado) .• 2.69�
Cl" d S- PI' .,COMPANHIAS DE

JnIC,as e ao au o.
. TIi�SPORTES(SerViço do Prof, Godoy Moreira) ITAC '.700

.

- Médico do Hospital de Cari- �ruzeiro do Sul •. ,..... 2.500

dade de Florianópolis. I�an�ir .. , ; •• 11153

Df 'd d A "'t .1 'arl!!:, .....•..••••.•.••• %:825
, e orml a es congem as e au- Lóide Aéreo .•••.••••••• 1.402
quirida: -:- Paralisia Inf�lltil -: R,ebl ......•• :-........... 1.97'7
OsteQmlellte - Traumatismo - Scalldinavaa •••••••. ..• 2.800
Fraturas..

-

I ROTl!:IS·Consultas: Pela manhã no Ho�· .Lu"!: ., ...•.•...•....••. , 2.021

pital de Caridade, das 15 às 17 e ''l\Iagestic .... , ..... ,..... 2.276

30 horas no Consultório. ,'MetroPol .,.............. 3.14.7

C ..

R"
. La Porta .•.. , .•.•.. '.... 8.32:

onsultol'Jo: ua victor 'Me'" Cacique .; /........... 8.449
relles n. 26. ICentral 2.694
Residência: Av. Mauro Ramos Estrela •....••.•• ,....... 1.1'71

- 166. - Tele. 2069, Ideal .•••.. '. •••• •• • • • • • • • 1.669
(

MÉDICOS

DR. W�LMOR ZúMER
GARCIA, .

0lplom8do' pela Faculdade Na-'
cíenal tle' r-Ledicina lia lJnr�tl'

sldade do Brasil
Zx-il1terno por concurso da :<'1a

ternidade-Escola
Serviço do Prof. Octivio R,,·

drigues Lima)
I:!:x-interno do Serviço de CirJr'

:Lia'd Hospital J. A. P. E. T. C.
do Rio de Jrvneiru

M.édit'o' do IIocpi tal de Carfdade
o da Maternidade Dr. Cart-»

, Corrê'ii
'

�OENÇAS DE SENHD�AS -

PARTOS - OfERA�DES
Cons: Rua João Fint-o n.

16, das 61,00 às 18,00 horas.

'Atende' com horas marca

das - 'Telefone 3035.

DR, '3. LOBATO
)'ILHO \

I.ktnças dó aparetno respir.itórlo
TUBERCULOSE

'�4i..ol0GRAi"lA J:; ltAD.l.vSLOPl5
DOs" PULMOES

CIrurgia <.lo Toras"
,,'ormado pela Paculdad» Nad,..
,ai de Medí cina, Tisiolurh<ta e

I'isi,oclCurgião' do .}(uspital Ne-
rêu Ramos

Curso de esneetalízacão pela
.s, N. T. Ex-Interno e Ex-asste
rente de Cirurgia do Prvf, Ur"

Guimarães (Rio).
_ons.: Felipe Schmidt, 18 -

,,"one 3801
Atenuo em hora marcada.
Ke�: - gu>. ��t"Ye. J unn-r

�O - Fone: 1I11J.

DR. ANTONIO HAl'IS� A

(JUNIOR
6L1NJCA l<:SPECIALIZADA'DE

-·CRUNÇAS
Consulta, das II ás 11 hor...
REla e Cons Padre Miruelin!lo,

1.-2.

NARIZ

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

DR. C-ONSTANTlNO
D1MATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de Genhoras -' Parto.
-",; Oper",çõea' - Vias Urinária.
Curso de aperfeieoamento e

longa prâtica .nos Hospitais de
Buenos Aires. ,

CONSULTóRIO: Rua lt'elipe
Schmidt, -nr. 13 (sobrado). l"ONE
3ó12.
HORAHiO: das Ui ás 18 ho-

ras
.

.:esidência: A�entda Rio Bran
co, n. 42.

Atende' chamados
'felefone: - lI�1l6.
....-------

DR. JO�Ê MEDEIROS
ViEIRA

. - -\DVOGADO -

'Gai::a Postal 1óO - ltuJII' -

Santa Catarin•.

UR. CLARNO G.
-GALLETTI

c.�
. ADVOGADO -

Rua Vitor .111ei::-eles,· 60.
FONE:: 2.468

Flcrtanõpolta -

'O ESTADO

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

Sarnentes �ara-
-

�Iantio

[xpresso florjanópt

\

Tôdo o, agricultor ou pequeno horticultor' deve saber como é feito a

escolha ,da semente para plantar. A semente tem, -. antes de tudo, que ser

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

periodos de colheita. Por isso deve ter o agricu-ltor ou horticultor o maximo
. cuidado na aquisição de semente para planti0.

G. A. Carvalho - Ven',de sempre as 1Uelhores .semimtes,
VAREJO -,MERCADO PORTA DO MEIO

.t\.e3id�Ecia .

Rua: General Bittencourt n

101.
Telefone: 2.693.

DR. EWALDO 8CHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua Nu

nes Machado, 17.
. Horário das Consultas -

das 16 às 17 horas (eic�to
:lO,Q 1abados).
Reaídência : Rua Mello e

Alvim, 20 ·-1:'el; 3865.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

J,;r.peciaJista· 'er" t:noiéB�iaB de
Senhoras e vias urinãrias.
Cura radical das inf'3cç'ões

agudas e cronicas, do aperelbo
geuito-urinário em amnoa 05

sexos. ;

Doenças do aparelho Digestivo
e do s ist sma nervoso.

.

,

Horário: 10'h ás,12 e 2'h ás 6.
Consultório: R. 'I'iracentea, 12

_ 1° Andar -- Fone: 324ti.
Resí dê-icia: R. Lacerda Cou

tinho 13 (Chácara do Espanhe
_ F�ne: 324B.

'

DR. HENR!QUE PRISCO
PARAISO
lhÉDICO

Operações ._, Doenças de S,'
uhoras- - Clínica de A,1uItOd.
Cuzso de Esnecialização no

Hospit,'\1 dos Servidor.es do Es-

tado. .� ..",

(Serviço do Prof:
.

Màriano de
Andrade}.

_

Consultas - Pela manha no

J,ospihl de Caridade.
_\ tarde das 15.S� b s. em diau

te no consultório á Rua Nunes

Machado ·17 Esquina de Tira-
dentes. Tel. 27'66. .

ilesidência � Rua Presidente
Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

r;L!iOS OUVIDOS
E GARGANTA'

�;: DO
OR. GUERREIRO 'QA

.

J!'ONSECA
Chefe 'do Sel'v:,;o de OTORl

�TO do Hospital ue, Florianópoli�
P'lssue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODE,RNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAf
dn

.

ESPECIALIDADE ,

Consultas - 1'21a
.

manhã ue

a()SPITAL
A 'fARDE - .dua 2 us 5-·

�o CONSULTóRIO - F.ua do�
ILHF.I"1 nO. 2
RE..:.ml1:NC!A - Felipe Sc',1

nllcit nO. 113 Tel. 2866.

