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. J3�I� -- C�gOU' J!�n..ta�Pit'l,�t" ,�:" P';'l�P""I" ,.p"f.li"d� Disse que trouxe do "� governo l' REl�iz����:'lEN�E:ir��gE�X:������:�TE,
tem, a esta capital, procedente da '

pessoas o sr, Balasco Lanza D .'\,1 em grupo de estudantes da Um recomendaçoes especims sobre
� -.I". ,� ._· w ' '. � ·.·.·_· •••••..·h""·.·•••••'Y

Europa o transatlantico "Conte' jeta, embaixador, , da Itália, que' versidade de Minas Gerais, colaboração na índustrtaltaação lUU, ao (VA) - Sob os auspí- do CAMPEONATO !NTEHNACIO- virão a BUENOS AIHES,

.Grande ", italiano, Trouxe 1.1()O
(
retornou a9 seu posto; 'sr, LOl'P�-1 A reportagem con'verso'l_hJ.i?ifll- do !31�sil: Citol: que �ssà �oope- cios da COMISSÃO DESPORTIVA NAL M,ILITAR DE FO.�T., l:ALL A- cha,ve final contal'�, ,(':ltiío,

passageiros para o Rio, santo;,.1 no Lotti, mecanico o S1', Sergio, mente com o sr" Blasco D'AJ:ta, raça o sera amphada, d:a a dia, em DAS' FOR.ÇAS
ARMADAS no a �er disputada e� ��Uli..�O? AI- c�m � disputantes : os, dOIS países

Montevidéu e Buenos Aires, Sal- Sita, técnico em fabricação de que nos fez rapidas declarações, "todos os setores', Fnsou que a BRASIL, na semana de 8 a 13 de RES durante o prOXl11l0 m es d" f i na l is tas do torneio europeu

_ __ _._,.
.

.___

-

Fabrica Nacional de Motores, que abri l próximo raal iz.ar-se-ú, nesta junto organizado pelo "CONSEIL mais a ARGENTINA e <> BRASIL

_nm já entregou 8 mil caminhões je- Oapital, uma reunião extraordi- INTERNATIONAL DU SPOR!'j A COMisSÃO
�

DESPORTIVA
• • sados, além de outras maquinas, nária, da UNION-DESPORTIVA MILITAIRE", ao qual, --R.!I. AME- DAS FORÇAS ARMAJJAS decidiu

r ! � I !n! U�[! InI
merecerá sempre maior 'apoio .la MILITAR SUL-A:M'ERICANA com RICA DO SUL, estão filiados apel eonstituir a representação mi li-

Italia, no sentido de dar aos bra- a partic.ipação de repn'sentantes nas a ARGENTINA e o BRASIL,' tal' brasileira tomando como ba-
• sileiros mais ,e melhores carros, <ie diversos países da América d" por enquanto, corita com a par-I se a equipe de foltball represen

necessários ao transporte da ri- Sul, quando serão estudados as- ticipação da GRÉCIA, SIRIA e tativa da Marinha de GU{',liM", Tal

queza desta terra, suntos relacionados C.)n1 o maior EG.IPCIO (chave I), TURQUIA,' equipe, será melhorada, se fofo r>

Salientou o, embaixador que, \ntercâmbio desportivo entre as EE,UU .. AMÉRICA DÓ !{ORTE el caso, por "praças" do Exército é

breve, nesta capital, vai realizàr- Fôrças "Armadas dos países Sul ITÁLIA (chave lI), FRANÇA el da Aeronautica, mediante seleção
se a Prime

í

ra reunião da Corn is- Americanos, ,I PORTUGAL (chave III), BÉLGI., realizada nos diversos Ex{n'cit�JiI
são Mista Halo-Brasileira com a, De acôrdo ç.om a autor-ização- Cio CA, LUXEMBURGO e PAíSES, e onas 'Aéreas e comprovadas nos

participação de alguns delegados Presidente da Repúb Iica, o ES, BAIXOS (chave IV) que, desde treinamentos a serem iniciados

vindos diretamente de Roma, Nào TADO MAIOR DAS FORt>:AS AH- 13 fevereiro últ.imo, vêm dispu- ainda êste mês.

Ao Presidente Juscelino Kubitschek, um dos traços que
mais e melhor lhe marcam a personalidade é a obstinada preo

cupação por tudo quanto represente esfôrço sadio em pról do
& d�senvolvimento nacional.

'

Daí porque não lhe

podia passar desperce
bida a 6.a Conferên-

quiz o diplomata af i rrnar ',{ue MADAS de�erininou a respectiva tando, em suas respectivas capi
uma grande firma ita liuna esrava COMISSÃO DESPORTI,\r '\. que

'I
tais, (turno e returno), as séuies

interessada na montagem de UI'1<\ llrovidenc��sse a ol'guniz:içãoJ tia eJil11inat?�ias de onde sair�o ..qua
industria de chassis e "adas JH]'l equipe milttar que deve5'� l'erl'e-!

tro part!clpant�s da� se�lI rHU'JS

caminhões e automoveis, mate- sentar o BRASIL E3 serre final e destas os dOIS f'inalí stas quo

rial que ainda vem do exterior" �
_.__---------�----------

Mas revelou que a reunião da Co- ANO XLIV - O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA - N,o 1 3 O 2 O

missão Mista resolver.i várí as pro
b lemas, devendo' a representaçào
italiana -jn�el'pl'étar o pensan.en
to do governo âlt: Roma,

A propósito, é convcnie nte es

clarecer que a representação nor

.te amer-icana é const.itu ida de ele'
mentos integrante da tropa de
ocupação na EUROPA,

e Uruguai. A' reunião
de sete Chefes de Exe-

Concluiram a

travessia
,

cia dos Governadores
dos Estados que ligam
muitos dos seus mais

instantes problemas às
bacias dos rios Paraná

I
•

cutivos estaduais, no

momento a realizar-se
nesta Capital, o emi
nente chefe da Nação
traz a solidariedade da

Diretor: RUBENS DE A. RAMOS - Gerente: - DOMINGOS F. DE AQUINO

Ed�ção de hoje: - 20 págs. - Cr$ 2,00 - FLORIANÓPOLIS, 31 DE MARÇO DE 1957
,

LEILÃO DOS CARROS APREENDIDOS
<

PELA ALFÂNDEGA

.projetil ultra..

r�,ido

'Passe, Dona Ude
nilda! Depois nós

/
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A.VENTURAS DO:;ZE-MUR,.ETA

ANIVERSARIOS
Osvaldo Melo

_�Ãi��
..RUA HERMAN BLUMENAU (EX·

URUGUAI) : PAVIMENTADA _' Desde 25
do corrente, que a Prefeitura Municipal en
tregou ao trânsito público, a rua Herman Blu

da menau, inteiramente pavimentada.,

O serviço ficou a contento de 'todos f

se enfileira entre as realizações concretas dr
nossa Prefeitura. '

"

,:- :
:1 �i,:�

_- .... ,,� -
. _.'. '._��

GRUPO ESCOLAR BATISTA PE

--Ji.JJ;t-!..t_"

@ÉMAs'FV0GIlan
.

O aparêlho é dos mais simples e úteis:
, .

uma rodinha de .louça, como' um pires pe-
queno, .com um furinho. Quando se põe o'

.leite a ferver,- basta colocá-lo dentro da
vazilha! A .finalidade é mais simples ain
da: evitar que o leite, ao ferver, suba
transborde e s,e perca, com prej uizo para
a economia-doméstica e geral transtôrno
para' a dona de

-

casa, que vê o seu fogão
prejudicado e· ainda fica sem o leite ne-

'

.cessário para os filhós.
Pois êsse aparelhozinho tão útil e tão

singelo andou desaparecido das nossa� ,

" casas comerciais. Indagando das estra

nhas causas dessa ausência, fomos infor
mados de que as encomendas haviam ces

sado à vista de uma categórica declaração
do nosso governadór .

- O leite não subirá mais! declarou

do sr. dr. Milton Leito da

CINE SAO JOS,E

s. exa., há um ano .

*. -* *

Agora, quando' o leite que 'era só-leite,
passou a ser leite A e a leite B, com a dig
nidade diferenciada pelo preço de 4 e 8

cruzeiros, o nosso comércio voltou a en-
J comendar outra vez o tal aparelhozinho
destinado a evitar que êle suba. ..

,

��o/

Costa
- sra, Beatriz Ferro Pe-

SRA. HENRIQUE MORITZ
reíra, esposa do sr, 'dr. Ar-
mando 'Simone Pereira
- jovem Telmo Heitor

Fett'

Na data de hoje, tran s

cone 6 aniversário natalí

cio da exma. sra. d. Dulce

do Livramento Moritz, eà

pôsa do sr, Henrique �
- rítz, do alto comércio des

ta Praça.
A \a_nivarsariante por

. seus elevados dotes de co-

ração, ver-se-á cercada de

inúmeras homenagens POl:
seu vasto circulo de ami-

,

zades. "

.,.As muitas homenagens,
os de O ESTADO, se. as

sociam, respeitosamente.

-:::- sta. Ruth Maria

Silva
-' sra, Aracy Lopes da

Silva, esposa .do sr, Nar

bal Silva
- menino Hamilton Léo,

filho do sr. Romualdo -Ires
REI�A..;;;;_ Está definitivamente marcada a da..

- Lauro América
_ sr, Sebastião Eleutê- ta de 7 de abril para a inauguração do Grupr

. rio da Silva
- E. Municipal 'Batista Pereira em Ribeirãc

- menina Regina-Maria, da Ilha. O distrito de Ribeirão, ficará assim
filha do sr, G. L. Carvalho. servido de um Grupo moderno e que vem cor:

responder as necessidades daquele já populo
80 pedaço de nosso Município.

A inauguração, segundo se anuncia,
contará com.a presenaça de altas autoridades
e possivelmente com o comparecimento do si'
Ministro da Justiça, dr. Nerêu Ramos.

, Obras como essa em favor da educa
Aos muitos abraços que 'dção e instrução públicas, são dignas e encô

vai receber o aniversarian-
mios. ': .;. li i�, V.;�.\,\l. !., 'J.; ::.._ I :;;;"'1 !:1t��

.
Transcorre, a 31 do cor

rente a data natalícia do

jovem CARLOS ALBE�TO,
fi-lh-o do Cap, Manoe1 Gp-

A's - 10hs.

MATINADA

Jornais, Shorts, �. DESE
NHOS C0LORIDOS.

Preço: Cr$ 6,50 (único).
Censura até 5 anos.

A's 11/2 - 33/4 -7 --9hs.

=r: Amor violento e aven-

turas brutais nos perigosos'
Andes, ao som de ímpres-
sionantes melodias executa

das por YMA SUMAC a

maior cantora do mun-

do!

Charlton HESTON
Robert YOUNG - Nicole

MAUR'EY,- Thomas MIT-

CHELL em:
,

O SEQREDO DOS INCAS

Technicolor
.

.' .�
STA. NOEMA,LuPES 'DA

SILVA
mes e de sua exma. esposa,

Vê transcorrer na data de sra. Elza de Araujo Gomes,
hoje, a do seu aniversário

e aplicado aluno do Colégio
a gentil senhorita, 'Noema Catarinense.

,

Lopes da Silva, distinta alu-

na do Colégio êOl'ação de
. I,

Jesus e filha do nósso pre-
zado conterrâneo sr. Ma

noel Bom da Silva, alto
funcionário da Firma Car

los Hoepcke, e de sua exma.

saro d. Maria de Lourdes Lo

pes da Silva.

NOIVADO

Repórter da Tela. Nac.

Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até 14 anos.

NIEMEYER VISITARÁ A ,PRAIA DO
FORTE EM 'PRINCIPIOS DE ABRIL

te, aqui juntamos os nossos

mais efusivos cumprimen·,
tos com os votos de maior

felicidade.

UMA CARTA: RESPOSTA - Sem
pre' que escrevo sôbre luminosos- e cuidados
que devem ser dados pelos respetivos proprie
tários de edifícios onde os passeios (calçadas)
se encontram nu alvo, da crítica justa e since

ra, recebo cartinhas e bilhetes dos desconten..

tes e inconformados.
Ante-ontem, o Correio da tarde trou

xe uma dessas "Iamuriosas" .'� .

Dentre. algumas coisas menos verda
deiras que enchem várias linhas, há um ÚS·
pico que merece-reproduzido.

/ "Porque 'r�"-":'���""-al e não cha

ma a atenção
.

!á�eis 'pe'
lo estado em as calça-
das de edlf(

A's -,2hs.

Ahí Vem .. � ROCK AND

ROLL - a música conta

giante que popularizou EL

VIS PRESLEY:
AO BALANÇO DAS

HORAS

Dr. Túlio Macêdo médico,A aniversariante, muito

benquista na sociedade 10- residente em Rio do Sul,
r il ho do casal Otacilio Ma-

cal" pelas suas [númeras
êdo capitalista naquelaqualidades e virtudes rece-L" ,

berá na data de hoje várias próspera cidade, contratou

homenagens por parte, de núpcias com a prendada
seu vasto circulo de. ami- senhorita, Elisabeth Rosa'

.

h . ��."guin as. n�\ l_
Os de O ESTADO�pl'e

sent_sn-Ihe felicitações.

rino ornamento de nossa'

sociedade e filha do casal

Ened'ino Rosa alto funcio
nário dos" Correios e Tele

,gráfos, residente nesta Ca-

pital.
Aos jovens noivos, e dig

nas Iamilias, as felicitações
àe O ESTADO.

mumci

pais? .Ã noviss "_<J ambém novís
simo edifício do

.../
_�u as Secretarias, está

furadinha em sua totalidade e os furinhos já
se tornaram buraquinhos e os'buraqinhos den
tro dê breve tempo, reduzirão a pó, aquelas ti,
joleiras que destoam completamente da mag
nificência do prédio"_.

Bem, meu caro. Você tem razão e aí es ...

tá inteirinha, como escreveu, a sua reclamação
procedente em parte•.

Isto, poré!ll, não o d�sob.tiga de man ...

dar reparar' o passeio de �ua caSa comercial
qu_e está em petição de miséria. '; .

Não sabê que um êrro não justifica ou

tro? Nesta altura dos acontecimentos você
estará perguntando como é qu� eu sei, quem
seja o autor da carta?! �

Pois ouça. -A sua dàtilógrafa bateu a

cartinha num papel timbré\do �o,m- p:,nome d�
fir�a:-,.. Não vá castiga-la por essa c<?labo
ração.'. "

·E você pôs lá o seu pseu,donimo, não
dando reparo � própria condena�ão! Culpou.,

, -

se.

SuperScope
Com: Bill HALEY - Lisa

GAYE _ Top.y MARTINEZ.

Cine Noticiário. Nàc,

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

O consagrado arquiteto e urbanista disposto a trans
forma-r o norte da Ilha de Santa Catarina (Florianópo
lis) numa das maiores e mais luxuosas cidades balneá-'
rias do mundo.

Oscar Níemeyer visitará F'lortanôpolls nos primei
ros dias de abril. Dentro de poucos dias, portanto, o consá
grado criador da Igreja da Pampulha, do Edifício da ONU
e de vários bairros residenciais na capital alemã em re
construção deverá entrar em contacto' com o terreno
onde seu gênio criador terá oportunidade de criar' a mais
moderna cidade balneária do país, a Praia do Forte.
. Situada ao lado de Canasvieiras.. ao norte da Ilha
de Santa Catasina, a Praia do Forte é uma realização que
está apaixonando não só os catarinenses e brasileiros
corno aos próprios estrangeiros, fato que é atestado pelos
pedidos de reserva que têm chegado de Buenos Aires e

Montevidéu. Trata-se da única p-raia verde do país, com
ruas arborizadas e gramadas' e o projeto de urbaniza
ção é da autoria de Níemeyer que planejará também o

hotel e o Jurerê Country Club, ,com piscinas, canchas de
tenis, jogos de salão, boites, campo de golf, restaurante e

cinema.
'

A colocação das quotas de participação do empreen
dimento se 'encontram em fase adiantadíssima e os tra
balhos iniciais da Praia 'dó Forte já foram atacados.
Por outro lado, o Exércit� Nacional começará em breve
os trabalhos de restauração das ruinas do forte que
deu o nome à 'praia e que í'oi aIí construido para resistir
às incursões dos corsários contra o litoral catarinense.

Oscar Niemeyer está entusiamado com a beleza e o

pitores,co local e é fácil prever que realizará aIí úma
de suas obras primas, tornando a Praia do Forte aqui-lo
que desejam os seus lançadores; uma das mais belas e

luxuosa-s cidades balneárias do mundo.

.
,

-,
SGT. DJALMA H. DA

SILVA

A's 2 - 7Y2hs.
_ Amor violento e aven

turas brutais nos perigos�s
.Andes!

Charlton HESTON

Robert YOUNG - Nicole

MAUREY - Thomas MIT

CHELL e apresentando:
YMA SUMAC _ a maior

cantora do mundo: - em:

O-SEGREDO DOS INCAS

Repórter da Tela. Nac.

Preços: 12,00 - 6,00.
Censura até 5 anos.

Transcorre, hoje o ani

versário natalício do nosso

prezado conte-rrâneo Sgt,
}}jâlm{ll Hipolito

.

da .Silva,
,

FALECIMENTO

de todos lhe éonhecem a�

qualidades _e as, virtudes

que ornam a S'üa pel'sonali
dade, notadamente como

mil.itar, gozando de grande

prestigio no seio de sua

(llasse e a consideração de
seus superiores.

.

Ao Sgt. Djalma as felici-'

tações de O ESTADO.

�

E dizem que este mundo' é ,dos esper;

1) - O GORILA ASSAS
SINO com

/

J<JlINNY WEISSMULLER
- CARLOS TURSTON

2) - 9 FILHO DO ZORRO
7 8.0 Episódio
2) - BI>GHINHO DE ESTI

TIMAIÇÁO - DONNA COR

CORAN WARD BOND

Censo até 10 anos

11··.wm
A's _ 2hs._

.1) - BI,CHINHO DE ES·

.TIMAÇÁO -:- Donna COR

CORAN - Ward BOND.

2) - O GORILA ASSAS
SINO - Johnny WEISS

MULLER - Carol THURS ..

TON.

3) - O FILHO DO ZOR-

RQ - 70 e 8° Eps.
Censura até 10 anos.

A's.. - 7Y:ihs.
1) - CADA I;lALA UMA

VIDA - EDWARD G. ItO
BINSON AUDREY TOT

TER

A's 2 - 4 - 7 e 9hs

STEWART GRANGER

'JEAN SIMMONS - em

A RAINHA VI'RGEM·

Préço:;;: 13,00 - 6;5ó.
'C'ensura até 5 anos.

•

do Exército �aciona-t . Fale�eu na Cidade de Ita-
Destacado esportista, ha-;" ,

[ai, nêste Estado; a Sra.

ALICE ,vILAIN JOÃO. Mãe

da Sra. Da. Maria Leonélia

Li�ongi, Úmã do Snr .. Ja-
.' ,

cob Vila_i1l""Filho e sógra do

vendo já conquistado, ínú-
"

'

. meras vitórias para o nosso'

Estado, o aniversariante
goza de vàsto .Qireu-lo de

.
�

-' . .