DR. J(fLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da zoa ���ma:t-.>,Servi�j de gastro-e",�rologÍl
Ia Santa Casa do Rio de .leneiro
(Prof. W. Berardinelli).
Ex-interno do Hospital matar

nidade V. Amaral.
DOENÇAS IN'!'ERNAS

Co raçâo,.' Estôr>!llgo, intestino.
fígado e vias bfliaxes. Rins.
Consultório: Vitor ·M.eirelel 21
Das 1�' às 18 horaa.
Resrdêncta: Rua Bocaiuvs 10.
Fone: "3458.

.

DR. ANTONIO MONIZ
DE. ARAGÃO

,'lRURG1A TREUlIIATOLOGlA
. Ortopedía

Co.:ilultório: João 'Pinto, 18.
Dan 16 às Ti' dràriamente.
Menos aos Sábados
Res:' Bocaíuva 1315.
F:me: '- 2.714.

--
.

DR. JÚLIO DOIN
VIIlmA
MÉDICO

ESP�CIALISTA EM OLHOS
,OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
fRA'l'AMENTO E OPERAÇOE�
!ll(�,..Vermel�o - Nebullzaçáo-

.

Ultn-Som
('j"I'Umento de sinullite lem

, operação)
Anglo-l'etl:wsc"pia - Receita dto
OC!1los - Model'n6 p.quipamento
;te Otc-Rinolaringololtla' (ú.nica

no Estado)
HorArio das 9 às 12 hora. e

das. 16 às 18 horas. I

Consultório: - Rua Vitor Mei·
reles 22 - Fone 2675.

Res� - Rua São Jor�. 20 -

Fone 24-1!1.

..

.�---------�------�------------�� _J_

is lt�a.
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABiTUOU A SERVIR-SE DA FROTA

A.MJGA DO" EXPRESSD FLORIANÓPOI.IS PARA O 'rRANSPORTE DE
VOSSAS CARGAS E ENCOMENDAS DE BELO HORIZONTE. RIO DE JA
NEIRO, SÃO PAULO E CURITIBA, INGIQUE TAMBf;M ESTA EMPREZA
PARA O TRANSPORTE DE VOSSAS (·AHGAS DE PóRTO ALEGRE, ONDE
DISPõE DE AGÊNCIA MONTAD:\ PAliA BEM VOS SERVIR:

ENDEREÇO: Rua CJmendSidor Azevedo, 64
FQne: 2-37-33 (Atende Ríomar)

l�!Mõíoi1[ªMãrlii@;pÊijÃ7,ê �IVENDE -SE
I Uma casa de moradia,

I
construida de alvenaria cõm

bôa agua, luz -eletr ica, ínu
meras arvõres frutíferas,

j
bom_cafezal emfrancá pro

.

dução, situada em Panta-

'nal, lado da Trindade, além
I do' Clube Trindadense mais

I ou menos 100 metros. Fren
te para 0- loca-l 'onde será
construida a futura cida
de Universitária. ótimo em

prego de capital. Ver e tra
tar no local com Da Beatriz

oq. com o sr. Manuel Pe
dro dos Reis, nesta cidade.

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

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

'

gasolina 80 HP Diesel
80 HP "

103 HP "

132 HP " "

5,5 HP
11 HP

I, 35 HP
I J 50 HP

-A imbuia em estado na-

�• 84 HP "

tivo, explorada em Santa
GRUPOS GERADORFtS "P E N 'T,A" Ca tarina, tem 200 a 400

.• Quaisquer tipos para entrega imediata _'_ Completos - - Com anos. Por êsse motivo, o

motores DIESEL "PENTA", partida' elétrica - radiator -' problema florestal relacio-'

filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados díre- nado à imbúda, em' noaso

damente com flange elastíca á Alternador de voltagem _ Estado, só poderâ ser re-

d
.

4 b solvido pela reserva patri-trifásicos 220 Volts com excita or - ca os para monjal de Imbuiais e corte

lígação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estào controlado com garantia de

assentados sôbre longarínas prontos para, entrar em funciona- regeneração natural. Torna

.
mente.

.

._§e índíspensavsl preservar ()

.REVENDEDORES, ÀUTORIZADOS PARA O ESTADQ DE que ainda resta de imbúia

. S A· N TA, C A T A R ,I NA'
r e impedir que a colonização

agrícola arraze com o mato

MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias nativo dessa espécie nas ZOd

Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S,· na:s de seu "habitat". Sôbl'e

eX. Postal, 37 - Fone 3362- FLORIANÓPOLIS I "ass�:ntos florestais, consul,'
� =t --

te, "Acôrdo Flnresta.l,".��!t?=�II=@�r==3=r==::J=E_=.I=:.':r=J=�r=J=r;:::��r===.I=r=J��r=J=E�=.I=r===.I=r===.I:::I=.l=�r=J=r=;:::=.I=.�r===.I�r=J=�r=J=�r=l=I=�:.:_____ >'

MINISTÉRIO DA AGRICULTURa.
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL •

RJ.�GIONAr..
"ACORDO" . COM O ESTADO DE

.

SAN� t\. CATARINA
A V I S O

" (direita e esquerd�) Campanha de Educação
Florestal

" " "

."

. "A Soberana" Praça 15 de novembro
l.'Ull F'elipe Schmidt

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de cDibir, ao 'maximo pos-
sível, as Queimada!'! e dúrubadas de mato, afim de impe
dir os dG��.stros0s efeitos éconômicos e ecológicos que
<icarretam tais práticas, torna público e chama a 3te;:�ão
de todos os proprietários de terras � lavll'ldores em ge
ral, yara a e,xigência do cumprimento do Código Flo:res
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }fATO
Nenhúm :9roprietárió de terras ou lavraàor poderá

,t:roceder qil.ei�'ilada ou 'derrubada de mato sem solicitar,
'om---antecedência, a ner.esGária licença da autoridade

Iflol'estal competent�, coniorme dispõe o Código Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os

nfratores sujeitos a penalidades. IREFLORESTAMENTO
Esta Répartição, pela ride de viveiros florestais, em

Icooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e �-...;..._.::;;;._----------_. ._..;;;;;___

lemQntes de espécies florestais e de ornamentação, para ]i'ilial
'ornecimento aos agricultores em geral, interessauos no I

I e,�lores,t_allle�to, de suas �e�ras, além �e presta� t?d.a �i������)��:������__�'����������"��!jjIrlentaçao' tecOlca necessana. Lembra, aluda" a poss1bl- =-'-'

DR
� ;

idade da obtenção de empréstimos- para reflorestamento <: O, T O f R I E -o M A N N,no Banco do Brasil, com' juros de 7% e prazo de 15 anos.
•

Os interessados em assuntos florestais, para, a I E N 'S I NA'lbtenção de maioreR esclarecimentos e', requererem aúto-'
.

rização de licença ,p.ara qúeimada e derI'ubadas, de mato, Mate"ma'II·C;Ji-r e FI
I

devem ,dirigir-se às Agências' Florestais Municipais ou'
,
iii", 1$ICa

diretamente' 9, esta R�partição,. situada à ru� Salltos'
Dumollt nO. 6 em Florianópolis.. .'

I

Telefone: 2.47U - Cáixa. Postal, S�5 .

Endereço telegráfico: Agr.isilva - Florianópolis.
�. C .

esquina

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

/1-",,�-- - nos ;�sDIA .r,

�,ii\� � �

�
j

"A Soberana" DistrrtlJ dO Estl'eit9 - Canto
"

R. Cristovão Nunes Pires 21�
Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra.

O que define uma rouiJa bem feita é um comple
xo grandé de fatores. � escolha dos tecidos, o pa-

. drão, o corte e a cunfecção, são alguns dos principais
- Ique int�l'vem numa roupa bem feita Imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
. Crediário com facílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepcke.

Viagem com( segurança
e rapidez. .

80 NOS CONF(t�1'AVEIS MICRO-ONIBUS DO
-�

I-(PID·O" -;SDL:BRISILIIIO»
,----------------�------,--

A T E N ç �Ã O
Aceitamos encomendn� de PLACAS ESMALTADAS

,m côres, para diversos fill:>,
. End: DENTAL SANTA APOLONIA

Plol'lanópolis - ,Santa
Rua: Tiradentes,

Ita1a( - Joinville ,- Curitiba
�

lFlorlanó�oli.

Agêncià:
..,_,,_ n_ ..

i\,ul&lDeodoro �••quina da
Rua Tene.nteIlSnvei"'�

lIA V A N D O C O.M S A B A O

Virgem Especialidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville :- (marca registrada),

��=-",-",,�Iempo e din�he��ir��o���������������
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. '.;ATARINll Florianópolis, Sábado, 30 de Marc;o de 1957

Os Casamentos Mais Felizes... I

Vende-se uma !,� �it�!r:� !um Jaime C�mara I c�a Lpe�u!aAT:a�� n�
nO Hl. ..'

. I rua Felipe Schmidt nO 162
Tratar C('':,l o sr. Enio Sxlva Gentil no "Banco Inco". I das 16 às 18 horas.'

Cr$. 9.100.00
I

.
Ê o vencimento de Posta'lista. Há quasi 3.000 va

,

gas! Ambo!, os sexos, 18 a 35 anos, 6 horas de trabalho.
As inscrições e provas serão realiza.das em tGdos os Es
tad.os, denHo de 5 mêses (Capitais e outras' Direts. Regs.
dos Correios). Temos apostilas completas, todos os pon

tos, da �ORMES, registR., 15
.

profs., atual"izadas - 9
Apostila - Preço Cr$ 450,':;) (o conjunto). Peça pelo
i'eembolso postal, ASl'im: Dr. 4ntonio Mestieri Domin-

I O ESTADOgues - rua Barão dt; Paranapiacaba 25"" - 50 - sala 8 I _

- S. Paulo. As informações sobre inscrições e provas Q mais antigo diário
(daht, documentação, etc.) acompanham as apostilas. Santa

há necessidaLle de curso ginasial.

- Na permuta de Baltazar,

entrou taru,bem o empresti

modo IS�lel, medio este

qUe d'efenderá o Ponte Pre

ta, pelo .espaço de uma

temporada.
No amistoso de domingo de abril 'pe ,1942.

* * *

.............w.-.·"p.....
' J'"...............�

.lIiL". : 't., "-'-�_-:.:L'

LIMHKA�DU••• �

O Santos F. C., de .San-
tos. foi fundado no dia 14

car piano .

Não há problemas reHgio�
sO's nes,te casaJmento, Os doi.:'

filhos são educados segundo
1l, "Highchurch"

. apesar d')

bisavô materno ter sido ra
bino. Na casa d9s Harewool
há grande tolerância e aí ,

princesa real Mary da rugIa·
terr3., i;Jogr� de: Marion, CQft--
'tinua a sentir-se feliz nêstf

ambi€lnte de música e arte.
O conde de Harewood

tom certeza o primeirú mem

bro da famLlh real inglêsa 2

ser �ditor dum jornal, seu,
.

redator da reyista musical
"O',pera". E' talmbém presi·
d·unte do "O'pera Club" de.

Londres, e da Comi·ssão OI'

,gauizadora do Festival Musi
cal d,e' Adleburg que se res..

liza anualmente.
"Na pdmeiora se'mana de

pois do nosso no'Lvado -. con

ta o conde -. fomos quab-,'
........-..�.-.-.-.--,._..-..-.-......-.-.-.

· (Continuação) I tempo, f,un�aram e� �ondrel pecíalízados nela, n() estabe vêzes à Opera. Em vez el.'

sa e sentia-se

absoluta�tn-I
uma edrtortal de' musica e lecimento do sogro, passearmos romantícamsntu

te em Casa dos burgueses .

NÃO UM CASTELO MAS no Parque, como os outros

Stein. Tanto mais que Er jovem conde fanático por es UMi\ CASA CONFO,RTÁVEL íatnos para 'o te'a,tro, e d�

in Stein com o correr do ta arte dis,cutia com os e" Oorreram cinco anos depoí mãos. dadas ficávamos a es-

qUe Õ· príncipe desposou a cutar. Benjamin Brítt.en con

<,,:++:++:++:++:++:,,:,,:,,:,,:++:++:··:++,,:++:++:":":·":+1·i� "gata borralheira", e já nas pôs um hino de amôr para

+!+Corso de -Prepara�âo à E.S.4. :�: �:���id��i: ����;Sês�ã�a:� �:s s:u�;:cc::'�mn�0��re1�1
�:.. (ESCOL!'- DE ��R(jENTOS DAS ARMAS)

'_
..�. que não mora em' nenhum quando Casamos. Este' hin.\

�:."� Orientaao e Ministrado por. Oficiais do Exer
..�. castelo dos muitos que per chama-se: "Amo, portante

�:... cito ..�. tencerarn aos Harewood, mas
.,�- Abertura: 15 de Abril de 1.957 % sim numa casa de andares
....:...

_ Local de funcionamento: Colégio Catarinense .

......... em Kensington. "TemQs dr
....... - Inscrições: Na Livraria "43", com o Sr. Alei- �
........ - ..... poupar; os impostos, levam
.... des Stuart (onde- se obterão maio- .% tudo" costuma dizer o condo
: res detalhes) ..�...
�... .. .. .. .. .. .. .. � .. .. � �.. sorrindo. "Meu pai, pode aín- eua linda espôsa para. o bell,]"-

�:..:+.:++:�:.n: +++.++:++.++...."."."."."."."." �- da ser senhor de castelo, mas 'castelo dos Harawood, ma.

Chega'ram em 3.0 ·Iugar os comunista.s. ��r�,�nto=me melhor num an

CREMONA, Itália, 29 (U P) ram os· ganhos que havI'um De fato a casa está arran-

_ O Partido' Comunista che vaticinado. O, :grup'J :néo.fc,� [ada 'com ,�uito gôsto, e na

t '1'0 lugar nas cí:..ta perdeu muitos votos. Os sala de mUSICa com um gran
gou em ercei

.

o .