-

amizades nesta Capital,- on-

. 2) - BICHINHO DE ES- ,. ...,; A's 8hs.

MA'ÇÃO - WARD

BONDjWJllela
STEWART GRANGER �

DONA CORCORAN "1 � I JEAN SIMMONS - em.
'

Preços: 10,00 _ 5,00. I - - , A RAINHA VIRGEM

Censura"-até 18 anos. . A's - 2hs. \ Preços Cr$ 10,00 - 5,00

Sr. Braz' Lomongi.
A 'família enluta,da, con

vida a todas as pessôas ami

gas a assistirem a Missa de

70 qia q-ue farão celebrar

na Igreja de Santo Antonio,
2afeira, dia 10 de AbriI:_

CASA
Procura-se uma casa pa'

ra :famíli� pequena.
Tratar a Rua Silva Jar

_ sr. Vinicius Gonzaga, dim 221 ou pelo Telefonp.

pessô� m�lit6 relacionada_,3149.

FAZEM ANOS,·HOJE:

-=----_.--�=='
nesta Capital
- sr. Osny de Lima Vei

ga
_ sr. Luiz Carlos de

Araújo
- sr. Alcides Fialho An-

dujar ,� »��H ..!
_ stlit. Maria do Carmo

Dutra
- sr. Paulo Holanda
_ sta. Maria Antonio

ALUGA-SE
Casa pequena. Tratar na

rua Felipe -Schmidt, nO 162
das 16 às 18 horas. toS!!!

Vargas
,

- sta. Marlene Gertudes

Leal
1

_ sta. Mariá Di Bernar-

di
_ sr. Waldemiro H. Fer-

reira
_ sr. Jonas Carvalho

FARÃO ANOS, AMANHÁ:

_ Des. Alcebiades Va-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 31 de Março de 1957

vernadores dos Estados da
Bacia Paraná Uruguai. S.

',Excia. chegará ao Aero

porto Hercílio Luz às 1.00,
procedente de Lajes onde

perá- 'visitado as obras para
,

construção da via ferrea:
conhecidá como Tronco

O
I

lu'Ddo�em' Ol-U pr�y::!o!���o será rece-
,

.

bi do pelo Governador do

, IJ,
'

,��t��dc�'a:'é�:be::;ilO asp:�:�
De Paul L. Ford, do IPS, presidente Camilles Cha- J.O de )leus povos. e para- ês- fôrças do destacamento de

para "O ESTADO". moun, reflete, Um amplo tE' objetivo encaram favo- Base Aé"ha. Em' seguida
WASHINGTON, março - acôrdo sôbre as bases do ràvelmente oportunidades' será cumprimentado por au

A situação no Oriente Mê- programa 'defendid-o por 'Iue permitam relações mú- toridades especialmente con-

':�:il;:�t:l:u;res�e:��P;�s: �;�:n:ow:� ::�::o, s:u�::� �,�':t�� be::!:�:���o Peo:tl�lt��
I
Vid;f�t:a �a::.3:.q::�:lt:t:: 1E -M---P--R---E,--S--· I- ,I'M--O--.-'-�'"',,._-�-I- ·N--Y---.- -R--N"-0-'nhower, apesar de seu ;ru-' às ?+iviades específicas que ral;

tã d
A

d por 1 pelotão da cavalaria
zeiro de férias nas águas contribuirão para o dese�- 6) es ao e

ac�rt o,
em

. da Polícia Militar' deverá!

d CO'NVE S
-

O
r.Bmíldo ::)1.11. volvimento da economia li- c.J'incípio, com, proje os 'que

'

,

e R A p�estar na Praça 15 de No-
(1 presidente, embora a ban ésa. melhor contribuam para sa,,- .""verabro, .ondé receberáas'

'

,

�

bordo do, "Camberra", está tisfn zer às necess ídades do
O comunicado líbano-

,..
,

con tiriências de estilo, da Ao' Presidente do Banco' Catarina - Cr$ 313.955,00; i tado de São Paulo - Cr$
perfeitamente a par do de- Líbl1DO, como habitações do Brasil o titular da pasta Rio Grande do Sul - Cr<ll! .455,612,00.'

'

lamericano, divulgado em ' eropa que la estiver forma 'ii' ,

senvolvimento da disputa para trabalhadores, eletri-
.... 1 ' '" -

da Fazenda participou que, 1. 993 ."548,00; Minas Gerais Ao declarar que as impor-��e;rute, após conversações, 'da, dirigíndo-se em, segui- t d 13 a '

' ,

entre Israel e Egito, assun- 'fl('a(;8.0 rural, abastecimen- para o pagamen o a . - Cr$ 1. 642.660,00; Muni- tâncias que forem sendo re-:

to que muito o preocupa. €.r.u!1cia os cnteudímentos da para o Palácio do Go- prestação \dev:ida no corren- cipio de Manaus - Cr$ colhidas deverão ser levadasto de água, irrigação, con-

Ainda domingo," por exem- alc,'ançados pelos .dols go- l'erUo de- onde assistirá ao te ano, do "Empréstimo In- 142,1093,00; Município de Be a crédito do Tesouro Nacio-
trôle de inundações, cons- t d C

- " d
p o, dia que os jornalistas vernos nos S::lS pcntos-cha- desf ile em continência.

erno e onversao e que
\ nal, na conta "Receita da

trução de estradas, e aero-
A berá

• trata o Decreto-lei n. 7253 lém - Cr$ 1.447.989,00; União, O sr. José Maria de
portos.

pos, rece era cumprrmen- foram solicitadas providên- Municipio .de Recife - Cr$ Alkmim solicitou seja comu-
tcs de autoridades; associa- cias a's entidades no senti- 44 36000 M

...

d S J
• • "

-
. , ; UUlClplO e a nicado ao citado Ministérto

ções de classe etc; do de serem feitos nas res- vador - Cr$ 952.743,00; e à Secretária do Conselho
1'erminado essa cerimo- pectivas 'agências dêsses Municipio de Niterói - Cr$ Técnico de Economia e Fi-

. . ,

P lá'
Banco os seguintes. depôsi- 313,830,00; Dístfito Federal nanças o recebimento dUE>rua, seguira para ü; a cIO
tos: '

- Cr$ 2.926. 8ÜI,00; Muni- mencionados fundos.da Ag rônomica ":de onde,
, I cipio de São Paulo - Cr$'

mais tarde, sairá para llre- Estado do Pará - C_r$ .. 976.016,00;' Município de \_. _

sidin a Cerimonia de Encer- 1. 3!)S. 881,00; Maranha? -:- Santos - Cr$ 850.440,00; ,

" • t d C f ,A '.
d

Cr$ 115.030,00; Ceara - 'i Municipio de Porto Alegre VENDE-SEramcnto a on erencia e
C '$ 242 14100' P b _ ,

Governadores a ser' reali-I ,I.. C·.,,'
, erna.In lU ,- Cr$ 763.508,00; Munici-

, co - 1 $ 440.070,00, A a- Venne.se um afregueS'a-
zada, no Teatro Alvaro de goas - Cr$ 109.678,00; B�- pio de Pelota;; - Cr$ .... <:lo armazém de secos e mo

Carvalho, e então reto;nará : hia - Cr$ .. 513.700,00; Rio 70.140,00; Municipio de Be- lhad'os, situado ii, rua Ani-

ao Aeroporto Hercílio Luz i de,.raneiro, - Cr$ .. '. . . . .. lo Horizonte - Cr$ ta Garibaldi, 48. Facilita-se
.

-. '.1.780.075,00; São Pauio -,63,550.,00; Superintendência pagamento. Tratar no mes-

pa�'a regres�'�1�d.e;* ..

r Ú.l;�; 5 ,Ô54. 888,0.0; Paraná I dos Serviços de Café - Cr$ mo local, com o' p1'oprietá-
firmado em

nelro. '�.
i J - Cr$ 358.124,00.; Santa 1706,838,º0; e Banco do Es-, rio.

'------"-"--"�-'--�-"------------
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ves seguintes:
1) os dois governos pro-

acreditavam qUe' seria de

completo repouso para Eise

nhower, manteve êle uma

conferência de duas horas e

quinze minutos a bordo com

o Secretário da Casa Bran

ca Andrew Goodpaster, que
vo�u num .hídroavíão dei

Washington com as "últi

mas notícias sobre o Orien

te Médio e outras questões
internacaionais de impor
tância.

Sa,be-se que, além das no

tícias sôbre "o desenvolvi
mento do caso entre Israel e

Egito, o Presidente foi ,pos

to � par ,do progresso da

missão especial por êle en

viada ao Oriente Médio pa

ra explica)! aos diversos go

vernos da região os objeti
vos do novo, programa de

. ;:1lH�ismo
assis'tência militar, e eco

in,compatível com a inde-
nômica, conhecido como

"Doutrina Eisenhower" .

A missão, chefiada pelo
Embaixador James 'P. Ri

clrards, econtra-se, no �o
mento, na Líbia, procedente
de Beirute, :no Líbano. A

Líbia, aliás, aprovou intei-

ram�,nte a Doutrina Eise

�hower, na últi,na sexta-fei

ra, diü 15, antes,' portanto,
da chegada da missão ame-'

ricap.a. Pouco tempo depois,
em s-eguida a cQnferências
realizadas em Beirute en

'.:re o Embaixador Richards

e líderes libaneses, o govêr

no do Líbano anunciou,

tumbém, que aprovava o

}:;l'ograma americano para o

Oriente Médio.

", .

.

_' , .

t neira a missão A firma IRMAOS BITTENCOURT - Industria e
Des a m.a., '

, Comercio comunica que adquiriu e reabriu o antigo
Richards Jl11CIOU, a sua ta-

DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONS
refa da maneira mais aus- TRUc'ÁO - DAMIANI - Agorà V. S. não tem necessi·

piciosa �ossível, fato que o dade�de ir tão longe para comprar MADEIRAS:- _TE�
presidente Eise- LHA;:; - TIJOLOS '- AREIA - CAL - etc. pOIS e ah

repÍltou, alt:mente na R�ta Maria Cais Frederico Rolai S/N - Fone 3802.

Os projetos mencionados'
curarão cooperar estreita

no ponto 6 constituem um
mente, baseados em mútua

acréscimo aos projetos de
confiança, com respeito ab ..

sotutc à idependência e so-
assistência 'já em execução
ou planejados presentemen

berania do outro;
te pelos Estados Unidos

2) estão. dispostos a de- ,

para o Líbano. Ademais, o

Embaixador Richards con-
fender a independência po

lítirH e a..' integridade ter-
cordou, em princípio, que

l'itor:al de suas respectivas
os Estados Unidos forne-

naç'''es bem como o direito '

.

çam ao Líbano determinado
de cada uma esc.olher � sua

.

t 'l't d d',

'

elflllpamen o mI I ar e e-
fôrma de govêrno e desen- "

,\
,

.

' f�L
v(.lher em lIberdade a sua

I (
A

d), acor o
vi;':a social e cultural;

.

B t'

eH'U e, como s,e pode ve.r,

2) rejeitam qualquer for- .1alienta um 'ponto repetida-,1J1.�! d.e intervenção ou in- mente frisa:do pelo presi-
terferência de qualquer dente Eisenhower: qUe a

Ipaís nos' assuntos internos assistência fornecida de

da nação; acôrdo éom a sua Doutdna

,4) ·consideram que o co- não 'terá liga�ões pólíticas,
internacaionaI é c que se 'enquadi'a perfeita-

,

I

me1'lte à linha de não inter-

pendência 'nacional e cons- �el'êneia nos ass,\!ntos in

citui uma .causa d� p'erma- ternos de qualquer' país,
!'lente ameaça à paz e se-I, mencíonada pelo - Presiden

gCl'ança mundiãts; te, quando explicou seu

5) estão empenhados no

I
l'hnci ao Congresso a 5 de

progresso social e econômi- jane'ro.
,

o habito não faz o monge, mas o custume no

tecido certo e, corte'perfeito dêfine o cidadão' práti
co e elegant�.

As roupas Imileriâl Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Crediário es

tas ótimas roupas.

----;.;.,.""�--- ---------

Reaberto

<;ignificativo.
Richai'ds, ex-presidente da

de Relações Ex PECAS PARA" AUTOMÓVEIS
I

'

- Gra�de organização' impor1;_adera especializada no

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

Câmara dos

·P. s. D�
CONVOCÁ'ÇAd

De ordem d'o Sr. Presidente ficam convocados to
GOS os integrantes do Diretório da Ala Moça, para uma

reunião plenária, di� 31, domingo, às 9,30 horas, à rua

3

IMinistério
,

da liuioba
, o Senhor, Presidente da

ou ccliberação dos proprlos eontr.
buintes, Não há um organismo ai

recadador e ftscal á altura das 11(

ce�sidades do Erario, salvo rara
exceções, mas sim o -srcrcc e

dedicação dos
' ...

es, que tu
do fazem, se ve;!(1!
....

·

..11 as exist"t:
cadaç:ío '

teocupaçoes paruoarias VISOU, 5,0' emergenma, o prulclpal plUUIt:l1Il1

retupo, servir �o povo e deíen- dos braslleíros,
er os superiores interesses naclo- E porque julg9m�s que a so��.
ais., ção das nossas mais graves .difi-
Só foi poss"" culdades sociais resultam, de mo-

lento das
"

da nossa reduzida
as á Co lea ates

espeito d.
oal, meior
proprlado,
orço e de
li em e

nobre
ieputados,

República deve chegar .à

Plortanópoljs no prOXll110

domingo, 31 ae Março, afim
de presidir- ao erieerramen-

..
.

to da Conferência dos Go-
SANTA CATARINA ESTRANGULADA!

DRAMÁTICO EXEMPLO PARA TODO O' BRASIL
A falta de energia elétrica e transportes cria obstá
culos ao desenvolvimento de Santa Catarina e de

sua gente trabalhadora. Qual o. futuro dos :'barri
gás-verdes"? Leia na revista Visão qesta quinzena
o mais completo estudo sôbre o pequenino (mas
poderoso) Estado< do Sul I

'

LEIA ESSA E OUTR.S REPORTAGENS DE PALPITANTE ATUALIDADE EM

·00
revista d-os
de neg6cio.

À venda HOJE em

tôdas a� bancas

a roupa anatômica,
1

para o homem moderno
É

. , \
, praClca .•. já está prónta para você usar.

É econôm.ica ... custa menos, em relação
à s,ua alta qualidade. É elegante•.. desenhada
e c0rtada pol modelista de renome.

Experimente hoje me�mo sua nova

roupa �mperial Extra. Será um sucesso.

Porque
Imperlal Extra não é,roupa feita

- é roupa bem feita:
,

• Fabricada com tecidos e aviamento. d.
superior qualidade, pré-encolhidos.

• Corte 100% anatômico, mais confortóvel
, \

e mais elegante.
• Confeccionada em quatro talhes (curto:
médio, longo e extra-longo) 'a em 32
tamanhos dife'rentes.

'. Garantida por uma indústria especializa.
da há 35 anos, no ramo de vestiório.

S.A•.
"

Distribuidor exclusivol
.....

MAGAZ;NE HOEPCKE
CARLOS HOEPCÍ(E S/A·

j

•

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l� O REFR1GERADOR é FRIGIDAIRE

'QUALlDADE

l.a PRESTAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR DE
��,.-�.
I�':��'

•

·mensals
•

;.. MODELO STANDARD 7,4 pés

.* 4 M O O E lOS
* 4, P R E ç O S.
* 3 GARANTIAS E UMA só

ADQUIRA A SUA
MODELO MASTER 7,9 pés

EDIFICIO IPASE

- PERGUNTE, A QUEM TEM UMA
------------ ------------------------------�------------�----------------------------------.----------------------�---=��--------��--�------�------------
A V I S O AO, .p ROHSS O R A D O Transladação des Restos Morttlis de Cabe ao Senhor Preparar

Aviso ao associados da EENEFICÊNCIA DOS PRO-

D. Pedro I Para o Brasil o Faturn de Seu FilhoFESSORES de San ta Catarina, meus distintos colegas,
que 'já se acha em vigor, desde 11 do fluente o novo ES-

O jóvern rernanoo Rilla, de São Jose,. após cursar o
TATUTO da refer ida ínstítu ição. \ Curso Especializadc "Lauro Muller", ·no ano passado,

Entre as inovacões acha-Se a 'da majoração da con- ;F\IO, 28 (V. A.) - Acen- oportunidade melhor

assi-l Aqui
fica lançada a idéia obteve o 3.0 lugar r o '!pncurso para a Escola Prepara-

tribuicão. mensal que das insignificantes Cr$ 3,00 (três tuando que � noticia da �in'l nalari�. a vinda do general que parece merecedora ua sória de Cadetes. Só isto vale como credencial da percruzeiros) passou a razoávei�' qr$ 10,00 (?ez cruze�ros) ela do pr7slde�te. CraveIro, Craveiro Lopes ao Braaí. do: atenção por parte das auto- reição com qus '0 r.ursc é ministrado, sob a. orientação
ou seja de Ci'$ 36,00 para CliP 120,00 anuais, a; partir do Lopes- ao- Bl"asl:l -causa- ale- que \trà'slallar iI1� mesma riríades brasileiras e porfu- de um c.ôrpo docente idôneo, pratíco e eficiente.

-,

ano em curso. g;ria sem discrepância em es.r.oca com pompa os restos guesas, dos institutos His-" Esta é a sua opcrtun ldade para ingressar na carcel-
Acontec-e que a maioria dos meús caros colegas as- .cdas as camadas sociais, o .io imperador que viva no tóricos e Geográficos de to- .ra das armas. Se tem de 15 a 19 anos, prepare-se no

sociados já efetuou o pagamento anual, descontando, se- 31'. Brasi.Jio Machado Neto, coração dos brasileiros. [lo o-pais e do povo em ge- Curso acima para 'ler em breve oficial da Marinha,
gun do a praxe estabelecida, na folha do mês de janeiro. em entrevista 1J.oje à impren E concluindo a entrevisiu : \ rs l" Exército ou Aerouâutica,

Como não podia deixar de ser, os descontos foram sa, sugere que Se retome o -
As matrículas já estão abertas, e as aulas principia-

�eitos na conformidade, do velho ESTATUtO, Cr$ 36,00, movimento iniciado há al- ":++:�++:++:"':++)+:++:++:":++:++:++'·:••:":":":++:�.i+ .ião a 2 de abril. Informações à rua Saldanha Marinho
ficando, por conseguinte, cada associado, face à refor- guns anos, objetivando tra- � florlo de Pr parap.a"o à 1l S A � .. fi. H-A, diriamenc, das 17.00 �s 18.00- horas,' e aos sá-
ma, a dever a diferença, isto é, Cr$ 84,00, a qual, segun- zer para o Brasil o corpo do ti:..U 11 e y' 1).. ««:� ex. postal 253, Florianópolis.
do requerimento que fiz ao Sr. Diretor do Tesouro do ClOSdO imperador Pedro I :�: (ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS) ._t. Cx. postal 153, F''o-ianôpolis.
Estado, deverá ser descontada em duas prestações ou que o foi também IV de Por : -:- Orientado e .Ministra-do por Oficiais do E(xér- ._t. CURSO ESPE� IALIZADO "LAURO MULLER" _

) t
'

t Q' t tugal: ti.... cito 'ti'

(se houver reclamações em res ou qua 1'0. uan o ao
� �

pequeno número de associados que preferem descontar
_

"Ao quê parece, as provi- �:.. - Abertura : 15 de Abril de 1.957 �:..
mensalmente, a diferença da hova anuidade Cr$ 84,00 dênci».. 'para a concretiza- �:",- Local de funcionamento: Colégio'Catarinense �:.
deverá, ainda na conformidade do que ficou assentado ção. dess., deseJ..

o bfasileiro
I �:..