.,
••

I
. -

c, municipaís realiza crístãos-democratas obtíve-. .de plano de cauda ao cen
e ,elçavs .,. ,

.

t d díází
das domingo, ínrücando o ram a maioria de 17.594 vo- .tro, Maríon es u a iarra-

resultados extra-ofícíals que tos. No ano .passado', obtive mente, pois o seu marido, ;

conseguiram uma vantagem ram 16. 973. Os socíalistas 0_ críti-co mais severo emborr

de mil votos. As eleições, as chefiados por Pietro Nenni em boa. Verdade sela a sua,

primeiras que se realizam que rompeu sua aliança com únicà opinião que mais Ih,

mesta capital de província os comunistas, vieram' em se- Interessa.
, d 1 c m 11415 vo "Marion tem tanto de mo

desde a S'3.ngrenta revoíts gun o ugar o .

-

húngara, . focalizou o ínto- tos para 2.195. Os comunis desta como de consciencio

'rêsse dos obasrvadores poli- tas, que muitos acredítavarn sa. E' uma consumada. pia

tícos .para ver qual o poderio que perderiam terreno, sé
I

nísta mas não gosta de exi-

. e1s'Ítoraldos ccmunírtas e se colocaram em terceiro lugar I bir", �edaro.u re?en.tement
f I . diminuicã.o

I
com 9787 I,O,OS e no. �.no pas nos circules musicais, Ben

so rel'a a guma .._ i ..- . ,

.

i· .

.-tt
Os socialistas não consegui- sado tinham ootJ.�.Q_ I;.,)�.). . jamm. Brí' en. .

'•••••e••e••••" 1 De fato a condes,sa de Ha

I t IU...E L NO P O N T E P RI ETA, rew�od receia ji puhlicídad.,
� 11

.'

,

I e nao concorda em tocar pa

CAÚPINAS, 29 (V. A.) nu cumpeonato CIo corrente ra um público que ,fluiria

I unicamente para vêr umano.
membro da família real to-

ultimo, contra o Juventus,

Isnel entrou �o segundo A primeira camisa do

te:npo, tendo evidenciado .:\.tt}l'l'ic'1 do Rio, era t�da
·d d· reta ...cn1,;no bmnco melas

i.1I11 grande sen_t_l",�_�,J.0K�,_,lL ,,�- ,

..

ag�l�acl;lndo d.esta maneira, 1-n:etas e chuteiras brancas.

ao tecllico Ferraz Neto. Es- O pa:,·;jhãü dó clube era to

pera-se que será ele; um ,;ú pretu, com monograma

tle�m'nto sobremaneira util, A. I". C.

..
-----

Reunião do Grêmio lale Clube
O presidente do Grêmio, z:.r·s(:: hoje, na séde do

Iate Clube está convidando Il�te C�ube, na Pedra Gra�-
" al's membros dá. dire- de afIm de serem debatl-

O� c.em

I'�()j'�-ª e os srs. associados r\o,� assuntos de alto inte-

uma. reunião a reali- ré�f.� d.a sociedade.
"para

/

Clube de R. lido Luz
CONVITE

Tenho a honra de convidar às Exmas. Autoridades

eivis, militiíres,. ecles�ásticas, es.portivas, associ�d�s e

:iua's exmas. familias e ao povo em geral, para assIstlrem

�. solenidade de benzimento e batismo dos novo,S barcos

recel1l adquiridos em Porto Alegre: "ADERBAL RAMOS

DA SILVA", "RICARDO BORNHAUSEN", "OTTO RE

'NAUX" e "CAROCHA", a realizar-se no proximo dia 31,

dombgo, às 10 horas da manhã, na sede social do Clube

a l'U-H João Pinto, 30.

Florianópolis, 27· de março de 1957

Qt·lando Carioni
Presidente

.�
--------------------------

Generalato para o

Chefe de Policia �
RIO, 29 (V A) - Infor

ma o vesPertino "O Globo'

que s insistentes notícias sô
bre a substituição do ch�fi
de policia, sem fundament;a,
dev,em ter origem na so1.i'::Í
tação 'recente do corónel Da
tista Teixeira de sua trans
ferência para a reserva de

Exercito.
A 'resoluçã,o do titullal' rj(

D. F. S. p. foi tomada apé"
entend'imento pessoa.l com {'

president"!' da República. En.

consequência, o coronel Ba·
.

ti'sta Teixeira será promovlcir
a general de brigada, devenclc'

_

a seguir ser elevado a gene
ral de dilvisão, beneficiado
pekt legislação .sôbre Os Qfi
ciais qUe atuava.m contra r

eomunismG, �ecialmeÍite
no mo'vLmento de 1935.

VOCE SABIA QUE.
•

L� . 121>5

_
.

-_ ir'.t""'" UM lVOíIO
"

1I1/�1I0 SILENCIOSO TEM liMA I-IElICE OE CINCO
P�S CVlJE 61RII 11 fOUCI/ VéLOC/OAOE 1 ElIMIIIIAtIJ
(JO I/SSIM 90 'lo 00 RLiIÍ)O", O MOTOR ESTA/
[laTI/DO DE SILENCIADORES D 11/00 METI\OS

t""" Pt flLf{jRfl /Vila SE OLiVe o IIVff/O.
r��/�"'�'?�������'"

. .

\ SEM'COtVSTRLl/:
; 17/1 fl/fl ItVGLATERRIl

t\.
fi PRIMEIRA .

,

PONJj:
?�lV�/(;'

· ! OE
t I1LlIMINt�'

· ._- -_,

o TRIÂNGULO 'fELIZ
(

AG,O�' VAI DE_?CAt>JÇAR_GRACAS

existo" .

As palavras, deste hino es

tão apostas no,matrlmôní.

que uniu o princípe à gata
borralhei'ra. Ele não levou

DE FÉRIAS.

.�. fACsi�ra uma habitação nUITI

prédio burguês, em Londres

e aí vivem feliz€:s, amam

são amados.
<COPYRIGHT - APLA)

OPORTUNIDADE 'INEDiTA NO BRASIL,.

Ifllormoçães:no /. �

TRANPORTES AtREOS CATARIN�NSE SIA
.

VENDE-SE
Uma de negóciocasa

�_-r-o •

com secções 'de armazem
.

e Bar, por prêço de ocasião.

Vêr e tratai' à Rua Conse-

lheiro Mafra, 139, esquina
da Rua Padre Roma.

P A R T I ( I P A ç ,Ã O
e .�.....",�

Olinda Aguiar Silva .'

.

_ :,p.,,�;iÇj;.

participam aos parentes e pessôas
. de' suas rela

ções o contrato de casamento de seus filhos Alda Silva

o Américo Ferreira.
Alda e Américo

Noivos
-.

�po1is., 14-3-57 - Rio de Janeiro, 14-3-57

PA'RTICIPAÇ-ío

Cursíno Ignacío da Silva José Maria Ferreira

DECRETO N.10
O Prefeito Munidpal de Florianópolis,
no uso de suas atribuições legais.

CONS1DERANDO que o Municipio de Florianóp.olis,
:10spedará no ,dia 30 e 31 do corrente, Exmo. Sr. dr. JuS:
;elillO Kubitschek, DD. Presidente da República e os se
.1l1Ores Governadores- do Rio Grande do Sljl, Paraná,
São PR.ulo, Minas Gerais, Goiás e Ma'to Grosso, por oca
sião da Reunião de Governadores, patrocinada pelo ú.
lOVf�rnador do Estado de Santa Catarina'

_ C9.�êJJ2,�R.{i'NDO q-ue Q' gOVêrIíó ·nú.irii�IPá·1 s;�te-se
'iõnrá'do em participar das homenagens que serão tri

�,�tarlas ao Primeiro �agistrado do País e a0tl senhores
uovei'nadores, proporclOnando ao povo os meios neces
sários a êsse fim,

D E C � E T A:

.

Art. 1.0 - E' considerado ponto facultativo o expe
dIente das 'repartições municipais no dia 30 do corrente.

Art. 2. - Fica autorizado o encerramento das casas
comerciais e industriais da Capital, "l'laquêle -dia.

Art. 3.0 _ Este decreto entrará em vigôr nesta da
ta, r.evogadas as disposições em contrário.'

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 28 de ,março Ide 1\)57.

OSMAR CUNHA
,

Prefeito Municipar

Lauro Luiz Linhares e Senhora, participam ·aos pa

rentes e amigos, o nascimento de sua filha

I L'M A
G.cQl'rido ·em a Casa de Saudê São Sebastião, dia '19 do

corrt2ute.

Florianópolis, 20 de março de 1957
.

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

:e:

SENHORA
Participll.m aos seuS parentes e pessoas amigas o

1ascimento de seu filho José Roberto, ocorrido a 16 do
20l'l'0nte na Maternidade "Carmela Dutra".

Perdeu-se
Um chaveiro com capa imitação a crocodilo, con

tendo -diversas chaves no trajeto Praça 15 de Nõvembro,
Rua Arciprestes Paiva, Praça Pereira Oliveira, Rua Vis
eonde de O'uro Prêto, Almirante Alvim, Rua Victor Kon
der, Rua Demétrio Ribeiro e Rua Frei Caneca.

_.Pede-se obséquio que�ntou entregar nésta Re- \
. P. S. D;

.

--� vibração e rapidez da época moderna exige
que se perca o mínhno de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda de tempo na escolha, compra e confecção

- do vestuário masculino.
Estas famosas rO,llpas, são de venda exclusiva

do Magazine Hoepck.
.

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

REPRESENTACÔKS PARA SÃO PAULO
"

Firma idônea, com� referencial! bancarias, aceita' re� ,.c'''" .._"'", ....

preseatações para 8. Paulo, de produtos industriais e

rrluteria prima: teci jos, adefatos de teCidos, ferragens,
calçados, .laticinios, couros, lã etc. Cartas_ a BARCEL-

1.OS. Largo 7 de Setembr�7f-ll.o andar. S. Paulo.

OPORTUNIDADE. COMERCIAL.

CONVOCAÇÃO
De ordem do Sr. Presidente ficalJ1 convocados to

dos os 'integrantes do Diretório da Ala Moça; para uma

reunião plenária, dia 31, domingo,.Js. 9,30 �oras, t rua

Arcipreste Paiva, nO 5.
.

-

,

Ass. Antonio' Filomeno
10 Secretário PE ç A s- PA R A ,A U , OM Ó V E IS

Gra�de organização importadora
_

especializad'a no.

ramo procura. vende,dores ·capacitados néste genero..

Favor escrever para Qaixa Postal. 2496 - Rio de Janeiro

D. F.'

._--------.,,- ---,..",.._- P ERDEU-SE

Uma "sapatilha ,de Balef' preta no trajeto Rua
Nerêu' Ramos - Rua Durival Melquiades - Rua Vis
conde de Ouro Preto e "h;açá 15 lado da Tetefônica.

Pede-ª-.e a quem
-

encontrôu entregar nesta Redação que
será gratificado.

POSSLlO sala prédio novo no coração de São Paulo

(Frente Telefônica), Procuro entendimento firma pro
dutora artigo fácil colocação com preço de· absoluta
concurrência nesta praça. Cartas a "Progresso" Caixa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--- o Presidente Da _ Republica Encerrará Os Trabalhos - ColiJilivas -/---
Conforme já tivemos opor-, Gerais, die' Goiás, ele M<lto' República ,e governador.es do e Justiça; Chefe Gabinete da. Presidência da Re})ÚbJi-j ma; Presidente ja Cemig; fo Drubscky ; ClpitàJ Jonas

tnnídads de anunciar, ins- t Grosso e de Santa Oatai-ina, Rio Grande e Minas .Gérai::l Mili'tar; quatro Deputados] ca". Dr. João Kubitschek Fígue- PEreira Silva; '1;'enente Ja�é
tala-se hoje, nesta Capitai Amanhã, p21:1s, 16 horas esta assim constituídas: Federais; Coronel �ub-Uhe I Do Chefe da Casa Militar nado, Diretor do DER; Dr, Ortíga: Dr. José, Francísa.,
a 6.a Oonferencia eles Gover- chegará a Flortanópnll, o sr "Palácio Catete. Río. fe Gabinete Mtlítar Prnsl.ten do Governador de Mlnas G� I vítor Andrade Clito; ;.)1'. Jo- Bias Fortes, secretario parti
n:adores d�s Estadl)� das ba

.presidente Jus,celino K.ubit�, "Tenho a h�nra de Co�1U cíal: C!tefte, <?erimonial P�lá-I
rais, o Governador Jocge La-, sé Baw�,e� Teíxelra, membro cular Gov,ernadcr; Di'. Emi

clas, � nos Paraná e Dr}! chak, Para o tím especíal ae nicar a V, Bxcía. Senhor Pre, CIO; três majores ,e sete jor cerda 'recebeu o seguíntc te- j da comissao permanente: dr. Iíano Castro, da casa civil
guai , � participar do sncerramsnto sidante Chegará essa Capital nali:stas. Cordiais S:mdaçõe� lsgrama: Luiz Bessa, assessor técnico; GO!;>'ernador, Seguírâo tam-
O conclave reunirá, ,assim ela 6.a Conferênch�. _

procsdente Lajes cêrc� 16 i - Generill Nels�ri de MO,J?--t
"Informo ::omit�vil Senhor' Dr. Mauríci_? Chagas Bica- bém três jornalistas e três

o� chefe, elo �xecu.tIvo do
I st;:g.'undo cornurncaçoes �o horas dia 31,.- �(}m &3g!lm_tel Ch�{e do Gabinete Militar GÜ'v,erna�or ;::onRutUld:1. Pr� Ilh?;. Dr. Jo�o Con.trm: LJr. ,pilotos. Atenciosas 'Samia

RlO Gra,nde do Sul, elo Pa ra governo do Estado, as comi- comitiva: Minístros Vlaçao, fessor Oãndído Holanda LI-, Marl'Ü Bhermg; Major Adol- ções - AdoHo Di'UJJski-
ná, de São Paulo, de l\linas tiva:s dos srs. Pr'esidente dn

'

Major Chefe da CaiJa Militar"

M I N É R lOS; Diplomado O Sr. Adhelar De Oarros ���:;:t��ad��r:������
DE F ,E R R O

.