- Inscrições : Na Livraria "43", com o Sr. Alei- �:..
na diretoria do Tesouro ser descontado em sete presta- -airam em ponto morto, pois I �:..

\

des Stuart (onde se. obterão maio- �:..cões, a partir de abril, à 'razão d'e Cr$ 12,00. .iá muito reina silêncio sôo �.� ,
res detalhes) \ �t"

Penso que, 'dessa forma, tudo ficará resolvido. )re o assunto - frisou o *.� +..++..++..++...++..� ++•.++. ++..++. ++. ++...++. ..Y'

presidente da Confederação
� � � � � .. 'ti 'ti 'ti .. .. • 'ti 'ti � 'ti 'ti 'ti 'ti 'ti 'ti 'ti_

Quanto a quaisquer dúvidas que ainda possam exis-
Lir, o tesoureiro da Beneficência estará à disposição dos �;;!��:!-!: Coop�;;���'. re- A'gridec -Imetointeressados para dirimi-las e o fará com o máximo

cordar - diz o sr. Brasili.oprazer,
O PRESIDENTE

I
Machado Neto ---:- o movi- Walter Dornbusch filhos nora genros netos e D E C R E T O N. 10

----........-- ..--------- �ento in�ciadb há algl�ns I nísnetos, consternados 'com a �orte de sua e�timada 'es- O Prefeito Municipal de Florianópolis,
anos entre nos, no sentido

I possa
mãe soará avó e bisavó FREDERICA DORNBUS." l : no uso de suas atribuições legaís.A vibração e rapidez da época moderna exige. de trazer para o. Brasil o CH a�rade�emba todoil que compareceram ou se fiseram CONS(DERANDO quero Munici-pio de Florianópolis,

que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da

�pnOld'PO IdO nos.so lmperador representar ao sepultamento, e aos que enviaram f,lôres hosnedará no ,dia 30 e 31 do corrente, Exmo. Sr. dr. Jus-existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi- e 1'0 . ce.Ji�o Kubitsche15:, DD., Presidente da República e os se-Ih f
�

1
. - e pezames. ,ta perda de tempo na esco a, compra_ e con ecçao Inc ua-ste tadi a�Pll,�.çaoh�ll Outrossim agradecem ao sr. Pastor FLOS pelas pa- nhores Governadores- do Rio Grande do Sul, Paraná,do v,estuário masculino. t�e. os �es os e JustIça lS- la�ras de consõlo proferidas em casa e no cemiterio. São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, por oca-E··stas famosas ro"'pa"', sa�o de venda exclusiva tOI'lca" . casa de Bl"'gança .-

d R
.. _

d G d t' d I
. " "'"

. ".., .. ;'1" A:g.l'Iaidecêtqlos também ao dr. Eros Merlin pela pres- Slao a eUlllao e overna- ores, pa rocma a pe o sr.do Magazine Hoepck;. que 'od Btlasdll d ledP,1..LJcano Ilesa e 'solicitude dispensadas a extioUta. Governador do Estado de Santa Catarinaj
vem:! o an o es e tirepa-. CONSIDERANDO que o govêrno municipal sente-setria(ão dos restos mortais

C '$'
honrado em participar ·das hom�nagens que serão tri-

d8 �'om Pedro II e de dQna
.

r'· 9 100 OO . l.lutadas ao Primeiro Magi-strado do País e aos senhores
Teresa Cristina, ora n·') Pa';}

,
•• •

.

Governadores, proporcionando ao povo os meios neces-
teão de Petrópolis e po.ste- sários a êsse fim,dormente os da Pi·'(!Ces� É ..o vencimento de Posta'lista. Hã quasi 3.000 va-

D E C R E T A:'gas! Ambos os sexos,_ i8 a 35 anos, 6 ho.ras .
de trabalho.Isahl1 e do Conde DEu. .

Art. 1.0 _ E' considerado ponto facultàtivo o expe-D
.

d
. . As inS:crições e provas serão realizadas em todos os Es-1 �rJOlS e mUlta., cOj:�i- diente das repartições municipais no dia 30 do corrente..

R '1' tados, dentro de 5 mêses (Capitai� e outras Direts. Regs,dera, ões dlz o sr. raSl lC Art. 2. _ Fica autoriza.do o encerrarÍlento das cl:!sas7.Jr h d N t "E I dos Correios). Temos apostilas completas, todos os pon-mac a o e o: nen lUUla comerciais e industriais da Capital, naquêle dia.._ tos, da ORMES, regists., 11 profs., atualizadas - 9
Art. 3.0 _ Este decreto entrará em vigôr nesta daApostila - Preço Cr$ 45�;_ J (o conjunto). Peça pelo

reembolso postal, As�i.m: Dr. Antonio Mestieri Domin- ta, revogadas as disposições em contrário.

gues - rua Barão dI; Paranapiacaba 25 _ 50 _ sala 8
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 28 de março

de 1U57.
- S., Paulo. As informações sobre inscrições e provas
(dat�, ,documentação, etc.) acompanham as. apostilas.
Não há necessidade de curso ginasial.

.,." ,

Mensa.lidade acessí el -'- l\'áximo Aproveitamento ,-
Leciona por corresr-ondência.

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS
DE FLORIANóPOLIS

AULAS DE INGL�S

pagamento. Mais ir:formações
F�I(;c1J li..

MATRíCULA: de 25 a 30 -do corrente
LOCAL: RUA FELIPE SCHMIDT, 2 10 andar
lNíCIO DAS AULAS: primeira q�linzena de abril
MENSALIDADES:

/l) - Turmas comuns:

principiantes Cr$ .300,00
"

intermediários ' '. .. Cr$ 400,00
b) - Turmas especiais e

alun�s adiantados .. : Cr$ 500,00
HORÁlÜO DAS TURMAS: das'9 às 10; das 10 às.

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

PERDEU SE

OSMAR CUNHA
Prefeito Municipal

'ALUGA-SE
.

Na Avenida Rio Branc'o,
187, casa reCém-construída,
de 2 pavimentos cinco quar
tos grandes, três 'salas, um

salão, cozinha e banheiro.
Porão com instalação sani
tária para empregada, 'la
vanderia e garagem, bom
terreno, com árvores fruti
feras e uma casa velha nos

fundos. Vêr e tratar na

-- -_._--

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

Negocio, de oc�sião
Ven'de-se, por motivo de "ITludança, a. fazenlda

·:ÁGUAS CLAHAS", situada no município de Tijucas,
tendI) boas águ,,;s par[1, tocar serrarias, com madeira de
lei e de 'quali·dac1e; terras para p.lantações, uma estufa

para, fumo, mais_ de 200.000 (duzentos mi,l) palmitos e

ferragens de uma serraria.
A fazenda tem s�ic1a com a estrada de Major e No.

Perdeu-se
VENDE-SEOBS.

horas.
- As mensalidades serão cobradas adianta

damente, sendo que a primeira, por ocasião
da matrícula.

Vende-se uma casa. sita à rua Dom Jaime Câmara
na 19:

T·ratar com o S1;', Enio Selva Gentil no "Banco Inco".

Um chaveiro com capa imitação a crocodilo, c,on
tendo diversas chaves no trajeto Praça 15 de Novembro,
Rua Ardprestes Paiva, Praça Pereira Oliveira, Rua Vis
cond'e de Ouro Prêto, Almü:ante Alvim; Rua.. Victor Kon
der, Rua Demétrio Ribeiro e Rua Frei Caneca.

Pede-se obséquio quem encontou entregar nésta Re-

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE.CI
MENTOS BANCARIOS

'. �

A,SSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Dê ordem do Sr. Presidente, convo.co os colega�

associados dêste Sindicato para a Assembléia Geral Ex
traordináfia a ser realizada no próximo dia 2 de abril,
(_terça-feira), com início às 19 horas, em primeira con

vocar:ão, e às 20 horas, em segunda chamada.
Assunto: CAMPANHA DE SALÁRIO
Fpolis., 28/3/57.

CI' dio���������������--���I,�����--���

mesma.

va Tl·ento.
Uma

la

caderneta n� 4974,
salas.
propi'ias para esc ri-

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

. ,

.. 3 vêzes por semono •••
. [

rumo o São Poulo,Rio e Pôrto Alegre!
.upeioGaúcbo,

Super..Con�ir do ReoU

a \:.1manidade.

,lodem faltar aos mesmos, na ças carenciais como beribe
,w0}:·crção adequada, certos ri, raquitismo ou ik'wash�or
�l('mmtos essenciais (pro- kor, é bastante fácil demons
tei.18'-', vitaminas, etc.). Es- trar as vantagens de uma

33 f'alta de aitmentos indis-. dcta devidamente balancsa
J)<}Jl -:láveis à u:úde constituí
um problema' de solução ain

Desistiu em favor de' Rondon

en tre as crianças. A dífí
cuir.s de é que os indivíduos
n ào abandonam hábitos de

alimentação e convicções
c ue têm a respeito,. corno

parte de sua herança cultu

ralou religiosa, simplesmen
te »orque aparece alguém e

A medida que os países
f'e tornam cada vez melhor

organizados sob o ponto de

vista econômico e social, o

UE'O de alimentos conserva

dos e preparados em alta

escala tende a disseminar

se, agravando-se os riscos
das infecções transmitidas

pelos alimentos e das .ínto-
•

!

Em sua

próxima viagem, prefira
o GAUCHO -

'um vôo
em Super-Convair

da Real!

A REAL lhe oferece, agora, mais vantagens do que nunca,
em suas viagens a São Paulo, Rio'_e Pôrto Alegre I Ve�a a6:
- CONF6RTO EXTRA • você viaja nos moderníssimos e lu-

xuosos Super-Convair 340 e 440, com cabine pressurizada,
ar condicionado, grandes poltronas reclináveis... e um

-serviço de hotel de luxo!

- NOVO HORÁRIO • mais .conveníente. para você' Propor.
clona mais tempo para negócios e passeios. Você ganha
um dia de trabalho em São Paulo, Rio ou Pôrto Alegre.

,

Para São Paulo e Rio: às 3as, 6as e domingos.
Para Pôrto Alegre: às 2as, 5as e sábados.
- NO RIO .. o Gaúcho pousa no· Santos Dumont, para sua

maior comodidade!
"

Rua Felipe Schmldt, 34 - Tel. 2377 I�

Ninguém pode viver com

saúde se não dispuser de

�alimen\tação adequada, em

quant i-la de suficiente. Nes

ta verdade tão simples está

a explicação de grande parte
dos tormentos que afligem

Formou-se

�Vr(�;3mO quar do se dispõe
.le alimentos básícos em

,Juantidade suficiente, ades
iutrição prevalece porque

compreendam e aceitem as

vantagens da alimentação
racional.

No caso de certas doen-

Todavia�· muitos dos Ci::-" sob a forma de uma me

lhoria gradual da sàúde e

do hem-estar, especialmente

KOLYNOS

ção, êsse é o problema mais
RIO, 29 (V A) - O oorre

I da vez ,mais, das partes".' dif ícil.resp'eito' das ímensas possi .

d ddor de Justíca do Di,strito' F{ Tal conselho, roí a o err,
D

.bilidades que o brasii crere -

',. ,

d
. -

d T' a mesma forma que a'dera], determinou, ontem, ;

Irepl'('SalIa
a ecisao o. ri, _

.
!. ce no domínio comercial. Sa

abertura de rigoroso inqué bunal de J-ustiça q.ue nsgot escassez e a pobreza erram existe; no mundo inteiro,-

Iísrrtou o correspondente des

I't
-

d ifí
.

1minut-O dto para apurar aS'de'Clar:l I aos eser.eventes ,e. d.�mais ser ';1 uaçoe$. I.IcelS e �enosas:.se jornal do' Rio de Janeirc
. .

d - d b dâ t bé dáções reítas por lideres dos ventuàcíos, o ireito e se :1. a un ancia am em a
que o comércio anglo-brasí 1 f

. ,.

serventuários na reu.ni_ão rea l'c�nsI.·derarem UnCIOn[u'I_C-S "," ige.m a pl'obl.ema. Os exces' mente possa dar-se ao luxoleiro, já P·eneficifado no aH(
.

bl E t dliza'da pela Assoclaçao do� I' p_u .lCUS, n. re os ql.l€ :\:e' ,Oil re produção verificados de desinteressar-se dos en-'pas·sadO' .pela aplicação dr
d

.

acôrdo multilateral de pa�rl, Escreventes da Justiça, nJ rao ser OUVI os no I.nquent�
0.11 al'g'umas partes do mun- sfuamentos científicos"sôbred�a 22 do corr�nte, quando encontm,in-se os escreven Imentos, 'Poderia ser desenvol

sr. Francisco Coelho, acon tes Francisco Coelho, Joso '10 11 em sempre podem, por nutrição, valor de alimentos
vida mais se os exportado- -

selhou aos seus colegas qu� Tôr,res Martins e Manuel ':,üUvos de ordem econômi-
c técnicas de produção eres britâni'c!Qs tivesem o á.a. t'l' d

.

"continuassem furtand'o', ca Brawn. :a., ser u I lza os para

com-,
{lll-OCessamentos dos mesmos.balho de es'tudar cLlÍdad(.sa

rwnsar a escassez que se re-m3Jnte as necessid:=tdes do

_' EMIGRA"(ANO JAPONESA PARA A gistra. .,'
r ! O Dia Mundial da Saúde,mercado fazendo-se represen _

f

dhE:mres. 1 -i. no àno de 1957, servirá, es-

AMÉRICA DO SUL

FURTO NAS CUSTAS

(RIGOROSO

Cfeitos benéficos são menos

evidentes e sé fazem senti-

HAIA, 29 (U. P) - O Sr em favor do gen. brasileírr

um círculo vicioso: a saú

dê «ombalida dimiui no in

divduo a capacidade de pro

Jan A. Bata, diretor da Fá

brica de Calçados "Baita" car
dida:to ao P,rêmio Nobel di

Mário CândidO' Rondon.
O sr .Bata havia sido Indí

o indispensável abasteci-

,..,.......�--

Expansão do Co.,
mércio Anglo..
Brasileiro

LONDRES, 29 (U R)
"Financial Timse" insiste

Paz, de.-r 1957, enviou, hoje realizações no Brasil a ravor
um tslegrama ao presfdsntr dos 'refugiados dos país e::: 0-

do Instituto Nose, sr, Gun rlantais, realizações que be
nar Jhan, para anunciar qUE j nsf'íciaram cêrca de' 100.00l
retirava a sua candidatura p:'ssoas. .

cada candidato em razão das lhes l;iz que êles estão co-

-men do o que não. [deviam

duçâo ; a baixa produção de
.

da mais difícil .que o da
alimentos acarreta a sub- escassez de alimentos bâsi
nutrr.ão, mais rioença, me- ros, visto que para tal 'se
nor l'Hl1aciebde de produ- tc.n'.:t necessér!c assegurar

mento e ao mesmo tempo fa
í'el' com que os indivíduos

INQUÉRITO

.orner ou deixando de comer ..cicações alimentares ..
') que deviam, às vêzes du- Está claro, parece-me,
rante muitas gerações. Em 'que a relação entre o ali

qualquer trabalho que tenha menta e.. a. saúde se tornou
por objetivo o melhoramen- nuito íntima e complexa; e

to dos padrões de alimenta- ·lue/não podemos mais dei

(ar-nos guiar. simplesmente
pelos costumes e pelas con

vicções do passado, Não

��a(ice significa mais que

a simples ausência de enfer

m: d ade ou deficiência físi

ca ou menta,r, ·e alimento #\

bas+an te não quer dizer ape
nas :l 'manto suficiente pa

ra r"� m�1Dutenção da vida. A

fa!t a de
-

alimento3 essenci.

ais f,lz-se sentida, pelo me

no:" 1.01' um estado de de
c:i;dac;c geral, ausência de.

.

I •

t'i!lidativa e menor l'eSlS en-
,

cia às doenças.
.

A ciência da nutrição, em

r á p i d o desenvolvimento,
vem de determinar. até que

�onto diferentes tipos de

àlimentos são necessários à

manutenção da saúde. Isto

é apenas um comêço, toda-"

vi;;., e restam por resolver

muito" problemas, antes que

, se possa afirma]' que os ali

mentes existentes no mun

do ;:>s',ão realmente atenden

do ús necessidades mundi

a is, ..;ob o ponto de vista da

uma só regiao,: um só país,
uma só cultura que atual-

com

lhe dá

eS'�J D:o�ão extra
c..')nfra a� cári�

er;�a $e�sição extra
de frescor.

-

ta·r "in loco". Nes'sas condi·

ções,. observa, firmas britâ
nicas continuam Merecen

do aos �mpo,rtadores brasi
leiro.s mel'cadorias ,e notad,'\,

m:ntabens· de .consumo qUF
.

o Brasil não importa mais hl

,ie, enquanto jamais são ofr.·

recdos . produtos brtânicoij
que p::Jderiam ser facilmentr

vendidos.
----------------����-

sa�H�e.
P�ra que se pOSS2. ·J�••l'ne-

cr:r glimen�() em quanlt-idade
adeequada aos povos sub-nu

tridos são necessários gran

dr.s I!f'forçl):; tanto na pro

dncão quanto na distribui

cã� dos gêneros àlimentí

�i()s. Er;ses prl)blemas têm

econômicas

:ema que melhor convém à

sua saQde e ao seu bem-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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América X Seleção da, Capital
JA ESTÃO ,À VENDA OS INGRES�uS PARA O SEN.
SACIONAL PRÉLIO ENTRE O AMÉRICA DO RIO E

. SELEÇM> DA CAPITAL
Devido o alto custo da temporada do América F. C.,

vigorarão 08 seguintes preços para o jogo do-dia 2 de
Abril, hesta Capital:'

" INGRESSOS ADQUIRIDOS NOS POSTOS 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
Ih Arquibancada (menores) 0'1'$ 30,,00
�� Gerar (menores) Cr$ ,. 20,06

- NAS BILHETERIAS DO ESTADIO NA NOITE
-DO JOGO:

c:a
._ '.
•

-
�

JC�'--��----------�,-
•ATLETISHIJ·REH

.