'. SÃO PAULO, 29 (U.P.) - Os meios politicos revelam que o :1' ��li�:���fÓo��:;;; c�a��l��
,

NOVA IORQUE 29 (U I I I ' o s,'guint3 telegrama:
P} _ 0- Institut; Norle� I sr. �dhemar .de Barros foi surpreendido pela decisão do Tribun�l .

t
"R,esposta seu r6.diü 24 dês

Americano do Ferro e do . Regional Eleitoral, que marcou para as dez horas de ontem a di- ' te ínformj, Governador �t'guj.
, rá dia trinta' às nOVe horas

Aço inforn:ou �oje, que O� plomação do prefeito e vice prefeito eleitos 'de São Paulo. Foi avião especial Varig, 'I Compa.
8stados Unidos Importaram, '

.. \.,. 1 • • nhado seguínn, COl11ltlva:
no ano passado, 34 milhões diante dISSO que, encontrando-se ja no RIO, telegrafou solicitando I Major Euclides Trichês, 3e-
.le toneladas de mi�ér,ios de 'ao vereador Lino de Matos que o representasse.' Amarihã o sr: ,cret�rio Obras Públicas: Dr,
ferro o' que constitui uma A-dh d n

'

. '.,
N I de será h

Ad:3.11 Morais, Secretário oo.

:l'fI'a'máxima. Do� 18 paíces emar e rsarros seguira para ova orque, on e sera ospe- vêrno: CO:I'cmcl Ildefof!s:) Pe
- reíra AlbuquP'rque, COn1al1-
.ibastecedores do minério de

II'
de

..
o prefeito Robert Wagner Júnior. dants, Geral Brigada; Major

1'erro, os 3 que mandaram I! I Carlos Pandolro, Chefe Casa
naior quantidade foram o I' _ _ __

.

,__ .. ,__

.

__'_�-- __

, Militar; Dr. Vicente Cortazaí
Canadâ, com 15 milhões é I, J:E?F -:�ml!!f:!!l!!!!!f\,r�_�lllI= [' )rrri� Diretor Viação Fécreá; Dl'

-

N H ( b (I P b' . L!lnes da Ounha, d� Ccmis

��� t��e'�11�õe: �e:;;l!l��: ão iverá onlri uição ompu sória Para a elro ras ��� ��t;����in�n��l:�\rJE���i_
J o Peru, com 2 milhões. O RIO, 29 (V. A.) - No a vigencia da lei 2.004, que res do numero 4 correspon- Secretário Govêrno: DI:. 'Lei'
Brasil.rChile, Libéria e Su- próximo ano não-mais have- obriga os proprietaríos de dente ao ultimo semestre de, te de Souza, do Departamen
écia mandaram maia-de um rá contribuintes compu lso- veículos ao pagamento da- 1,956. to Portos Rios (! Canais ü

,nilhão de toneladas cada rios da Petrobras. Em de- contribuição aquela empre Falando a imprensa a pro quat�·o jo�-nalista8, Reg::esso
, prievlsto par'-I_ segun:ia-feiraI zembro deste ano terminará 3a estatal. posito da Teabertur� do C.ll: à,.:: oÍ'to hora'l, Coi'f11[,iS S:m---------------�---------- ! Informa-se que a Petro- nal do S�lez em abnl prOXl-

. dações. Cal'J:1s Par,d"Jfu_

Inc'OnSII"luc·lonal"s I bds não cogita\.ainda de mo, o 'coronel Janarí Nu- Major Chefe Cas'1 M;litar".
11enhuma providenc!a para a nes, prqsidente da Petro-; "'-"........................�v..'V'....._�.......__

,

d'
I

prorrogação da referida lei. brás) declarou 'que a me 1-'

Enquanto is'so à empresa da não trará maiores ,bene- r "

vem pagando regularmente ficios'ao país. "Estamos com: G� ;D.)s juros das obrigações dgs o ,nosso sup�imento petroli- .-�� •
�ontribuintes. Atualmente fero regularIzado e em nada ...........' ,

'

rec�hem juros os portad�- 'llterará a nossa situação a !

ILmÊmImAmmullllmIlUlIlllIIJlhllllllmilU�I.i.� f'eábertura do canal, O que !"<� ... _��
,'-

�

',�; ..... ;

;

A S S I N E I resu'ltará, é claro num ali-! ANGORÁ, 29 (UP)_--- A Tur-
A N U N ;-. I E. I vio da situação inte'rnacio-! fluia advertiu hoje a Grécia

responsabilidade, '<, I\..'E D I V U L G UE :"al" _ concluiu o presiden- I que. c(h!�ideral'a mu�to gra�e
--- - ,--.----

- E 1\1 O ESTADO te da Petrobrás. I a sJ,tuaç�o, caso, a �lbertaç�o

BiN�1 Nj�mrUL Ü� rl�iNl � ��Nn �!T�HINi U, I MAI� 'UMA �lTóRlA DA ASSOCIAÇÃO 'O· _ ,-1' �;e�isJff�;�i���;f
I '. -"NOSSO_BANCO"-,' I' BRASILEIRA Df MUNICIPIOS EXAlTA� 'II �!��.u�!��. �1rf:?�:�!::�:�i.2:::�����A V I S O

! � � Soc�edade Tel:moe,lé.t�i- rior, a propósito da l1otíci�"

Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados cllentes ,I DA PELOS CONGRESSISTAS A ATUA··' '. ��t�AcaPi;o�r�p;;V:d�� �:':l�e e�I::g��S����l�Sl:l���:
e amgios desta praça ft das localidades visinhas, que será

, ....
em tempo recorde, pelu

I
nalista cipriota.

,

inaugurada hoje :l fiÍial deste Banco na Capital de SÃO � CAO DO SR. OSMAR CUNHA
'

:::r.1����0a�.:!!!�� ',', ,NqU�Ç,Õ,2�S('UUpN)IDA,-:.('), N"'e�'�l,�.taIOr'I,r"PAULO, à rua Capitão Salomão n;o 101, junto ao Largo do � _ ,,, " '-

� �u�hcou o se�ul!l,te', nOJ
-

I geral das Naçõês Unidas, DJgPaissal1dú, cujos serviços desde já, colociímos à disposição' I o encerramento solene elo Congresso Mineiro de tI�lando o t�amIte pe a

'�HammarSkjOld,
conVO'!)1l SeUs

d d·
t'

h' f' Municipios há pouco realizado em Belo Horizonte, cons- Camara Alta_: . aSsess:Jres afim de discut�
e to os os que nQs ,onrar�m conl a sua pre er�ncIa. � tituÍa-se e.:n mais uma àfirmação de fé pela integral "OBSTRUçaO ',' novamente o futuro dfi,- forca

,

, Florianópolis 25 de Março de 1957. � consagração do Municipalismo, no pensamento c_omum
A t

� UD:NI�t�!() I de e:mergência da ONU, de"s.
>

'

� N
-

•
vo aça!). ' � c� ,'ão tacada no Egito, Varias paí-

I A DIRETORIA � da açao. ,
.