,IA$9UETEldl'VILA

\
....

Viajará" amanhã para esta Capitar
. a delegavão do

.

América
Viajando em confortável la, far� a sua estreia em ,",reliando na noite de 5 de A .embaíxada do simpátf- I

-- Ferreira -- Alvinho.

avião da TRANSPORJ:ES 1 .iossa Capital, terça-feira abril, (sexta-feira), com o co grêmio de Campos Sal- Genuino -- Walter -- Wa
AÉREOS CATARINENSE, "róxima à noite, enf'ren- valoroso 'G. E. OLIMPICO. les, virá chefiada pelo sr. shirigton -- Décio -- Pa-

chegará amanhã, às 2: ho- "ando no estádio da Fede- Despedindo-se dos grama- checo e mais o médie, mas-
, Homéro '1# Fogaça,' Diretor

ras da tarde, a esta Capi- .'.1ç50 Catarinensa de Fu- dos catarinenses, -o catego- sagísta, tesoureiro e um
, de Futebol ; como técnico

'tal, a delegação do famoso -sból, a SELEÇÃO DA C'A-�(' r'izado esquadrão america-, r-, I V' I t
.

d
representante da imprensa.

�ar, os o an e' os Joga 0-
-

esquadrão do AMÉ-RICA .)ITAL" que
"

atuará refor- no, jogará em Itajaí,
, nó p,,' R b Parte da delegação ficará

res: ompela -- u ens _,..
"

F. C., do Rio de Janeiro. '

, ada de elementos do inte- próximo domínge à tarde, 'hospedada no HOTEL MA-

O' grêmio carioca, que ror do Estado. ern partida amistosa, con- Lúcio -- Ivan -- Tinoco -- GESTIC, ficando a outra'
realizará uma serie de três Em seguida, exibir-se-á tra

-

o C. N. MARCILÍO Hélio -- 'Canário -- R�méi- parte no HOTEL CEN- A BOMBA. DA "SEMANA!

partidas em Santa Catari-· �a cidade de Blumenau, DIAS, daquela cidade. I 1'0 - Leonidas' -- Alarc'()u rRAL. . Em reunião realizada na

.
- ,,,me de. quinta feira últi-

rN O 1'1 ( I A S DO, ' T U R' F E

Cadeira numerada Cr$ 150,00
Arquibancada : Cr$ 60,00
Geral :........... Cr$ 40.00

.

72 "Arquíbancada (menores) .. ,.: .. Cr$ 30,00
Y2 Geral' (menores) .,............ Cr$ 20,00
E não' eS\lueça de exigir o coupon numerado ínteí,

ramonte gratis, que dará direito a você concorrer o sor->
teio fie uma belíssima bicicleta.

-

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

'-

a.uo
ma, resolveu o Conselho

por ZANBRI � e, nico de Remo da CBD

Para a 9a. reunião extra oficial do nosso JóQUEI dto reciliza'r o Campeonato
'_,!"

CLUBE SANTA CATARINA, foi elaborado' o seguinte .sraslleiro em 1958. A 'medi�

CURSO NA POLICU, .icía do Estactitno Estado O Campeonato Estadual programa.. .Ia uos "cartolas" cebeden- surpresa da regata e leva-

I
. • h

1 ° PÁREO ._,Excelsa �om 56 quilos
... ses. co"nstl'tul' uma grande]. cá de "barbada" o, últimoMILITAR nantém o clássico e nobre .le Futebol prosseguira, 0-

'Z n G.A· t 45 '1" -, -

"" -

I -: a\ g'''''!;'a vcorn qui os \,.' ,

I ínt par
- ,

surpresa pa·'ra os meios páreo do Programa. Vamos
S fi

.csporto das armas, que I' J.'e com as segui es ,- GUri com 50 quilos � _

c-

emnre nos m� de Mar-, ",/, .' ')� _.

'" , iguardar e o tempo nos dí
/" _

'

tar -

'.' Saíra com 50 quilos
' .iauucos do país, pois sera

' -

,

b 'I
,S ara, no 'ano em curso" da"". '

ço ou começo de A 1'1, rea-j ',_ . _ I· ,-.' G ',.\ "'6'I c'á si. esta "bomba" explo-
, .ob a direção do Capitão ] Em Concórdia -_SadIa x uarapa com v qUl $)S

,
.:l. primeira vez que será

bre-se a temporada de es- ,'.' !' . .

'

Distância: ,1.000 metros -- Prêmios: 'Cr$ 3.000.00 . .iirá no dia 14,de, abril pa-- :<11"10S Hugo Stockler de "Cruzeiro Atlético 1° e Cr$' 6'00,OP ao 20
' posta e,m prática esta ati-

grima ao começarem as suas ,.:iO -a desespero. de muitos.
jOllZa, experimentado es� Em Itajaí � Operário x 20 PÁREO __ Rapid com 53 quilos

.ude. Alegam os mentores
* * *atividades as salas d'armas . •

jl,",:mista catar. inens.e que I Lai.�lfJ ��lh�l' .

Urubicí com 56 quilos da CBD que a disputa do
. dos .clubes e, principalmen- . , '

, ._

.uerm de ser possuidor de l:<.,m Sao F'rancisco Gran Duque com 56 quilos Sulamerfcano em princi-
te, ao toque de reunir que Serêno com 50 '1

, V ,.(a'ias títulos de campeona- Atlético x Baependi ' qUI os pios de 58, no Rio, impedi,
dá a Polícia Militar do Es-

I) Paula Ramos .deverá Elegância com 56' quilos 'I tíd d d a .1ssociados, e na qual o re-

tado reabrindo o seu Curso "c estadual, tem sempre Distância: 1.000 metros.....:. Prêmios: Cr$ 3.000.00 ao
ra aque a en I a e

' e p -

lízardo realizaria uma. via-
.iarrir.ipado de certames na-: enfrentar, hoje, em Side- 10 e Cr$ 6QG,00 'ao 2<0

• trocin�,r 6, Certamen Nacio-
de EsgTima qll'e tantos .

e
-

'

gem de I'da volta a Mo t
'

, ,
'

I' L MUller 'o 30 PÁRE'O,-- Esterll'na -CO'J:tl 54 qUI'los flaI. Adiantàm ainda' que o
. - n e-

;101",s. rópo IS ou auro u
"

tão relevantes s.erviços vem .' L I'
.

56 '1 viâéu, foi ganha pelo pró-
Cumpre, assim, a Polícia' vencedor da peleja. Henrl- o uana com- qUl os Campeonato de ,)956 (ante-

prestando à esgrima de
Militar, a sua função de cé- :rue L:.tge x' Itauma. No Montezúvio com 53 quilos cipado parfl dezembro de 55, pl:io Presidente -do Clube,

r Santa Catarina. C_amboriú com 56 quilos sr. Orlando Carioni. Éste
lula mateI', da no._ssa esgri- pl'imf?iro jogo disputado 3a Peabirú, com, 50 qui.}os '"em vir-tude do, Sulamerica-

�sportista, num ato dos
Informações 'ol'iundas de ,na; 1'('sta saber porém se fe;ra venceu o Henrique Distância:

-

LOOO metros -- Prêmios: Cr$ 3.-000.00 no de Callau)' ocasionou
fontes fi el.e_dignas, dão ;omo ,) DOZE 'DE AGOSTO, LI- Lage por 2 x ,-L LO 1° e Cr$ 600,00 ao 2-0 úma despesã avultadíssima' mais francos encomios, ofer-

\, 40 PAREO -- Pistarin com 62 .qul·los paI'a os cofl'es cebe.denses.
tou a passagem ganha ao

ceI'ta que denh'o de poucos ,t.1., BARRIGA VERDE,
d'

"

f' TI A.
'

.....-.hI' Adesivo com 53 quilos' 'E agora que
.

teremos em
ileu próprio Clube. Muito

las,

.

estara
"_

em

unclOna-l.
Cá .•AV - NA e B0-GAIUVA, ..._-�....-..

Adesivo com 53 quilos ' . ,
. bem, sr. Pl'esii'ente!

mento o curso que na 11oss_a cumprirão a sua parte.
N R'

· " d '

Cruzado com 50 quilos' janeIro ,de 58 um novo
* * *

valorosa e 'tradicional mi- l Faixa Franca O, 10 emIsano O
_

_

Paris c?m 50, quilos . .::)ulamerican�,.- entenderam 'j atletas

B f
�

Borlantm com 50 qUIlos I
os mandatarlOs do remo' Os" �an�el Sil-,

Avaí x· ata ogo t 'o 'Di�tância: 1.1000metros - Prêrnios: Cr$ 3.000.00 ao brasileiro d�
-

suspender o! veira, �o Martinelli, e Wal-
I, e Cl$ 606,00 ao 2 C t 'B '1'

mor Wllela, do Aldo Luz
:>

'
•. , ampeona o raill elro por

Segundo apuramos via- I
5 PAREO -- Gato Preto com 56 qUIlos -

t b
I entraram com pedido .de

. '. I Mozaré com 53 quilos '
nao con ar com ver a su-

A . .

jou para o RlO um

emlS-\ T I" f" t A h 't
transferencla na FASC, VI-

.
U Ia com 52 qUIlos r IClen e. ,c amos mUI o

,. dA' que na 'Capl
• sando voltar aos seus clu-sano o vaI

.

'

: ' Ro��i.nante com. 4.1 quilos precipitada esta medida da
�al da RepublIca tratara

•. A.
RaJao com 56 qu�lo� CBD, pois nem' siquer as bes_ de origem. ?omo todos

.:om mentores do Botafogo DIstancIa: 1.200 ,metros - PremlOs: Cr$ 3.000.00 t'd d t d
. f'

, e.':ltao lembrados Silveira
10 C é:1 I, a es es a uals oram '

"oAbl'e a po",&ibilidade' de
ao e r$ 6qO,00 ao 2°

'I' d' foi ,contratado pelo Fla-
"

// .:onsultadas. E a em . o

t "da de va'rios P
-- --

mengo, o mesmo acontêcen-
elma emp(Jr<, ALp'ITES: No 1,0 páreo acreditamos na vitória mais as entidades esta-

jogos nesta Capital e no EXCELSA. Em 2,(j lugar, Guarápa. duais serão as mais ,preju-
.

do com O Wilela. Isto foi

1nteriol' dü Estado. clicadas tendo em vista, que
em fetembro de 56. Sôbre a'

Agual'Úmos. Rapid, llQ segllndo páreo é o malS -co- transferência dêste rema

tado. Elegância, provavelmente f�rá o
o Brasileiro consUtuJ sem-

dores muito tem dado o
20, lugar. . pre a/aspiração má:l{ima do -

que falar. Não entramos no
atleta, amador. Podemos

adiantar, 'baseando-nos em
mérito da questão porque 'o

.

a?sunto é muito delicado.

Contudo, como ambos _ os

atletas são fúncioná'l'i?s pú
blicos, existe um atenuan-·

Esgrima Campeonato Esta ..

duál de
-

Futebol

conjunto como o favorito no

páreo de sua especialida
de.

* * *
'

Falando em Ríachuelo,
.Jízem as .bôas Jinguas, q�e
J oito alvi-azul vai ser a

J

A passagem que o Aldo

Luz sorteou entre os seus

J J

Volanle X luziense, hoje, em
Saco dos li\mões'

.

Clube de R. Aldo·· Luz
CONVItE

Com a participação das

equipes dn Carlos Hoepcke,
, Meyel', ... Machado" Farmá-
.'.

eia Catarinense,
.

Sul-Ame-

rica e Atlas. será disputado

No terceiro -páreo acreditamos que
Montezúvi'o seguido de Loluana, ultra
passará o disco final com bôa mar-

informes dos jornais éârio
gem de luz entre Os demais' concorren-

.

eas, que a CBD' pretendê-
tes.:.

I

• •

Realiza-se, hoje, no está� , PJ] nosso intermédio ,a
dia do Ipiranga, Ide Saco clir'.:!ç:'iõ: técnica dó Volante

foj1Vcca, todo,;' os �eus ele-dos LÍlnõe", o encontro fu

tebolistico, há muito esp-e-
mentos para comparecel�emrado pelo público: Volante,
IS 14 h-oras ao Bar Esporte,desta Capital; e Luziense,

\'

'1 de'
:la h'uça 15 de Novembro,

.scguna.o (â, "melhor '

�"t:s" .entre 00l dois desta- afim ,de tomal'em condução
pa ra o local da luta.

Torneío rrlnitiumrr
na manhã 'de hoje

Tenho a honra de convidar às Exmas. Autoridades
civis, militares, eclesi,ásticas, esportivas, associados e

,>uas exmas. fa.milias e ao povo em geral, ,para assistirem
ii solenidade de benzimento e batismo' dos novos barcos
l'eCelll adquiridos em Porto Alegre: "ADERBAL R!MOS
DA SILVA", "RICARDU BO-RNHAUSEN" "OTTO�RE
NAU�" e "CAROCHA", a' realizar-se no 'pl:oximo dia 31,
domingo, às 10 )lOl'aSLda manhã, na sede sodal do Clube
a _rua João Pinto, BO.

Florianópolis, 27 de
r

O 'quarto páreo é de dificil prognóstico.
Pistarin está com 62 quilos no lom
bo, .. 'Paris leva sC>lnente 50 qui
los. .. Jogaríamos, arriscando, em Pa
ris' para prilneiro lugar e Pistari� pa
r!} segundo.

eo�vocar, a seu critério, os

remadores que treinarão no

,�eu ('o",ljunto.

eonjun1;(ls' varzeanos.

* * *

te para a transferência dos

mruomcs. A título de curio-

aa manhã df' hoje, no está- O páreo do GÁTO PRETO ou melhor

dio da Praia de Fóra, o dito, o 5° páreo será, levantado
\

pelo
. animal que, no . programa encabeça o

tornei,? "in iti um" do Cam- lote., Par'a segundQ- lugar àconselhamos.
IJeOj;.�lto Comaciário de Fu- jogar na égua,-TULIA. - Rajão, neste
teboJ. páreo, póde causar surp'resa ...

Ao '�encet1cr do torneio -'-//-'-
Professor, ,vamos fazer o possivel decah�n1 um l'�':J troféu, ofe

apostadores, dando

cou,tinua'- em francos prepa-
. N;acional de Desportos, e

rativos para a I Regata da
que, regulamefita 'as tran's�Temporada. Assim, Odilo)1 ferências dk atl�tas. Diz O

Martins;' Walter" dos San-
artigo _ 150 - "O Atleta

tos, AYrto Maciel e Altino
. mador transferido pelaRegis' vem

assiduidade.
.

vez de uma Fe-.

, sidade, v�mos transcrever
A guarnição de quatro sôbre (j à.\lSunto, a delibe

com "junior" do Riachuelo
ração n'o 5/56 do Conselho

para outra, só po�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;Florianópolis, Domingo, 31 de Março de 1957 "I

A' Lagun� abria-se campo vasto para empreendi-

Os Ca me I tos Mal·s fell·zes ;i�l:t;Sri����Sa:d!��I���S�Sa;aO :��t��:��e�Z�a�ã���Sn:::: o Roteiro �o

.

'

-

.1.

sario exer(;er sobre o Desterro uma tlitela prejudicial ao Am:erica e.m '8 t a
desenvolvimento do pais.

C
•

A separação não se fez, entretanto, sem relutancia; alarIDa
(Cont. da última pág.) do seu' círculo. Com o pri I

mo-Oriente. llaverde continua a deSemp0 qUe se corporificou no conflito travado entre F.rancisco 2 de abril, terça-feira à

ind,ependente" mas 'nem p neiro bebê, "retirou-se uU\, O general Franco sempro: nhar missões como dLplomlf de. Brito Peixoto, cap'it�o-mor da Laguna, Manoel Man
noite, estréia em Florianó

'I'SSO a sua casa deixou de se O'lCO d'a. publl'cidade e, em· tiviera o máxLmo empenho e,m . ta. Visitou a América do Sul so de Avelar, sargento-mór de ordenanças no Desterro.
e, r d" f polis, preliando cQm a Se-

mobiliada com maravilho ra o nascimento da Peque- que sua ,filha aparecsse em onde evidenciou a moda es
,i enceu, como as 'con lções geogra icas imperativas de-
term'na''''''m' a povoaça-o do De'sterro leção da Capital, reforçadoa

na Carmen Maria ao' co tôdas as rep,resentações e vi- panhola e OS produtos in
; v'" '.,

• . -

d t·· 't t d' Independente da Laguna, em 1726,' foi gradualmente por elementos do interioi'.
'ço decepCÍ'on3!3se 'o avô, ,da SOcial, ,e 'assim havia mui.. us riaiS, no eru -an o, ' eiXO! . . . " .... .

.

t
... -

d
adqUlnndo a Importancla a que tmha direito " VIU COl:� 5 de abril sexta feira à

esperava um rapaz, nerr to que resolvera enviá-la co' ranspareCE1r qUe_ nao f'Se' .'..
�

, c

t . .

d d h
I o COl'rer do tempo todas as terras catarm�nses sob sua ··t· BI f tCristobal e Carmenci ·f isso a família ficou m� mo embaixador não' oficial, Jana,' e mo o nen um, qUf j�ll'isd.ição". .' ]

nOI e, em umenau, ren e

formam um belo par. Ambo: feliz. ao ,Egito. não tinha o menor desejo de
.

,

..
,

.

ao valoroso Olimpic�.
go,stam d,e des'portb, de tea t 1 d d b'l

'

enuka" nãq disPensot Ne,stas represientações, o rePl'iesen ar o pape um:, "São passados quasi dois seculos após a elevação ,do! 7 e a r1 , domingo a tàr-
tro '€ cÜ'lTidas de tOuros.Co' �'t P 'D ,s ela mesm� a tratar d:; Dr. Cristobal mantinha-SI? bVI a eron. es�:erro á categoria de v11Ia; mas força é confessar que de, em Itajaí, enfrentando
mo médico, 'Ü genro do, Cau c ça. "Eu .sei o. qUie signi discretamente num segundt Franco re,conheceu que pa o seu adiantamento,não cOl'responde a tão largIJ, exis- I M '1'. D' ,

dilho fêz ráJpida carreira, mal

f'�
"N 'k"

J.
'tO
..'

.
. , o arcI 10 las.,

1 er u.ma boa. mãé; po,r 'PIa.no, mas ,sempre Carmen· ra a sua enu a o caIsa encla, nem as suas ,prerrogativas de último pórto exc-, ,

.

sem favor, pois que, de fá. , t 1 ta-
.

I t 1 dA' ,
.

.' --------.-----
q mmha fOI a melho1 cita deu a entender que Oi men o e o ar� eS· (} aClm: i en e ao su a menca, nem a sua preemmencia politi- . '...._j

N.to, é um hábil cirurgião. do ndo, desde as minlia�! dois eram um todo. de tudo e sente-se' feliz POI ca e administrativa de capital. SA·' '·A"Nenuka" desabrochou. T( , ,

'f'lh
' . ,

.

E' Ih f lt l'
- f' .,.

pr1r3s recordações." _ Sou uma mulher feliz v'er que a'sua I a umca en ,.porque e a a a Igaçao/ err.OVIRl'la com o

do ? seu desassO'�s�gO e ner �ó depois do na'3cimen Encontrei tudo o que deseja controu o marido que -me planãlto e com olltros PO)lÍo� do 'Estado, é por que lhe
VOSISJffiO ele r,aparlg�, desa· to \\equena Carmen ,que; I va �a vida: paz, felicidade lhor c0l1vinha ao s,erw cora faltam as grandes iniciativas industriais.

par�ceram. �a-se mu!to bem Ma��a de Villaverde fê� um homem que amo e .Vma ção. "Já não ,me inqulet,:l Venha a estrada de ferro, surjam fabricas e mimu-
conl O mando que a ench' a VI' E ·t com "Nenuka", dl'sSe e'le l'C' faturas e o surto de nossa capital será fatal, "arque 'u•

.'
"

"

. ,,[ , 'rL ao .gl o, repre.se.n- -filha que adoro. �ais excelen ' l'

de mImo, e assim ,entrega-se tand u paI extra-oficIal t
. , cep.temente, pois que enCOl1

natureza lhe prodigalizou riquêzas e primores, que só

feliz, aa,s múltipl�s deveI"�� ment sim c'�mo ao Próxi
es que me ammam e pes- trou a sua feUcidade na vi esperam de nós aproveitamento inteligente".
soas simpáticas ,e boas. da, tanto quanto uma mulhet
Em 1953 nascia ainda outra

a pode ter".
filha. O Generalíssimo não

(COPYRIGHT _ APLA)
'se mostrou de'siludido. Ofe'

i,'; -: t· �:"'�Z":T';""f:,:>��;*,:��':i,.'��Z.ic����i±;\f:}<t"ll'. '.'� í.'�t�ij���, ,
., ,�

PETROLE(J BRASILEI'RO S. A� - P,ETROPRAS

REFINARIA PRE,SIDENJE ,BERN'ARDES
, -

.<

DISTRIBUIDO'RES DE ASfALTO
r

1.0 A PETRé'LEO' BRASILEIRO S. A. PETROBRAS comunica às Empresas inte-,

,ressod6s na di�tribuição de 6�Faltos que astó rscebendc propostas para a nomeação de

ISTRI8UIDORES em todo o território nacional.

2.° A nômeoção terá feita a título precário, som exclusividade, dede que a firmo

ter@:;,tlJa preencha as seguintes condições; o critério da Pelfobrás:
; ,..c(
.,

o) - Trcdlcõo e especialização no ramo, dsmcnstrodcs por otlvldodes crnteriores

n ccmârclo de produtos cslôl+Iccs, em sua lmporteçôo, trcnsporte ou emprêgo intensivo;

uma

b) reccnhectdo idoneidade cornerciol, �tócr.lco/· moral e financeira;

c) obrig,u��se o odquirlr, .por cento próprio, para púg,amento a hiato (�O)
cota mensal minima de 300 tonelQdá� de osfdltos a granel} re;;p'onsobil.izondo-se
retirado regular da Fôbrlcc de Aslcltc, em Cobctõo,

, ,
sua

d) - 'disponha· de instoldções cdequcdcs pata o �stCique de csloltos, maios de

e -serviços espaciclizudos para -e seu'. recebimento e �onipulação. A ccpcctdode
d;? . cque do di�hibuidor deverá s��; no minirno, duos (2) vezas superlor Ô tVel cela m�::Sio!f

.e) - �preseflte�uma Hcnço d8�6$tclb()lecimento bancário idôneo/-na lmportônclo
corra ondente a ires (3) vezes o velar astimc do da sua cota mensal.

� ".

A proposta deverá me nclonor (I Edadol zona ou r�ião . do País em que o inta

pretende [o rar (I d;$t(lb-iJi�:Õ0 do osfo�Ljs.
.

(
4 -: Se o proponente r.:,o cs: lver em condiçôes de preencher, im.::diatamentel os

prevista; nas alíneas 5:.. (coto mensal obrigatória) e � (instalações cdequcdos),
por, lI'm prezo razoáve.l para satisfazê-Ias, o qual não devera ultrcpossor, em nenhuma

cento e vinte (120) di,as�· :�ontado<; da aceitação condtctcnol de sua proposta.
.

' -I., r-
5.° Sé a firmo pretender o distribuição poro praças distontes, exclucivamente, assim

considera:; as zorras de consumo situadas olórn de lOOO l<m do Municipio de Cubatão,
,r

�

ou 'não d iamenfe' atendidas pelo rêde rcdovlérta. ligada 0'0 referido Município, poderá.
propor a tirado_ d sua cota mensal' de asfaltos ern tcrnbores, obri,gando-se a mondar
retiró.los' Fôbrtco, em Cubotôo, com regularidade.

6.° - ara' maiores esclarecimentos, . deverão os interessodos dirig_ir.se 00 seguinte
endereço:

.

GERÊNCIA DA. FÁBRICA DE AS'FALTO
v .: 9 d� Abril, 736 - CUBATAO - Estado de' São Pculo

SANTOS - SP. - Enderêço Telegráfico: REPETRO -�SANTOS - SP:,
t

.� 'Caixa
·�:.<t7I:·' :'J>'.;W:·.�.',c ,

......

/'

saS pre.ciosidades.
"NENUKA"- FAZ-SE DIPLQ

MATA

����)�
'�.

Voar com

30% de .conomf.

..

Remo
derâ participar de compe

tição oficial de Federação
de destíno depoi� de decor

ridos três (3) meses da da

�s da entrada do pedido na

Confederação. § 10' - O

'.Ltleta amador que se trans

ferir pela segund wez se-

ja para Federação donde

procedeu, seja para qual
lUcr outra, es�ará sujeito
.10 estágio de doze (12) mê

ses, a cantar da data da

.mtrada do pedido na Con-

. leração, "Mais adiante diz

,,) artigo 170 - "Picará

,sento. de estágio o atleta

miador que, no exercido
le função pública, civil ou

militar, COMPROVAPA
üENTE e no interêsse da

i-dministração, mudai' de

.inidadj, territorial ou cid!!:-
te".

* * (

6i'
felru cló Prlmov.ro

OFFENIACH
. 'feira de ArlefGfoJ de Couro d. 9
o 1413157 u'.

,

Hoje é dia de festas no

�",do Luz. Serão i�corpora-·
.lOS mais 4, novos barc-os.

'arubéns, ao Carioni, Nico,
Iosterno, Iguaternv, Cor

ieiro, e tantos outros abn e

tádos. Estaremçs lá ...
* * *

,O Riachuelo precisa imi

:ar' o Aldo Luz e adquirir
rlguns barcos para a sua

';'esfalcada frota. Até o fa

moso ,"Jurupará" está já
sstourando. Vamos apçíar a

campanha financeira do

.lube da Rita Maria, senho
-es desportistas. E os Po

Ieres Públicos será que

-stão alheios 'à campanha
-

rlachuellna?

Brasil X' Perú
A seleção brasileira, que

ia noite de 5a feir� perdeu,
.rente ao Uruguai; a lilk-. '

rança
/ e a invencibilidade,

estará, hoje, à noite, dan-

.io combate aó- ,Pel'ú.- Espe
l"a-se a �iHtação total do

:onjunto de Zizinho.

•

Não p_,ennita que eczema&, erupções,
micoses, manchas vermelhas, frieI
ras, acne ou "psoriasis" estraguem
sua pele. Peça Nixoderm ao seu far
macêutico hoje mesmo. Veja como
Nlxoderm acaba cum a ·coceira em 7
núnutos e ràpidamente torna 'sua
pele macia, clara e aveludada. A
nossa garantia é a sua ml\lof
....oterão '

lt:J/o�e e�elhMe
o aspedo de sua casa

pintand-o-a com a

"ANNOVeR
feira Induslr)gJ ··AItJd de at}4 O
7/SJS1

reCeu uma "villa" à sua "Ne CONFER1l.:NCIA
nuk'a;' e' dc:arou� 'Não é Co WASHINGTON, 29.{UP) - O

veniente que el� continue à ,secretáriO' de Estado, sr. Fo.s
, ter Dunes, c'onvidou hoje os.viver num andar, as crian r,e;pr�entante3 diplomáti,�osl.

'ças precsiam 'de 'ter um jar· das vi!Ilte reptiblic:as Latino
dim". Americanas para umá rcu

Dés-ta vêz o Dr Cristobal nião, afim d� co<loca-los a p.il

. não di'2se não. A sua cliente- d8!�
.

suas recentes conver.'a

Çges 'com os gove'rnantes ln
la ,e fama aumentara de tal gles,es, nas Bei'mudas. Es.pe
modo Que iloderia compraI' ra-Se qUie, além' dJ1s ass,unte:1
várias'�asas, e nestas condi tratados nas Bermudas, o SI"

ções qualquer um pode aéei Dullel se ocup� da �titude
, dos Estados Umdos na CrISI

tal' um pres1ente do sogll"(), do }levante e na conferênci'
sem se sentir em posição de de desarmame'nto' em Lona

, ;

inferioriqade. dres.

'lhos NÓ�}��:S:i�:O°� �:i�r:� M--U-C-U-S-""O::-'4:-"a-'-a-'S-M-atobal - no batizado da pe
'Ataques de asma e bronqUite .ar'.

quena Isabelle Cristina, os minam sua saúde e enfraquecem ·0

Ipais Orgulhosos 'estão conveii coração. Mendaco dominá ràpida�
mente, _as crl6es, regularizando a

<Cidos de que. nesté,g seis ha resplração""e garantindo um lono

t;ranqullo, de,sde, 9 ,.",Imelro,.ília,
i"Vi:!Tâ""'iiF'(l '.'herde, iro". Compre Mendqco alllda hoJe. Noss�'

gal'lmtiM: �, ii. sU!l' i]1àlF l,)r/l��C
.

ollità".Marq.ue's�.9,e Viíl r

. l.�,:

-LUFT-Ü'ANSA
LIN fiA S A ê R EA� A L EM Ã S • �slão às suas ordeno para quoi5quer infom.oçõ,,:

.LO OE JANEIRO: Av. Presidente Wilso�. 123 • Tel.: 22.3480 '

$AO PAULO: Praça do Repúblico, 186 - Tel.: 37-1464
P. AlEGRE: Av. Borges de Medeiros. 453 - 2.· ando s/21-A • T,I., 6333
8&LO HORI40NT1l: Av. Amazonas. 491 - 5.· apd•• T.L. 4.4282ê; SAJ,VADOR. Ruo do Grécia, 1 - 7.· ando _ Tel.: 5913 I� UCIfII Ruo t· de Marso. 25-4.··rJ41 - Tel.: 6630 /

A Emaaclgaçã» do: Destêrro
Sem comentários' tránscrevemos abàixo o artigo

sob o título em epigrafe, da autoria de ilustre conterrâ
neo, e publicado na imprensa pelos idos de 1920 ...

"Foi a 23 de Março- de 1726 que a povoação de NOS

.sa. Senhora do Dsstêrro . deixou de depender da :pagtina
obtendo f'oros de villa. Mesquinha Villa :seria então, pois
seis anos antes, contava só vinte ê sete casas 'e pouco
mais de cento e trinta habitantes. Mas as excelencias de,
sua posição e a necessidade de cólonizar ,as terras do
sul e de estabelecer nellas governo e justiça; trouxeram
cedo á povoação de Dias Velho a sua separação da La
guna. Nem era justa a dependência. O 'destêrro tinha
seus interesses no mar, tinha seu futuro na privilegia
da vantagem de porto excelente. Subordina-lo á Laguna
'em tempos em que .não havia .liberdade de comercio nem

d€ navegação, quando se estabelecia qUe toda � embar
cação que demanda':;:'se a Datêrro fosse também á La

gúna, era anniquil�r-lhe, o progresso, era impossibilitar
lhe o engrandecim�nto.

SIKA S. Ao.
Repr�sentantes em todo o Brasil

Represent!lntes em Florianópolis:
TOM T.WILDI & elA. - R. Dom Jaime Câmara - Esq. Av. Rio Branco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR PROFISSIONALI �ª'§Ir#1El@r#I@Elf'�aaaa dêi§l!#!ê$Êêr� IVENDE -SE
•

M • D I C o 8 , DIUNTONlO IlATIS".\ I m Motor Mantlmo c<pE .TA)) I

JUNIOR Uma casa de moradia,
CLIN.ICA ESPECIALIZADA DE .zss constnÜda de alvenaria' comCRIANÇAS --

1
.�.

Consu.ltas das � ás 11 .hara.. bôa agua, luz eletrica,· ínu-
Res e Cana. Pudo. Mi�uelinho, meras arvôres ftutíferas,

I.:_.__-- ...._._ .. __.___ _ bom cafezal em franca pro-
DR. CONSTANTINO dução, situada em Panta-

DIMATOS nal, lado da Trindade, além
MtDICO CIRURGIÃO

. do Clube Trindaden.se 'mais
.Doençaa de OenhW3s - Partol

t F__ Opel':.çõea _ Viall Ullnárlaa ou menos 100 me ros. ren-

Curso de aperfeiçoamenb e te Ipara o local onde' será
longa prática nos Hospitaie de construida a futura cída-Buenos Aires .

.

ÇONSULTóRIO� Rua J:t'e lipe de Universitária: Oti o em-

Schmidt, nr. 18 (sobrado). }'ONE prego de capital. Ve' e tra-
3ü12 •

.

HORiARiO: das 16' b 18. ho- tal' no local com Da Beatriz
raso . ou com o sr. Ma uel Pe-.
,�esidêncla: Av.mida Rio Bran-

dro elos Reis, nesta cidade.co, n, 42. .

.

Atende chamado.
�elefone: ._ S\l96.

5,5 HP
11- HP
35 HP
�)O HP
84HP"

._

GRUPOS GERADORFS - '-'P E N T A"

Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos - - Com
motores DIESEL "PEN'_fA", partida elétrica _ radiator -
filtros _ tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elastica á Alternador de voltagem -
trifásicos 220 Volts _ com excitador _ 4 cabos para

'lRURGIA TREUMATOlLOGIA Anúncio mediante contráto. I d "1 1
.

t t-urtopedid Os originais.' mesmo não pu. ligação e quadro comp eto e contro e; toe os conJun os es aú
Covaultôr-io : João Pinto, 18. 'rl icadoa, não serão devclvidos. d "b I' t f'Dan 15 às 17 drãrtamente. A direção não se responsabiliza assenta os so re ongarinéts prontos para en rar em UnClOna.-
Menos aos Sábados
l�es: Bocaiuva 136. pelos conceitos emitidos nos ar- mento.
'::_ne:_- 2.714. tigoSINa;::���.::OES UfZII'

' REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE U
DR. NEWTON O leitrr encontrará. nesta' co·

p. A 'N T A C 'A T A R I N AD'AVtLA luna, informa'ções que n ...cessitll to:'
. dià,.lamente e d, iinediato:

CIRURGIA GERAI, ORNAIS TêleflJ:le MACHADO & Cia. S/A Comércio e AgenciasDoenç.ls de Sen��rRl -.. Pr�cto. 10 !;lstado .' 8.022 [
.

It.I�la -. Eletl'lcidad�. M�dl,·a. iA Gllzeta "..... 2.6M Rua Saldanha Marinho,·2 _. Enderêço telg: "P R I M U S"
GonC'lltnno: ,Rua VltU\'. Mel· Diário :!ll 'f -ilo , .••• ,.. 8.679

AN
-

PO IS I'rel�s n. 28 - Celelone' � "VI 'Imprensa OL__ .lI •.e .. Z.688 CX. Postal, 37 - Fone 3362- FLORI O L I ass!:nto orestals; consul
,Consultas: Das 15 II",ra. elo

I HOSPITAliQ Caridade: tdiante. _'. F' (Provedor) UH I ª êêêêêêr=rêêr#l@r#]F-lêêêr'#lr'#lr;::Jê.r§ e

j:{eslden�la: 'one,3.422 (Portaria) ' .. 2.03t: .---- _�_--
.

Rua: Ilhlmenau n. 71. Nerêu Ramoi> 8.83i MINISTÉRIO DA AGRfCUr TURa lIIlI
-i:)iC llÉÚO 'BE'imÊTTA .Ulitar.. .. .. . . .. . .. .. .. . 1.11l'; SERVIÇO FLORES'f'\L

'��� nr I
M Ê D I C o l:lãSa6�:�a�t.i��...(.���� .. �� 8.m DELEGACIA FLO[;ESTAL

Ortopedia e Traumatologia MaternidaJe Doutor Cu- RJ.X[IONALEx-interno por 2 anos do Pavi- 1011 Corrêa ,.... '.IZl
"ACORDO'" cd'M O E,'S'l'ADO

'

DE
, .

Ulhão Fernanltino Simorisen da CITAMADOS Ua-
n t C d S- --P GENTES SAN'::' '" CATARINA

.

can a. asa� e ao au!o. Corl\o de Bombejrcl ... .' 6.31:'
A V I S O

.

(Serviço do Prof, Domlllgos De'lserviço Luz. (Raclama-
fine) - EstagiaI'io do Centro.Ie ções)....... 2,404 A Delegacia Florestal Regional, "A Soberana" Praça 15
Orl:opedia e Traulllatologia e Ju Policia (Sala Comissário.. 2.OS�

no sentido de cofbii', ao màximo 'pos- l'UIl FelipePl'onto Socorro do Hospital das' Polícia (Gab. I:'e!egado) .. 2.1594

Cl" d S- P 1 .,COMPANHIAS DE IÍve1, as queimadas e dt!rrubadas de mato, afim de impe-lnICaS e a.o au o. TRANSPORTES
(s

'

d P f G d M
.

) TAC ,.700,dir os d"'�lstrOSc.s efeitos econômicos e ecológicos que
. el'Vlço o, 1'0. o oy orelra

I
,

- Médico do Hospital de Cari- �ruz�iro do Sul ..•..... 2.600 c:l.carretam tais práticas, torna público e chama a ate.:::,;ão
dade de Florianó.polis. I Pan!'tr ·SZ.·SIí21)! de todos os proprietários de terras e lav)lctldores em ge-
Deforlllidades congênitas e ad- t�i�: A'é�'e�":::::::::::: %.402 l'al, l;)ara a exigência do cumprimento do Código Flores-

qui1'idas - Paralisia Infantil -

Rebl ..

.

Ii 177 t I CD 23793 23 1 1 d dO t
.

l' T
" ..

2"80'o' a eçr.·. de - - 934) em to o o Esta o.s eqmle Ite - 1'auínatismo - Scandinava. . .. . .

Fraturajl, I ROTIHg
.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE �ATO
Consultas: Pela manhã no Ho�- Lu", �:��� Nenhum ,9roprietário de ,terras ou lavrador p'0?erápi�l.de Caridade, d�s 15 às ·17 e Magestic , .. ,

3.14:' 'I-'roceder que�mada ou 'lIerI'u bada de mato sem sohcltar,30 horas no Consultorio. IMetropol
.