Pnra«;lJOertod'o,mCU.ld:1.0 InDcl'au�f·.ol· 'I sc.õ, já, advertiNI.n nue I eU
.� A presença do 'Sr. Presidente da Rep!Íblica ao con:, u _

"-"

, �"������'S:����l�&l�'..\'<���':;J\'.;'fi�·��\.����'\\.���'S.�'\.��'\..�����������,,��
mot'l'vada por ''''equeri-

rarao seus cÜ'ntmg,�nte.), se
- -,-- --� -, - -,-- ---- clave teve a sua significação valiosa e construtiva, por

_ "! . aqUjs.Ja força fo'r em i)l'egauéI

��""Ii � ��J�'l1ir� fil;r'�� N�ll� In�tIZ�';� 11 T�IHj que positivou uma voz mais o 1nterrêsse do Govêrno, no mento de 'lll"ge!',ma apro
para qualquer OLltl'l) fim qu'OlJ

A �lrJi 1i t� .J \
.., ,

h d I vado na sessao de se- _ .

�'1, �i � , completo êxito de uma tarefa que ja .val gan an o ou-
d f" 'lt... '00

nao aquele ql!e se jr,�",tma, e

! U � I � ável substância de ac6itação na mais insuspeita opinião gun a- eira u Im,l, Ih �

qUe é separar ,)s beligerantes\
vocooU prolong_ados de-

,do Oriente Médiu.

M V A T d·
- pública do país. bates, em VIrtude. da

A us.·ca DDceu . ra Iça0 -, 'fado o trabalho que vêm desenvolvendo e.lementos bancada udenista, t.en-� CORUMBÁ, Mato, GrDsRo, 2;)
" de visão administr.ativa em FoI do,Municipalismo tem do à fl�ente o sr, Juraci (UP) _ Violento inc:cndio

- I V -

\ 'encontrado' desde logo subsídio nos diferentes setores de Ma,galhães, pleitear a
I d t'

-

I
'. inclusão de uma emen- avrou ul1an e :-i_ nOite lJas

__r)....r)�()�()�()-e�(J�( I

...O�O._.()._.()...()-:--O ,' Jbservaçi),o, naCiC'Illtl, ll�lma (;on�irmação exat� e
_

preCl- da pela qual seria olld- 'sada no aeró.porto desta ci

o O mesm mA' nlu'Slca uniu o Conde Harewood primo Ja das suas altas finahdades, E,na concretIzaçao d_os gatória a presença de dade, e anazaIido o hangar

I '

O a or a '. .
.

, _' o

,:o.nc.laves, de, elevllda .re>Tonsa,b:i.lid.ade e de alcance ad-
um membro da Oposi- do Aero Clube de Commbá,

,

'-,' .
., Segundo as pl'�lffieiras in lO."

� d [li b th II
.

da
.

h f "d d A str". I"n 11ll1JRhatlvo que o pau: �G eVJ!denCla aos olhos de todos;, ção, na Diretoria da: no-
maçõe,s', f!}ram destrllÚios de

,� e I:.Jza e , e uma jU lazm a ugl �a.�, a U la, a I ..

e :omo fôrça que vai ad.q'uirindo ener,gias_ novas e din�n- va Companhia. Os in- I aviões do, crlube e partil!ula.,

I d h t I d f d d os tuitos 'udenistas fo'ram,\II
_'

.

d b M"' St
I nicas, no senti o Orlzon a a ormaçao os sa 1

, \ res, que ali se, achavam reco

t� ,

.

a mas o seu ra anon 'eml' e .lrincipios de interêsse coletivo
..É, � própria exi�têilcia :::�!:�!:�e:���,�t�=di::' t IhMos. Até a,gora, ent1'lé�tan

'.Ia Associação Brasileira de lVIUlllClPlOS que se agIganta, formação pr,t-stada, pelo
to" não se tem noticias dr

P ANITA HUNTER d 't l'd d t t
: que t.enha havillJ vítimas.e

ar e :)ara dar uma demonstração � sua VI a I � e a uan e, sr'. Filinto Muller, que _

t . 1 f,' t n' par'al �om inegáveis resultados l.ucratIvos a um paIS, que agora 'leu. um telegrama l10 '

,r'onslderave ar u a
,

.

d'
.

d J l'O'e LaceI' RIO, 29 (UP) .,. Os delega--

.- .

d
'

-t o' ,)retel1de igualar-se < com os demaIS, em lversos aspec- ,governa 01' o t> •
-

d
"

g , Londres ao .fugI: a AU; r�a'�I� 'os ua vida ·admin'istrativa. 'A Associação BrasBeira de da (UDN, Santa. Catari- o�: �:��i���s 'n:s�Htr��;'il:�t"t ,Qu_an,do o, filhó da princesa real da In- 'Marion Stein' VIva por an'o o.' ..U ....l·C·l·P.l·OS tem sl'do 11m" oI'ganl'zaça�o funcl'onal das mais na), pedindo sua inter- .

't h 'ê '1 t
t d ca

,V.Lu" ferência 110 qentid'j de VHiI aram, 0.1, o pl'eSlC en êl

e,glaterra, O conde de Harewbod de 26 anos, ca- m,od'E'stamente an �s '� ,-e Jroveitosas ao bem comum, porque todo e qualquer as-
ser aprovado:> pro:ieto do Tribunal Regional do TrJ

t M·· St' d V' "f' saro A lV'erdade po,:e.m
e q�e, ;:unto ou providência 'municipalista sintoniza diretamen-

_ t.aí COIllO se cltellntra- balho, Minis�,:o D=lfim Mo
, SOU com anon em, e lena, verl Icou-se f

I
'1' aI l'nglesa lhe fa- -,

....
'

. rc-ira Júnior. .Em nome d�'�
.

,a. a,ml la re
. .

e ce as aspirações 'populares. São nos mun,lcIplOS que se va - com a maIOr ur-

,�
.

d t h
- in t' d ,

'>:::U3 cole!�J.:, falou :J f�preque aln a no nosso· 'empo aVia ro an lsm::>. cilitou tudo
.