C lt·· R P' t M'
La Porta .. ,.,........... 8.32: om antecedência, a ner.esBária licença da autoridadeollSU 01'10: ua .1C or eJ- Cacique � . , " '449

relles n. 26. ICentral 2:694 florestal competente, conforme dispõe o Código Flores-
Residência: Av. Mauro. Ramos Estrela .. ;............... 1.171 tal em seus artigos 22 e 28, respectivamente. estando os

- 166. - Tele, .2Ó69, Ideal.................... 1.81511 nfratol'...es sujeitos a penalidades,
REFLORESTAMENTO

Está Repartiç.ão, pelai rêde de viveiros florestais,' em

Icooperação, que m!),ntém no 'Estado, disp.õe de mudas e

lemQntes de espé0f'e'S florestais e de ornamentação, para
:ornecimento aos agricultores em gera;, interessaõos no t

I eflorestamento. de suas terras, além. de prestar toda
lrientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
no Banco dõ Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assunto'S florestais, para a Ilbténção de maiores esclarecimentos e, requerirem auto

rização de licença para queimada e derrubadas de mato,
devem dirigir-se às Agências Florestais MU-llicipais ou'
diretamente a. esta R2partição, situada à rua Sallto:!'
Dumolit nO. 6 em Flôrianópolis.

Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agr.isilva - Flol'Íanópolis.
�. C.

8

DR. WALMOR ZUMER DR. !. 1.0R<\TO
FILHO

--.-"-

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

pARCIA .

Dlplomado pela lt'aculdade Na
eícnal ele lI4edi cina da lfOlv"r

aldade do Brasil
b-interno por concurso a.. :Aa

teritidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
b-Interno do Serviço de Círar
Kia do Hc ltal I. A. P. E. T. C.

d io de Jl'méiro -.

Médico do Il oepital de Cartdade
..... da Maternidade Dr. C8rl",�

Corrêa
�OENÇA& DE S�NHO�AS -

PARTOS - OfERA�)ES
Cons: Rua João Finto n.

16, das 61,00 às 18,OÚ horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.

/)o<ot.\;a8 d�i aparelho respl r ..t'r�o
TuBERCULOSE

,", l;1ÜG}{AFIA E !{ADlv;SC(J I:'B
DOS PULMOES

Cirurgia <10 Torax
formado pela Faculdade Nad •••
ial de Mediciua, TisiolClKI ..ta e

l'isj,ocI.rurgião do 1(1)8pit&1 Ne-
rêu Ramos

.

Curso do espeçiuli:r.a�ão pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-alll.la
lente de Cirurgia do Pr",f. VirO

Guimarães (�o).·
vons,; Felipe Schmidt, 18 -

1t'one 3801
Atenue em hora mapeada.
"Kes: - .Ii.UI. Est..vea .Junil.r.

�o _. Fona: 1I11l'
'

DR. EWALDO SCHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e CriàÍlças
.

Consultório - Rua Nu
nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

das 16 às 17 horas (excElto
iO,� ')abados).
Resldência : Rua Mello e

Alvim, 20 - 'I'el, 3865.

IJR. CLARNO G.
GÁLLETTI

c� ADVOGADO -

Rua Vitor Mei::eles. 60.
FONE:: 2.468

• Plonianépofía -

l"\.csidl!ncia.
Rua: General Bittencourt. n

ioi.
Telefone: 2.693.

...-------

DR. JOOÊ MEDEIROS
VIEIRA

k:
- 'DVOG.\\DO -

í'Jaix-a Postal 'lIiO - 1taJII' .

Santa Catarinlt.
DR. LAURO DAURA

CLíNICA GERAL
},;r.pecialista em mo iéecias d.

Se nhoras e vias urinárias.
Cura radical das ínfecções

agudas e cronícas, do aperelh o

geuito-urinário em amb.... o.

sc>:os. .

Doenças do aparelho Dig_estivo
e do sistema nervoso.

Horário: 10'h ás 12 e 2% ás 5.
Consultório: R. 'I'í raaentes, ]2

- l0 Andar -- Fo ne : 3�4ti.
Residhcia: R.. Lacerda Cou'

tinho, 13· (Chácara do Espanha
- Fone: 324ft

.

DR. JüUO PAUPITZ
FILHO

Ex-int.erno da i!OA e��mar.�Se rv iç.j de ga3tro-eJ"�toloGill.
Ia Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W. Berardinelli). ,

Ex-interno do Hospit.at mater-.
nidade V. Amaral. i

DOENÇAS IN'!'ERNAS
Coração, Estômagc, í

ntestmo,
flgado e vias hí'liaves, Rins.
I_,ollsultório: Vitor Meirel•• 2Z
Das 1:: às 18' hora".

.

Res iuência : Rua Bocaiuva ZOo
Fooe: 845B.

o ESTADO
I

•

Redaçio· e tJflcf1UUl. à rua Con
ael.helro Mafrá, n. 160 Tel, 1022
- CX. Pestal 139.
Diretor: RUBENS A, RAMOS
Gerente: DOMINGOS F, D.

AQUINO
Representant... :

Represents çôee A. S. LUI<
Ltda.

�t:3 Seaadoz Tantaa. .cO -- 60
andár.
'Tel.·: 22-5924 _. Rio d...L"neir�
Rua 11\ de Novembro 2211 bO
ndar sala 512· - Sio Paulo
Assinaturas anual .. Cr$ 800,00
Venda avulssa • ... .. CrI 1,00

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
lhÉUICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Clfnlca de Ac1ultod.
Curao de Esp<!cialização no

aospít,'1l dos Servidores do Es·
tado. ,�"'...,

(:>erviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas - Pela manhã no

'J:ospitql de Caridade.
_\ tarde das 15.::!! b s, em diau

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esq'Jina de Tira'
dentes, Tel. 2'766.
Residência _. Rua Presidentoe

Coutinho 44. Tel.: 8120.

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

CLINICA
de

"L90S -- OUVIDOS - 'NARIZ
E GARGANTA

DO
fIR. 'GUERREIRO UA

�'ONSECA
Chefe do Se:rv:ço de 0TORI·

:'-lO do Hospital ue flurianópoli�
P'Jssue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS Pb.RA
'J'RATAMENTO das DOENÇAE
da ESPECIALIDADE.
Consultas - �"la manhã !Ir

HOSPITAL
Â 'fARDE.- daõ 2 us Ii

.lO CON&ULTóRIO - P.ua do,

ILHE" 'I nO. 2
RE":!D:eNCIA - J:t'clipe Se·.1

Inldt nO. 113 'l'el. 2:'>65.
----------------------

DR. JúLIO DOIN
VIEIRA
MtDlCO

F.flPECIALISTA EM OLHO'S
oOTTVIDOS, NARIZ E 3ARGANT.A
'l'RATAMENTO E OPERAÇõES
!?tfoo."Vermeli'.o - Nebnlização-

Ultra-Som
(r�at,amento de sinusite. .en;

operação)
Anghl-1'etlnúBcüpia - lleceltl!. de
Oculos - Model'lUl "quip'lImento
de Oto-Rinolaringololtili\ (ónice

no Estado)
Horário das fi às la horal e

das 16 às 18 horas.
ConsultórÍ(.: - Rua Vitor Mei·

reres 22 _. Fone 2675.
Res. - RUI! São Jori" 20 -

Fene 24 21.

... Sumentes .para. plantio
Tôdo o agricultor ou pequeno horticultor deve saber como é feito a

esc,olha ,da semente para -plantar. A semente tem, - antes de tudo, qUe ser

completa, 'perfeita, sem defeitos, - !impa pura com os melhotes condições
de gewninação, como também ,de valor germinativo bastante. alto. Sem estas
éiigência a semente não dará ao lavradoT a recompensa- dos seus esforços nos

periodos de colheita. Por isso deve_ ter o agricultor ou horticultor o maxímo
cuidado na ·aquisição de sem:ente para plantio.

G. A. Carvalho - Ver1de. sempre as m'elhol'es sementes.
VAREJO - MERCADO - PORTA no )MEIO

(xpresso floriauópds lt�a.
VOSSA SENHORIA QUE JÁ HABITUOU' A SERVIR-SE DA FROTA

AMIGA Du EXPRESSO FLORIANóPOLIS PARA O TRANSPO�TE DE
VOSSAS CAl'WAS E ENOOMENDAS 'DE BELO HORIZONl'E, RIO DE JA
NEIRO, SÃO PAULO E CURITIBA, n,;L,IQUE TAMBÉM ESTA EMPREZA
'PARA O TRANSPORTE DE VOSSAS I...:ARGAS DE PóRTO ALEGRE, ONDE
DISPõE DE AGÊNCIA MONTADj PAliA BEM VOS SERVIR:

.

ENDEREÇO: Rua�C,')menda.dor -{\zevedo, 64 •

Fone: 2-37-33 �Atende Ríomar)

Florianópolis, Domingo, 31 de Março de 19'57 "O Estado" o mais antigo Di.ádo de Santa Catarin,!

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

,
, .

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

.

r,egeneraçã natural. Torna

se indispe avel ;:Jreservar J

que aind esta de imbúi:1.
e impedir ue a colonização

gasolina S(} HP Diesel
80 HP" . (díreitae esquerda)

103 HP "

132 HP "

estado na

em. Santa

200 a 400

"

" " "
Campanha d

" " "

A

Catarina,
'

t

anos. Por i e motivo, o

problema fI stal relacio-

nado. à ím a, 'em nosso

Estado, só derá ser. re

solvido pel reserva patrk-
. morvial de bulais e corte
.

controlado m garantia de

aze com o matt)

a espécie nas zo-

• •

esquina

}i'i1ial

Dlt OITO 'RIEDMANN
E N I N A

R. C'i�!!�'!��s 2�.. Fisica
-Esqu. íRua Hoepl�e 1. Cons. Mafl'a

-----/-_:_----
.

O que define uJmpa bem feita é um compl�
xo grande de fatorJA. escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a cOfção, são alguns dos principais .

que intervem numJtpa bem feita Imperial Extra.
A venda desVxcelentes roupas é feita pelo

Crediário com lalades, nesta ci�ade, exclusiva-
.. mente pelo Maga Hoepcke. '

Viagem com segurança.
-'oe rapidez

s6 NOS CONF(i�-rAVEIS MICRO-ONIBUS »0
.

�- IAl'IDO--;SOL:BRISILEIBO))
lFlorlanópoli. - Ita1ai - Joinville - Ouritiba

Agência,:
__",,_ .

l\u2&IDeOCloro �e.quina da
Rua Tenentell8ilveh�

·�m

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

.-------------------------- -----------

-

-LAVANDO COM SABÃO

\iirgem Especialidade
�a (ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville - (marca registrada)

_,o
I
I

I.. 01

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DE S. -";ATARlNa Florianópolis, Domingo, 3t, de Março de 1957
't------1I---------v:--- ------�--- -----------.-------------------�'�---------�-----------

�c� , 11ft

9

s. e, Telégrafos de

possuidores de

prazo para ore.

irará a 31 do cor

,abril serão regis-

COMÉRCIO DE

Pelo presei edital, em eu

'na Portaria D S nO 3948 de 2

positivos' contíd na portaria 32
os associados de Sindicato para
Eleitor, desta e'· dade, o qual �
pará das eleiçõe para membros
do LA.P.C.

A eleição se reàlizada em

Sindicato, á rua rajano nO 14.,
Chiquinho, dt\s o (8) as quat?
do aberto o Ptaz e oito (8) di
tal' da data ,da! pu cação deste ed

,_.J

dos candidutos,
O pedido he i crrçao em trê

truido com os segl tes document

a) Declar.�ão o próprio pun com letra e firma
reconhecida po ta lião, de que incorre nas cau

; :le i:l(\]eg ílidade, prevís o título V da Con-
solidação das L is Trabalho;

b) Prova d q a empreza ue pertence está
quite com o LA admitindo-se o tal aquela que,
esmo que ten to de infraçã endente dê julga-

nento estando p c endo normal e aos recolhimen-

ao disposto
7, que altera dis ..

3/10/54, convoco
eição de Delegado
namente particí
Conselho Fiscal'

57, na sede deste
s da Confeitaria
(14) horas, fican
nsecutivos, a con

para as inscrições

ser ins-

os mensais;
c) No-vato d a,resentar o pe de inscrição, o

ndidato exibir: (I 'título de eleit prova de quita-'
o com o serviç , ilitai-. Estês, nentos, logo após
nf'er idos c?m a declarações con tes da petição se

devolvidos ao interessados,
Só poderão v r os àssociado ites, maiores de
anos, sabendo - e escrever, c ndo mais de seis

n ses de inscrição lOS quadros � s e mais de' dois
a s de exercício profissão, a

t 1 nas condições revistas no a

dr C.L.T. i
r atingido o;

48 de 28 de1
independen

vo ção às 16 horas, o mesmo 'di
adas.

Florianópolis, 25 e março de
Paulo alty - Pres

acima men-

A 0"
A Diretoria- encar'i os de N. Sra. dos

rifa do relogio
tem 26, foi pre
orrha Müller re-

.. ...... - ..�

Parto -Sem Dor
A equipe de obstetras da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa Drs. WALlVlOR ZOMER,GARCIA; ZULMAR LINZ

NEVES E RENATO COSTA, leva ao conhecimento das

pessôas interessadas que dará início' no dia 6 de' Abril
p. vindouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PAUTO
SEM 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

7° mês.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO
HOTEIRO E SIMILARES DE FLORIANOPOLIS

EDIJAL
Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto

na Portaria ,DNPS n. 3948 de 28-2-57, que altera dispo
sitivos contidos na Portaria 3.291 de 13-10-1954 convoco

os associados deste Sindicato para a eleição de Delegado
Eleitor, desta entidade, o qual oportunamente partici
pará das eleições para membros do 'Conselho Fiscal do,
lAPC. A eleição será realizada em 7-4-1957, na. sede
deste Sindicato, à rua Tiradentes (LIGA OPERARIA)
das (oito) às 14 (catorze) horas, ficando aberto o prazo
de 8 (oito) dias; consecutivos, a contar da data da pu

blicação dêste Edital, para a inscrição de candidatos.
O pedido de inscrição em três vias, deverá .ser ins

truído com os seguintes documentos:

a) - Declaração do próprio punho com letra e fir
ma reconhecida por tabi'lhão de que não in
corre nas causas legais de inelegibilidade,
previstas no titulo V da Consolidação das
Leis do Trabalho;

b) - Prova de que a empresa a ql!e p€rtence está

quite com o IAPC, .admitíndo-se como tal

aquele que, mesmo que tenha auto infração
pendente do julgamento, esteja procedendo
normalmente aos recolhimento mensais;

c) - No ato de apresentar o pedido de inscrição, o

candidato exibirá o titulo de eleitor e prova
, de quitação com as obrigações militares. Es
tes documentos, logo após conferidos com as

'declarações constantes da petição, serão res
tituidos aos interessados.

Só poderão votar os associados quites, maiores de
18 anos, sabendo ler e escrever, contando mais de seis
meses de inscrição no quadro social do Sindicato e mais
de dois anos, de exercício da profissão, a menos .que.ee
encontrem nas condições previstas no art. 540, para

grafo 2.0 da CLT.
No caso de não ser atingido o quorum previsto no

art. 2.0 da Portaria 3.948 de 28-2-57, a e-leição será rea

lizada, independente de nova convocação às -16 horas,
no mesmo dia e local, acima mencionados.

Florianópolis, de março de 1957 .

Oswaldo Germano Fernandes

Presiden te
/" .

Todo' o tecido usado nas _:(amosas 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.
Estas famosas roupás são distribuidas com ex

clusividade nesta cidade pelo Magazine Hoepclke.
-----------------------

......................

'I,,'-"_

/

EstabE Ieclmento "A MODELAR"
Ti'ajano, 33.

Exposição e vendas

CULTIVADORES DO CLUBE DOZE DE AGOSTO
RESOLUÇÃO 4/57

O Conselho da Diretoria, reunido em 18/3/57, con

siderando o pedido de muitos associados,
RESOLVE

10 Fica rescindido o contrato qUe dá exclusividade

para fotografias nas festividades ,do Clube- ao
Sr. Allan Torres .

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

a) De cada festividade fornecer, gratuitamente, ao

Clube, eseolhidas 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 fotograêos, em hipotese alguma poderão to

mar parte na festividade.

TREMOCO!
,

Adaptam-se para TRE-.
.. Adaptam-se para TRE

MOÇO BRANCO DOCE
á planta de inverno com

multiplas utilidades

Para esta e outras se�

mentes - Consulte CON

CEIÇÃO DA BARRA
Ltda. Eng. Agron. resp,
dr. Max Ufer -: R. Lib.

Badaró, 158 - õ.o - Te!.
34-9121 - C.P. 2.766
End. Te!. Conbarra

S. Paúlo
.'.- '-.

---
.

Vieira da Rosa
- -------------------------------

A G E N T E S .,
�

R'E E M:B'O 1 S O
I

Casa de Casemiras oferece oportunidades li elemen
tos ativos para trabalhar como vendendores pelo reem

bolso em qualquer' praça do país. Fornece-se mostruario
e paga-se boa comissão. Cartas para - TECIDOS PRI
MOR - Praça da Sé, 184 São Paulo.

--c:-..;.:ar-__-------------------

\ Emprego'
"MOÇ�S E RAPAZES"

�ml)E8SITAlVL�R PARA âUXILIAR DE ESCRI-
TÓ,RIO COM PRÁECA, CURSO GINASIAL, E DATI

LOÇ'tAFIA. CARl'.AS DO PRÓPRIO� PU:tfHO PARA
(' AD'A POSTAL, 2? FLORIANÓPOLIS, EXIGE-SE RE
FERmNCIAS; ORDENADO INICIAL Cr$ 2.600,00.

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

Ceras de Carouba

EMPREGADA
Precrsa-se de uma bôa

empregada só para cosi
nhar. Tratar à rua Salda
-qha Mar inho, 127. Paga-se
muito bem.
IlI>-O'_'O '�Cl",,,__,()_
- 1:'1' /?ê instruir-se sô

bre %, rorestas para pro
tegê!(oS da mão ignorante
que as destrói.

Cêras de carnauba : arenosa, gordurosa - Cêras de
Curteur i Manteiga de cacau - Oleo de Côco de babassu
-- Oleo de Caroço de Algodão Comestivel marca "DELI
CADO" ,_:_ Pimenta do Reino preta, sacaria de juta para
colheita, transportes e exportação - Telas de Aníagem,

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

das de mercador-ias, principalmente de cereais em ge
ral'.

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

..........,..- _-_•

.-M-..-..SAi� -::::·PRÊêís'Ã:-SE
- - - .,.

/ �ecessito de uma sala com entrada independente,
para escritório, no centro da cidade. URGENTE!

Cartas para "O�LEC" nesta Redação.

•••••••••••••••••••••
'-'_'f!!I44\ICliIZliL •

A floresta significa:_
fonte industrial;' solo fer
til; terreno valorizado; pro
teção de mananciais, defê
sa contra a erosão; garan
tia de àbastecimento do ma

terial lenhoso' necessârío
ao conforto, à economia e à
<3obrevivêncil). do Homem.

Granja Líberdede
A AVICULTURA 1t 'FÁCIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA 'l'EMP�

.

/

PARA A PRóXIMA�PORADA Av iGULA, FA-
ÇA SEU PEDIDO POR CHEQUE, VAI.E ou ORDEM DE
PAGAMENTO

.

PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00.
FRANCAS E OVOS. '

I

RAÇA - NE\\ HANSPHIRE e RHODS "VER-
NIS

.

VACINADAS (('NTRA A NEW CAST.L
RUA <!4 rur �hf' 10 111 ou G. A. @A

ARMAZÉM
Vende-se UIn, com ótima

sita à rua Bo-

-,

•

-
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Florianópolis, Domingo, 31 de' Março de 1957 "O ESTADO" O MAIS

/

Qual foi a primeira firma em Florianópolis a con

ceder ao povo as vantagens e facilidades do Crediário?
Qual foi a primeira firma a instalar aqui um est

belecímento de mobiliários, tapeçarias e utilidades
méstícas, em condições' de permitir a pronta montag
de um lar confortável?

.�

\ Qual foi a primeira firma que introduziu em nossa

Capltai o comércio de modas, confecções e' peles?
Qual a firma que vai apresentar- no dia 10 próxi

o mais formidável estoque em artigos de inverno pa
senhoras, homens e crianças?

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

Tailleurs de pura lã, desde

Capas .Ue gabardine, desde
Casacos 2/4 e�egantes, a

Camisolaé bordadas a .

Pijamas de pelucia a .

Sombrinhas, finas de sêda a .

Calças, homem, pura lã 1., ••

800 cruzeiros
995 cruzeiros
510 cruzeiros
80 cruzeiros

345 cruzeiros
183 cruzeiros
260 cruzeiros

Casacos de' pele, desde .

Ternos de pura' lã, desdé .

Combinações de jersey a .

Boas. camisolas de opala a .

Casaquinhos de malhas a .

Calças'
.

de meia a .

-Capas 'colegiais a .

2.910 cruzeiros
850 Cruzeiros
79 cruzeiros
110 cruzeiros'
175 cruzeiros
11 çruzeíros

250 cruzeiros

'. Sotiens a 15,00 cruzeiros
e ainda

L

uma grandiosa variedade de malhas, manteaux, tailleurs, saias, estolas, sobretudos, capas e artigos para crianças?
Milhares e milhares de outros artigos para senhoras, homens e crianças por 'prêços que são um desafio à in.

fiação! ! !

\ de
•

A ·MODELA'R
I

,

Importante: Acabam de chegar as ultimas novidades de finissímos ternos, paletós esporte e sobretudos par •. :J

inverno, da Ducal; Wotlens e. outros corÍfeccionistas do país
r

� ,:__.._� -r" -'-__

<,No Cenáculo)

Com a Biblia' naMão
.

DOMINGO, 31 DE MAR'ÇO (Quarto domingo da Qua
resma)

• ,

E as águas se tornaram doces ... (Exodo 15:25).
Leia Exodo 15 :22-27.

lVIOISE'S estava em dificuldade. O povo murmura

va contra êle perguntando: "Que havemos de beber?"
As -águas de Mara eram amargas, impróprias para be

ber. Deus não abandonou Moisês, que tinha sido seu fiel

servo por tantos anos. Nesta hora de dificuldade Moisés
\

fêz :1 vontade de Deus, lançou na água o lenho que o

Sen110r lhe indicara e desta sorte as águas amargas tor-

nara:n-se doces e boas para beber.
'

Há muitas fontes de águas amargas neste mundo:

guerras quentes e frias, fome, enchentes, sêcas, doen

ças, analfabetismo, depressões, crimes e pecados. To

dos ê�tes.e outros éonstituem águas amargas no ,�eserto
da vida, as águas de Mara nos tempos modernos.

.'

Deus proverá 0$ meios de transformar estas águas
amargas em águas jloces. Se formos fiéis a Deus como

o foi Moisés, aceitarmos a Cristo e pusermos nêle a nos

sa confiança, o poder do Espirito Santo atuará em nós
para fazer com que as águas amargas se transformem

'l10m doces, através do amor pôsto em prática..

-

ORAÇÃO ,

Nosso Pai-Deus, tu tens um propósito e um sentido' '

para a nossa vida. Ajuda-nos � aprender' de Cristo ele·
var o fardo da nossa responsabilidade na tarefa de con

duzir outros ao seu conhecimento. Em seu nome nós te
damos graças. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Cristo faz, tõdas as coisas amargas, doces, e tôdas

as cruzes suportáveis.
'

Edwin E. MacDonald (Colorado)

•••••••••••••••••• ..� .

SEGUNDA-FEIRA, 1.0 DE ABRIL
O Senhor é a minha luz e a minha salvaçã, ... o

Senhor é a fortaleza da minha vida. (Salmos, 27:1). Ler
Isaías 41 :10-13.

O SALMISTA nos diz que Deus é a nossa luz, a

nossa salvação e a nossa fortaleza. Deus nos mostra o

que somos e a necessidade premente que temos dêle.

Depois Ele revela-se a si mesmo, sua capacidade e pron
tidão em suprir a nossa necessidade.' Quando aceitamos
a Cristo e sua mm·te sacrificial pelos nossos pecados,
então temos a: salvação.

O Senhor é não somente a nossa luz e salvação;
Ele é também a nossa fortaleza. Não ,temos que temer
pelá nossa segurança, porquj, Bole disse: "Não temas
porque eu estou contigo ... eu te .fortalecerei... e te
ajudarei e te sustentarei com a dextra da minha justi
ça". (Isaias 41 :10).

Uma vez numa excursão subiamos uma colina e eu

tinha mêdo de pular os obstáculos que encontrava ue

caminho. Meu marÍdo ia à minha frente. Quando n�ces
S'ário; ê.1.e se virava pal'à trás, -estendia-me a sua mão'

eu segurava com onfiança e' de um pulo trans-

I
J
I.\

: � ...
•

: '

Poão' �Viei�a. & Cia Ltd

x -. "Tres raparigas,
-

x x entre 15 e 20 anos,
confidenciavam entre si.
Define tu o amêr, disia

a mais velha, bela encaro

naeão de mulher feita,
olhos de andaluza, sangue
ardente e meridional, di·
riiindo-liIe à companhetra,
tipo leíro, iomantico, va-

.

poroso, delicado i!ORlO'

! ma critanteme, igual à
Ofelia do Príncipe da Dí

namarca, o sombrio Ham-
leL

,

.

. A moça sorr,u e recitou
I.ltla a balada do Rei de
Thesle.
Fez literatura e deitou

estilo,
A prímeíra, maliciosa e'

. ironica, em. resposta, cano
tardou a sereneta de �Up., I:. PISTO""ESfistofeles, wifando as re-

tíeêneías .. , "O' ehe fá
la dormentada", •

Agó.ra tu, Maria, dís- :
seram.. I·Maria era a mais nova,

quasi .creança,
_;_ Sei lã, respondeu. I

'
'

E fitava alguma com::}.\por entre os arbustos.

> •

"

Insistiram as duas.: I N .
- Então. .. vocês que- I

'rem saber � que é amõr? .

: - Sim, dize lá.
. Pois bem; o arnôr não

está �os livros de bonitas

histórias; está na nature-

j,;;:;..ld

4 MORTOS 'E

(U. P.)'
explosões

aba am uma extensa zo-

na, erto do Aeroporto In
ter cíonal, .na tarde de ho

je as primeiras noticias'
di 1 que 14 pessoas mor

re m Ef outras 150 esfão
as: O Q. G. do Corpo
ombeiros anunciou qúc
quarteírão inteiro foi

ii. ruido pela explosão de
(1 amite. ,l�.

ão se sabe de momento
de se achavam depostta

:. s os explosivos. Uma in

mação diz que uma fábri
de fogos de artificio ex

odn-a. A primeira expio
o ocorreu ao meio dia e a

gunda 15 minutos depois.
o minimo 3 bombeiros e

m guarda de transito lu-'
ám mortos na segunda ex

plosão. A catástrofe ocorreu
• na estrada entre a capital
mexicana e Puebla, que pas
.sa perto do aeroporto. O
local foi a menos de 1.:lüO
metros do portão central do
aeroporto e grande parte
das vidraças do edifício se

quebraram. Varíos ônibus e

caminhões que transitavam
pela estrada foram sacudi
dos pelas explosões e 15 ftl

.
_

ridos foram retirados de
um dos veiculos sériamente
danificados. As explosões
deixaram uma cratéra de '30.
metros de" largura, '901' 9
metros de profundidade.
Duas ambulancias da Cruz
Vermelha foram ao local. do
desastre após a prlmeírn ex-

.

plosão e ficaram' bastante
avaríadas em consequência
da segunda. O ten. ceI. Ru·
fael Garcia Esparza, ."assis'- ,

tente do coma'nd�mte dos sol
jados do fogo, tamMm fi-
?ou ferido. O local da éatás-

o trofe está a apenas 6 quilo-

RUA .SANTOS SARAIVA, 250

C. P. N. 20 - TEL., 6.253 PEÇAS EM GERAL PA
END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL. F

ESTREITO _:_ FLORIANóPOLISCHEVROLET - DO
SANTA CATARINA

CASA ESPECIALIZaJA
EM MOTORES,

'FREIOS E MOLAS

DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS "PISTÕES MAH
/

PARA 'QUALQUER TIPO \ DE

DESCONTOS ESPECIAIS ,PA·RA
,

REVENDEDORE
I

PARTICIPA(AOVENDE-SE Cursíno Ignacio da Silva
e

Uma casa de negócio Olinda Aguiar Silva

com secções de armazem participam aos parentes e pessôas de SUa e
.

, ções o contrato de casamento de' seus filhos
e Bar, por prêço de ocasião, 'i! Américo Ferreira.
Vêr e tratai' à Rua Conse- Atda e A�érico
lheiro Mafra, 139, esquina
da Rua Padre Roma.

José Maria Ferrei

la.

F apontou.
, "E' aquilo.".
(Duas juritís trabaíha

vam n'um ninho e de quan
elo em vez beijavam-se, .1"

,
'

Fpolis.,
Noivos

1,4-3-57 - Rio de Janeiro, 14-3-

, ., .
"'

.

punha o' obstáculo. Só o que eu tinha que fazer ,era- p'or
a nlinha mão na sua e confiar na sua fôrça para SUs:
tentar-me.' ,�, I. ,

'Deus também nos sustenta quando nos entregamos
a Ele.

Na escolha dos tecidos 'dá mais alta qualid
tio corte jmpecavel, moderno e distinto e na gar
de um produto bem acabado, está a base da esc
cia das roupas bem feit�s Imperial Extra;

Ó Magazine H"oepcke é exclusivo 'distrib r

em ifossa' cidade .dêste famoso produto.
•
---- -".

_

� ;>1.,""
I.,.'

o R A -c Ã Ó "

Nosso Pai, tu és a fonte de tôda a luz. G�a�iosamen- .
,

.

P- A R T I ( I P ,A ç A O
Je_ concede-nos tua luz para iluminar o nosso caminho. Lauro Luiz Linhares e Senhora, participa
Tu és a fonte de todo o poder. Conderle-nos a fôrça para' rentes e amigos, o nascimento de sua filha'
vencer o mal. f,:m nome dOo Salvador pedimos. Amém. I L M A

PENSAMENTO PARA O DIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.D..s....... ·.·,
'stado� que, como o lliO' Senhor Presidente, que I>

Jrande do Sul, se dispõem .
Braail illgrf3squ, hoje,' nó

a resolver de �vez êsse, pro- caminho dâ solução defini (Cont. da 12.a pág.) ,Luii Mugiatti e Osires 'Brí
blema, elaborando e esecu- tíva do problema da ensila- Representantes dos Govjer- tov-8 Oficiais Gabinete e 1.0

do planos racionais, ho- gem e do armazenamento. nadores dos Estados- na. Co- Tenente _ Afonso Lopes da
estas e seguros, é digna Quando todos os homens de missão Interestadual da Cruzvg Ajudante de _Orden'
Ios maiores aplausos e deve, bôa vontade, de compreen- Bacia Paraná Uruguai Casa Militarpt
merecer a atenção de todos são e de patriotismo unem Dr. José Bawden 'I'eíxel- Outros telegramas
i:1íl bons brasileiros. ' as suas energias e as suas

ra _ Minas, dr. ..:._Herbert ,Ten CeI. Chefe Casa Mi-"

° Rio Grande do Sul cri -vo'hta,des para um Ideal Mercer _ Paraná, dr. Mário litar Plraguahy Tavares
, em 1952, uma autarquia, comum, as djficuldades se Leão _ São Pauto, dr. á- Palácio do Governo
nominada Comissão Esta- reduzem e a vitória se torna B h M M � G (c

'

•

rio Van Den osc - a- .. a,o I'O$SO - ,

_

,,&1 de Silos e Armazens fâcíl.> , to Grosso, dr. Manoel D. A. Partida' a,,_" ��pecial
CESA), que, depois de um Desejo, no entanto, a par Guedes _ Mato Grosso, dr. Vasp 8 horas dí�'� comítí
pqríodo de ,ajqjtamento e das considerações já expen-, Adail MO�'ais _ Ríc 'Grande va 'Mato .Grosso Gâ vrnador
. reparaç., passou a dese�- didas, pedir ao eminente sr,

do Sul, dr. Ego!!, 'Bercht _ .João Ponce Arruda -Secre-

�olver, nestes últimos dOIS Ministro da Agricultura que Paraná, dr. Sebastião Bento tário Agricultura
-

Altair
�flos um trabalho intenso, atente bem para os malôgros Camargo _ Goiás, dr. Nilo Brandão Presidente Assem
fujo� frutos serão, n�o te- já

O;(rridUs.
Não é admi'�. Maia _ Santa Catar ínã, .(11'. bléia Deputado Rachid Ma

hho dúvidas em afirmar, sivei ue se construam �als Victor Peluso _ Santa Ca mede Lider Governo Depu
dos mais- úteis para a eco- ilÍJOS ármazens para _flca- tarina, dr. ;r-oão Ribeir9 Ju- tado Clovis Hogueny - Mi-
nornja do Rio Grande do rem fechados, ínutílizados.. -,lior ,_ Paraná. - nistro Tribunal Contas -dr,
Sul e do Brasil. Reahnente, D- Brasil não tem dinheiro

._ Comitivas Saboia Ribeiro Diretor Co-
depois de elaborar um pla- para sustentar o -lux� de

Além dos já amunciadas, missão Estrada Rodagem
no sistemático a CES,A obte obras como as de Erechim e

registramos mais: Eng, João Luiz Oliveira
um finaciamento do Ba�- de Videira, que até hoje Radiograma ,recebido do Vereador Augusto Vieira Embora a F.C.F. tivesse escolhido' o recem.criado

�_J;P Nacional de DesenvolvI- ninguém sabe para que fo- Paraná" � Goias 'Deputado Faciano múnicipio de Lauro Muller para local do primeiro em.

_.'cão gra ve e nto Econômico, no valo.r ram feitas.... Curitiba n. 371 19,20 hs Melo - Engenheiro Othon bate entre o campeão da Liga Tubaronense e () Paula
de meios fina 224 milhões de cruzei- Não 'seria demaís que, 27-3-57 T . Nascimento e Camargo Ju- Ramos, campeão da Capital, o Henrique Lap eentea.deu

além do aval para a neste momento, fizesse tam-
CeI Che:{;é ICasa Militar ijoÍor Diretores Centrais Elé que a tabela deve ser obedecida. E as,sim, _OBtem, pelas

-
'�'.,

r porisso me 'te da operação feita em bém uma referência ao que Palácio do Govêrno Santa tricas fíneza reservar' aco- 12 horas chegava a estaCapital a delegação-de HenriqueQuerIo cre ,.", . - tra . . -

d "'4tL

mo, que estamos chegand eda estrangeIra; CO? ia vai constIt?lr a execuçao a
Catarina '

.

modações tr�pulação 3 ho- Lage, oblPiganoo a equiPe paulaína a cancel1lr sua ida
. ia'se nova e ale mediante concorrenCI rêde de, silos . e armazens, 27-57 _ Comunico-lhe qUe mens 2 aeromocas Sauda- a Lauro' Muller marcada para às 13 heras do mesmo dia.

fJe
a uma ,

. t de h
.

d t n
,..

•

d
'

'matéria de si! lica, o fornecímeü o

l
para a mel orla os ra s-

Senhor Governador MoYses ções Aprigio Nose,
_

.A F.C.F. verificando que a razão tava com o Henriqueoraem, stru T' f" t 'n_ 't 'I Pn no Brasil. ípamentos e a con -

portes.: emos msu icien e
Lupion e CeI. João Paredes Porto Alegre Lage, resolveu' que o jogo será mesmo nesta -PI a. o-

ar�dazet s'Juscelino Kub de silos no� portos de material transportador. Os
Sub-Chefe Casa Militar via. 20,50 rem não se sabe ainda se será à tarde ou à noite. O,�elH en e .

t de _ "

• ,

i"chek, fazendo do pro1:il barque (\ e� ce� .��s, 1 vagões. sao pouco� p;_:a .a's jarão essa Capital em ces 27-3-57 Henríque Lage, sexta-feira, em seus domínios, apos per-
do armazenamento u nde produçao 1'1 lCO a, necessIdades gerais. ao lTI- 'na 190 vg dia 30 ou 31 vg Ten. CeI. Píraguahy Ta. der para o Itauma nos 90 minutos, eonseguíu ve� a

.

.
. de' 'P

.
.

._

I f· ds métas com. que se apr ando em vlas� ahsslmd suficIent�s os nlavlOs. o;s, visto estarmos aguardando. vares Chefe Casa Mi.Jitar prorrogação, ficando desta forma c allsi ica o para en-

lntou aos votos e à cons regar aos gauc os: �m- apesa� dISSO, pe a pretcar�e� nesta Capital vg chegada sr. Governador frentar o cl!mpeão ilhéu. . ,-

�ação eleitoral do po de dois anos, a PrIdmeIra 'dlade dos re�u,rsf�s
a ua��, Presidente República pt dia Em adiantamento radio

rasileiro, assumiu eomp e de si�os eledva8;��Ó navio� e vag�es icam re 1·
e hora partida Governador 'ont�mvg 'informo integram

lis'sos solenes com a ag a capacIdade � ',. dos diaS e ate semanas nos
Lupion comunicaremos em comitiva Governador mais

,

1 d sso País e eladas E' o maIS serto pontos de embarque, porque tempo oportuno pt S. Excia dr. Francisco 'Jurunena e11 tura o no. "

�'
'f

ostra ttlsposto a dar a ta mais efetIvo e�florço q��, a carga e � descar�a �t� a·
Sr. Governador será repre. Ministro Tribunal de ,Con-

;--; integral e e matéria de SI os, rea 1- zem por metodos p1'1mI IVOS, se�tado Instalação reJ,lnião' tas e Deputaao dr. HelioqmproIlU;ssos't 'até agora qualquer es- não obstante os esplêndidos
o cumprImen o.