.mUlto maIS ,o
mcontram os meios capazes de reerguer a P4t.ria Bl�a� gência, uma vez qu.e o

sentante :10 Paraná, AntJni�
d d Po d I b

- melSm1} tinha impol'tan,
o O décimo, na escala _dos preten entes ao que Ise po ('rla su 'r.

e d!eira, tornando-a mais ampla nas suas e 1 eraçoes de P'3.ula Filho,. ",Hoje, pe-

1
_

.

t o valor de Ma-, d
'

f t I d
'

dole cia vital para a econo-
'la m"'nha-, ,�.,rJ·.l1.'.lt·.,s fun,'l·r.lla·,/

d
O encan o e ,. '

Jolítico-a ministrabvas, OI' a ecen o-a na sua m
mia ,catarinense. hlla. ",' . <c _

trono real inglês, estava apaixona Q por uma riori conquistaram todos, e
� �conomico-financeira, tomo banind<:? a descentralização .raro, aillda, sôbr� a ma-

rios comparecerão ao gab�ne
o

d f 'd
.

t
--_

M t
.

ha� f" t F" te do Mini,,,Ll'.1 Parsifai Bétl�

, J-ovem. J'u ia Ugl a e IS o .causou sensaçao. as are, a intrans�gen e r,am, IloS interêsses nJais completos e

e.
lClen e8... lrm.am"se éria, os srs, G()lnl�:; de

I raso, quan,ju este assinarã
d d 30 d S t b d "'<ary achou hem a eS'colha 'J'OI'S nos sucessivos encontros· entr_e, mUlllclpahstas, a Oljv,eira, Francisc,) fia -

S uas pessoas que no la e e enl 1'0' e "V"
_ novas porbl'i<ls relativa� o.o a '--

'

,
'

do seu ne-bo. O conde de' Ha- �I� �as� neces'sária para o fortalecimento administrativo lotti e �thon �ader··. higiêu,e' e segurança do t�:a, 1949 casaram empre,sença da fanúlia real il1- rewo,od é filho da úniCta fi ia União,- dividindo-a nas suas atribuições para que exis-' balhador e �ontl',!tl)� coleii
\ *

'o glêsa não procu.ravam publicidade sensacio- lha do rei George Veda �I� ca e prevaleça a igua ld2ele de direitos" quando se tornar
O CeI. Jurad �aga- VpS de-.:: tr'lbalho'l.

1 rainha Mary, por conse'guin- :larividente o desejo do trabàlho no o�jetivo a�p�o ,da lhães, quando nomeado
e nal. Para o sobrinho, de George V.I da Ing. a- tn prl·mo. em 1.0 gr{m da atu � ma significação. As I'estrições,

..

que tem.
..preJud_lCado pelo Presidente Getúlio, MAIIE, Ilhas. 8eychelles, 2�

, 'u, }' 1 (U�) - O olrcebl,;;po,lU:f!r:'irio!l
terra, era em absoluto indiferente que.MarIOn al 'r'ainlia da lnglaterra. le.nsivel�nte. a.coesão e harmollla _da �dmm,lstraçao na- pa;ra o' CompanHa. 10

de,C)larou hOJ'e _ seu primeirod ta VaLe do Rio DOce não
c .". d d

.

_ oGlOnal, constltUlU-'S'e em preocupaçao sempre_ ,esper -dia de _libudaile _ que llãr

I Stem fosse emIgrada. O que ver a elramen
A verdad,e, porém é qUE I :lOS MuniCipaUstas congregados num mesmo ideal de rea� confundiu aquela em-

negil1ciallá com a f;t'ã Bre,tà
d b pre!1a com alia,ru;a inter-

n te era importante para êle era o fato e am os
.para êste filho duma prin coilitação comum. E para que possa,m alcap,çar () êxi_to em

partidária, a ponto, de nhl:!- sabre o futuro de Chi
-

- .

t' t preensao co pre, a,té que lhe permitamIm apaixonadamente a música. cesra real nunca a côrte re-t Lôda a sua plenitude.".mlS er se orna a c�m
'

-

exigir na sua direção, r,e· ret6rlÍar aquela ilha, O <trce-
�
ama�e

P . 'Ma o' n st in atual presentara um papel decisi· � etiva. aos atos assumIdos pelos que ,tem sobre os omb.ros presentantes (la oi)osi- bispo Ma,kál'ios roi libertado'

,� . O jovem Harewood, herJ ara c

IldO H

e

'od foi vo Era oficial da Guard3.�" responsabilidade de manter tão Importante or�alllza- .çãó. hoje e poderá ir para onde
del'tOO a'll:ma fortuna de mi..' condessa e arewo, .

d
.

n real'-' :'a-o dentro de um metodo de trabalho construtIvo. OS E' lamentável i}ltc.lá -

t 1 la's difícH sor lnembro ola d'os Grana eIras, o '" ,].
,

.

f
� . Plietend:esse polHizal_' a qUIser, eXiceto para Chi'pl'le.

'e lhões e ,vá:rios cas e os, co' n!
.

'-:
-

,-' r p i "aais insuspeitos órgãos de imprensa oram unammes,
T,etrmoelétrica. <\ ....dirt�t.()-

,Numa dt!;:lclaraçà9 distrilmida
nhecel.d\lIarion Stein por i� família real ingles9., quanto .me�to em que o ora se: �'��m asseverar que o éonclave -realizado em Belo Horiz0l1o-

ria desta, ,sem dúvida, à imprensa manifestou ain-
e termédio dn 8.eu melhor. a�l- até o dia· do' seu casamento eSt.lvera na fren�e,. na 2

��t;XI� te gc,nhou na foi'ma e no co..nteúdo, a mais viva e salutar, será constituida. de téc- ,da. Maikátjlos 'o Jen gI'al1(h�

, go" o composItor
t �enJnm,m com um sobrinha do rei não ra mundial e flCara prlslo- "on;agração pontificando-s� como baluarte dêsse triun- 'nicos e não de puliticos. pezar pelo fa,to de"que "Se

::: ���;:ndeA2�'n���sa e���d��� teve qualquer contato com o� neiro d�s lal�mães. Quase,e�o, o sr. Dr.' Osmar Cunha � Prefeito Municipal � Pr_e- Do co,nrtrário a«<abara ���h:: ��:�dO dam����=J'i��'
I música. Pianista exímia, a círCUlOS da côrte. nun�a fora VISto nas r.ece�- sidente do Conselho Diretor da A. B. M., cuja dedlCaçao clilmo a n�a Elfinha, gencia: dO' govêi'no britânicO!.

f
..

d
•

te mgle t' das escuridões, pernia-
e a:tc 'music:al !oi.que a aPlt Seu pai f.ôra editor de mu ções o iClnls a .cor -,e 2; desprendimento nas .suas atividades, te� .sido: o mo l�

nen�,s e bornh:lUse9,- emb0nt: lH'ocure I'azf'l' recair

J
Xlmou do prmclpe'A e con 1

qica em Vu:na, mas pouco (Cont. na pago 11)
vO eficiente'e respol'lsavel pelo completo eXlto da causa ' sobre outros a responsabili.

nuou a ser o tema de3te casa- .

d .'

nas. ..

••••1.....
- dade",

fi nt d'" amôr pudera kazer conSigo a sul'> OMunicipallsta. _

li!:
e o" ,

u_.o.-.o...o.-.O.....ll..O._.()....().-.(I�()�r)_�o�().... ,'...)�()

LIra,

/

Em decisão recenteJ, o Supremo Tribunal, pnr una

nimidade de vot.os, ju:lgou illccmstitucionais os dispn
sitivos de várias Constituições estaduais que definiam
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