, . ,Governadores Bacia Para- Car\omagno pt Cordiais Sa�
C! feifo sr. Presid o brasileiro. progressos da tecDlca, nes- ná Uruguai pelo Deputado dacões.o nol�tica de estímulo a

- Não vaciIo em- afirmar, se terreno; �los e armazen�' Estadual Guadaçara Borba I Major Carlos Pandolfote, a p ,

modernos como os que vaI Carneiro -vg' Secretário In� Chefe Casa Militar
fazer o Rio Grande do Sul terior e Justiça vg que par Ten. CeI. Casa Militar Pi.
e os que certamente cons- tirá desta Capital dia 29 as raguahY Tavares
truirá o Ministério da Agri- 9,55 horas avião Cruzeiro pt Palácio do Governo
cultura ou a iniciativa pri-· Dia 29 as 8,55 horas manhã -Mato Grosso
,'�ada, terão apar�hagerri vg avião Real seguirão essa Partida aVIa0 especial
completa e aperfeiçoada, ca Capital bipt drst Herberth Vasp 8 horas dia 30 comiti
paz de executar em, poul!as Mercer e João RIbeiro Ju· va 'Mato Grosso Governador
horas o trabalho de carga niol' vg repres,entantes êste I João Ponce Arruda Secr�ou de descarga para o qual, Estado no C.B.P.U.vg dr. t-ário Agricultura Altan
hoje, se exigem vários dias. Rosaldo Leitão vg Diretor 1 'Brandão Presidente Assem-
Num País de deficiências de d F � C..... 1 P 1 h' ]\fEstra a erru' eml)a a· bléia DéP'lltado Rac ldI-a-mater!aL ferroviário e ,por- raná pt'As .9,45 horas avião mede ,LideI' Governo Deputa
tuário, ,de 10CoIllotivas, va- -

Cruzeiro yg seguil'ão 1?ep�- : do Clovis Hoguiny - Minis
gões e navios, multiplicar tado Federal dr. BenJamID i tro Tribunal Contas dr. Sa
modernos armazens e silos Morão vg P_residente Gope,l 'baia Ribeiro Diretor Comissignifica�á multiplicar-o ma

vg dr. Sinval Araujo vg Di-I são Estrada Rodagem Eng.
terial rodante e de tração retor do Departamento Fron

, Joã'o Luiz Oliveira Vereador
e as frotal;! marítiw,as e f,lu- teiras vg CeI. Alipio AYres '! Augusto Goias Deputado
viais brasileiras! Carvalho vg coordenador pia' Faciano Melo _ Engenhei
Creio oportuno, sr. P,re-

n� desenvolvimento econo-I 1'0 Othon Nascimento e Ca
sidente, que se ventile hoje, mICO Estado vg Ruy Cavai·

margo Júnior Diretores Cen
neste augusto plenário, o t' Alb N Ican 1 ,uquerquevg eu- trais Elétricas fineza reser-
problema que focalizei rà- zarth Francisco Machado e_ var acomodações tripulação Vende-se duas casas à rua José Boiteu� nO 1 e 2.
pidamente. Espero que, na Eduardo José Daros vg aS-I' 3 homêns 2 aeromoças Sau- Preço de ocasião. Facilita-se pagameato. ratar na

próxima Conferência dos
sesso�es técni,cos pt Do�- dações Aprfio Nose Casa "A MUNDIAL", Rua Felipe Schmidt, ou Nel1êu Ra-

Governadores dos Estados JornaIS da Capltalvg segUI· Minas Gerais mos 61.
da Bacia Paraná-Urup;uai, rão às 9,00 horas em avião Casa Militar Palácio Go- -----------------------
em Florianópolis, a 30 e 31 �al seguintef'l j�rnalista,s vêrno ' , P A R , I ( I P A ç A- O,do corrente, o problema dos b' tPt'

.

d CarvalhovgIP
.

1'0 aslO e
. q. M;.P. RespolSta vosso

silos e armazens mereça es-

Em.anuel ,Co�lh9Vg NacIm
_ ;rádio .364 informo ,comiti- Otacilio Macêdó En�ino Cesarmo da Rosa

pecial atenção e o exemplo BacIlavg ;Robielrto Barros
.. Governador Prof. Cândo Rio Grande do Sul fruti- F'lh A t' L'

va SI
1 ov� n om? UCIOVg dido- Holanda Lima pt Ce-

fique, e,m benefício do Bra- (Roma:no AmodlOvg Ernes'

P' 1 F'l'h R b t

-

mig vg dr. João Kubitschek
sil. to UJq, 1 o e 'O er o

Figueireido l)el'Ítor DERvgSei que o preclar,j) Presi- Novaespt As 11,25 horas
,d V't Andrade Glito vg

dente Juscelino Kubitschek .-

C·
.

t
r. 1 01'

"t
aVIa0 l:uzeIrovg s.egum es

Pte. Frimisia vg dr. José
vai a 31 de março, VISI Itr pessoas�lpt Dr. LUIZ Orlan Bawde; Teixeira vg Mem-obI:as do Tronc<;l Principal dovg DIretor DAEEv� dr.

,bro Comissã'O Permanente dr
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o Sul do Brasil até São Pau A
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vg Cap. 'Jonas Pereira Sil

derá ser chamada a .linha
da redenção econômica do Jbavg Tenente José O��iga
Sul. Rio 'Grande, Santa Ca-

.

bipt Membros Casa }4Ihts,r

tai'ina e Paraná serão reco· vg dr. José Francisco Tam-

nhecidos ao Presidente da bias Fortes Secretário Pat··

d ticular IGovternadou.· pt ,dr.
República, que f-e�c e�sa. es- Emiliano Franclin Castro vg

necessidade veio IR. lei tra-da vital a meta @'lOclpal
d t

do seu govêrno, no setor fer Casa Civil Governa or ,p

Seguirão támbém tres jor
nalistas e tres Pilotos

'

pt
Ats Sds
Aúolfo Brubski - M ternada com sua morte, agradece

CHefe Casa Mili-tar amigos que compareceram aõ seu

Ten Cei Chefe Casa Mili- ,que envIaram' flôres e pezam&.
tar PiraguahY Tavares Outrossim convida para a Missa de, 7.0 dia, que man·

, Palácio do GovernQ dará celebrar dia 2 de abril (ter�a-feira) 'às 7 horas,
Mato Grosso p..a Cap. São Luiz, na Pedra Grande.

Partida avião . especial A todos que compar cerem a ê_ ato de fé cristã,
Vasp 8 horas dia 30 comi.- antecipa seus agradecimentos.
va Mato Grosso Governador - ...

João Ponce Arruda Secre

I tário Agricultura' Altair
I Brandão Presidente Assem
bléia Deputado IliIfhid M
mede Lider Governo Depu
tado Clovis Hogueny - Mi
nistro 'Pribunal· Contas dr.
Saboia- Ribeiro Diretor Co
missão Estrada Rod�gem
Eng. João- Luiz Oliveira
Ver�ador Augusto· Vieira
Goias Deputado Faciano
Melo - ;Engenheiro Othon

. cimento e Camàrgo Jll-

, o Agrônomo Manoel
Acha,.,-se .

Filho Inspeto nal do SerVIço de Ex-

Trig'o nes te , que, leJStá executando

.e.á®a trigo catarinense e de

r.- Markma-n Filho este
de deu conhecimento do

enado-r Saulo Ramos, in

"ncias já, aprovadas pe

i e pelo Dr. Dael Pires

ET.

o Sen�dor Carlos
;membro da Comissão
'tuida

.

para elaborar os

e do Código Partidário.
parte- do CÓdigo Partid'

s êfe Oliveira foi eleito

aI de Senadores, consti
tos do Código E],eitoral

e aO senador petebist.a a

Comissão, int�grada de

pOnto de partida, Iroli

dos -diretórios nacionais
5 Se-nador,es, resolveu,
�ítar sub3ídios e suge
Idos diversos lpartid()� ,

,

Estiveram na Sede,
com o,s m.embroj d

Manoel Bertoncini, Gent
dentes das Exec-ut�va's d

TB, em longa conferên-
ecutiv,a Esta.,dual, os SrIS.

pelini e Mârió L�al, pr,e'si
, de OrLeães. S. Jdaquim

nt!i!.

O Hospital de São
no Município de Turvo
mil cruzeiros; devido a i
Ramos junto ao Minist

Em 1952.07 dejul
gas,

-

na Mensagem env

.,propondo a instituição
conceituava: "

...0 segu
de política do amparo a

volvimento

o ,então Presidente Va!!"
ao Congr,esso Nacional,

seguro I8.grícola, -as,sim Ü'

grLcola,. é Ulma das peças
mem dt.t campo e desen

Govêrno está promo-

I
Para corresponder a

2.168 (de 11 de janeiro d

igIUIro agrário dêstinado
OS rebanhos contr

a

54), que implantou o se

reservação das colheitas
ntualidade de risco que

clonaI de Se,g1lll'o Agrí-,
ei 2168 e Riegulamentada
ii de 1954), levar até os

asileiros Os extraordina
cola. à Presiden.te Jus

na pessoa do Dr Rafael
ministrador '6 dotado de
de que precisava a Com-
pois, ;em 'boa hora con-,

FINAS BOLSAS A (RS 110,DO
O "ARTIGO DO DIA�' DEAMANHA
A todos, que cumpal'ecerem a êste áto4tle fé ctistã.

antecipam seus agradecimentos.
"

Continúa empolgando o' interes�e público a -introdu

:çã�. da venda diária, pela A MODEL�R, do "Artigo do

Dia".
'

,

Não se pode deixar de dar um destaque merecido a

E'sta iniciativa, como aliás, a nenhuma que realmente

traga benefícios ao povo.
É lima inovação que representa uma das mais va

:iosas oportunidades para a economia popula
O primeiro artigo das v�das em aprêço, foram com

bina,:ões de jersey a Cr$ 7).,00. Ó segundo, foram ótimas'
toalhas, felpudas, de rosto, pelo prêço de Cr$ 25,00. O

t�rcéiro-; _.{)u seja, o. de amanhã, .2a. feira, strá 'O qije en-

dma estas linhas. São, como é notório, Ilr_ê.cos tlt.t:WtLI.U...
•

........ -s:'1iO
eamii'Nte sensacionais. •

Daí o justo sucesso.
'

-Vende-se Loto.
Ao lado do Palácio� residencial .'lo Gov

(Agronômica).
�

InformaçÕes· na 'A Modelár".

,ador

VENDE-SE
•

e,

Senhora
.....

e

Se:nhora
,

participam aos paréntes e pes'sôa\ de suas relações
o contrato de casamento de sues fi:lhos, Túlio e Elisabeth.

Túlio e Elisabeth
Confirmam

Rio do Sul, 23-3-57 . Fpólis.,

roviár.io.
Com bôa rêde de silos e

armazens, com a ligação
ferroviária, do Sul a São
Paulo e Rio em bitola lar.

ga e com o aumento da fro·
,

ta nacional de cabotagem,
o Sul' há de -ser um celeiro
cada vez maisl rico e' mais
farto, produzindo para a

prosperidade: o bem-estar e

a grandeza do Brásil.
,..•••• '!'..- ........,..........

-....--

Agradecilula:,
A família de Zilda Pereira di Silveirl,
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'C âJta a estl tCapital dos' RECEP M PALACIO I ínconttda satisfàção _

�
REPRESENTANTES nos O Dr'. Alvar.o de Souza Lima rapó, em Mato Grosso, a'

"Rl!PMse�tantes do"

Estad"�'
Em Palâeío, autoridades :uili-'I

. As impressões colhidas im'ali}
,
ESTADOS I abreu sessão e em segu idu con i Sôbre o, Rio Paraná. ..:;(CIÃ:

PARANÁ&ARAGUAT, tares, eivis e ecl.euiâstfeás, bem atpn,istas. Todos esperam pelo Instalou-se tio terceiro IlnJar, 'vlda o sr. Governador ele Santa Em seguida o sr. João RfIt1;l'iu 11m aconte e'nto pala çomo representantes da imilrell'tI êxtto da Reuniãõ, as severando

U,
m do E�icio das Secretarias, uma' Catarina, Dr. Jorge L<.:celd:, pará I Junior, rep,res!!ntante do Esital barriga verã í\s 11 ho- -sa fatada e .escrfta, foram os ,.e_r--�é���".Uel,O Brasil esta.- nião dos representantes dosl presidir a rnuntãc. , I do Paraná, enãltee'e e ag1ijl'ontem, j.á era grande o c,em chegados rec�ido.,.c?tn entu·1 v�,à'feh't'o affB";'1'� tadoa do Con- vêrnos dos };stPdo� .iJ:íteg!'an Agradece o Exmo. Sr. Governa- contribuição da .oC.r.B,P.U.o 'dQl;pO'Y'o qfie enchia II siastica salY,à de palmas, seguin-. ela ,de ve er s um ucall1i- tes da Bacia }·,'raflá-UruJl,'uui. dor de Santa (}Ü,UII!,\ a eacr.lha,1 eolaboração nêase asaunto.15 de Novembro.

I do-se as 'apl�5e,ll:a�iíés

P'6ltO\!Olaj
nho para outras graudes] Com a rapidez que li escassc e, em segu+da, puj sa ri ;Jaltlvra a91 Os senhores represe,ntanteompanhia da Força Mi res. realiz - de ordem econômí ea tempo nos permitia, conseguimos Sr. D�. Alvaro tIe Souza Lnna ",a· Mato Grosso e Paraná" encEstado em'u�orme apu IMP_ltES'SõES DOS GOV�NA para ,_rasil.. 1 ouvir para "O ESTADO", as ím- ra presidi-la. Começa entào, (. se- nharam, �eguir..Jugestões.lendo à �rente o glorioso' DORES E l\fE�BROS DE SUAS O, colegas das noasas EmJsso- pressões dos srs. Representantes nhor 1.0 Vice Presidente, Dr. Al_l O Sr. Vice JllF'eside>'lté eÜlião- Nacionaí, aguardava eRIl COMITlVAS. _eil, a' êste tempo ja-��'a,zhlm seus

I
dos Estados e alguns membros 'Varo de 'SOUZl,l Lim�, ii�tribu'Ílldol que, até maio dêsse ano, li Ed�t!, e di,scipli�da

form.a�urIT
TODOS OTIMISTAS micr�fônes para junto da� rer-I Dr. Nilo Maia. Dr. VIctor ;'1,111&0; ° relató�i? referente íl\J ano. de' br_a�, subsidi_ária, da Ed�liIr JliISSwm dos Il�stres vIsl�a Com a p zr-sença do-s senhores son�l:dades. pfes'3�te3., Ra uma Paraná, Senn()l:��, Dr" I:erbe1't 195� e 'CO?,a das ata�d(. ';ons�l�o l'Ihlao, devera �Mreg�r � P'Oteso �eCThall1ente, as 11,40�nt1nu, C;ov�rnadol' Jorge �acerdn det e�pecI� de co.nfusao. I'odos que M:rce1',. .Dr. L:g�n lh':eht� Dr Dellberativo ,.la ultima l'eUlil�O, de Uru?upunga: Uma vez prtos, '�'2s:nha..dos do sr. Gl'ver. �anta Catarjna, Senhor Dr. -Alva ll'1am '11l1preSSoes como uma cor-, .Joao lWbeIro Junior: RI') Grande passando o livro de presença aos essa usina trara graude I ben..dor Jor�' Lacerda, davam en 1'0 de SQ'Qza Lima, 1.° Vi�.:l Prcsí rida da...ians, caçaudo aut.ilgrnfos. do Sul, S,". i)r. A:lail !Iof o rats ; M�'-I Senh.ores Membros "II :",('8>1. Elil' cios aos. estados mais. pró;óutraqa �Praça 15 os srs. Repr,?�j «ente de CIBPU,

rep".(lselltnnteSj s=
ncsso lugar. T'ínhnmoa na� Gerais, D� ..

José Ha"v.',den 'fel seguida, leva ao �OnheCL'n,cllto <lei Autortzado pelo :e'l3lWsentllse'nt:1!rt1ea- dos �tado!!ll- da Bacia dos, Governadcres o asscsvoree tempo ainda para outra enves- xerra; Mato Grosso, /;1'S. Dl'3 I todos o problema de .Urubupun .. do Estado do Paraná, o CeI.aran.áa.�gUai ?om su�s iUZid�sli dos Est�d�s:le Santa Catnrína 'tida>
,

- Má'rio Von Den �asch, M;'I.lh,cl.?
I
g'á, demostra�do a couvculência pio Ayres de Carvalho,' ped&mi#.as.. O trajeto ate o Pálá das C0I111tIVn!;. INSTALA-SE NO TERCEIRO A. Guedes; GO!a:l, Dr.. l:tebaehllo flessa obra, nao só. para 8ão Pau-I ,palavra para ,saber qual a aS}0.f, i feito ft

Pé,'
::n>ncl.) \IS viii

I l'c,rguntas rapidas, respostas
I ANDAR"

W> EDIFICIO nAS SE

I Dante Camargo; e São Paulo. Dr

110
com� aos outros

Estad, os como
I
da dos trabalhos, o que, a sei:�lIteR' ovacionados t>e:o povo. I tpmbem rápidas com sorrisos de' CRETARIAS A REUNIIO DOS Mário Leão. sejam o de Mato Grosso; Coiá?, responde o sr. 1.0 Vice Presid

•- �aA'm-a'""'r'-a---'-'-'Bo's De"",ut'ad'"O'S" r:��:��i:Un,s�a��?:à::l�f;i�:od����:�jl:!;;::��:���:I::�:;�ri;:.

de do Sul, estudQ do :>alto do PI" adlantad� da hora..

. ..

O Sr. Fontana analisa problemas da 'atualidade:-sílos, 4 armazens e transportestuno tl'anspo!:te e �ollwrchlização adotad�s; m'Qitas as ll1.,Cdld .. s 'lll�nejal' e realizar a solução'oos
ou industrialização. anunciadas como- aI! sentido defi- nossos problemas fundamentais.

Se somos um paíd em que encT- nitivo, para a soluç;lo final de (Cont. na '11.'" pá\\,.) .

mes pareeIas de população vivem tão grave qUllstiio. Mas, na reali-
�

nas mais "flitivas condi�.jes' de dllde, o que hl\\'ia cm matí:riu de �

Esperamos para muit.o
brev.e a organização de iden
ticos "Cursi�hos", para a

preparação de candidatos às
Academia M'i1itar de Agu
lhas Negra's, Escola Naval,
�scola Preparatórias de Ca
dete'S, e outros qUe virão be
neficiar grandemente os nos

sos jovens conterrâneos que
queiram servir á Pátria in
gressando em nossas Forças
Armadas.

E o mal se alastra, ru
ma aflitiva am'eaça à pecuá.
_ria serrana. pondo lem IJt'
rigo imensa riqueza de todl).
a zona.

Contrastando com as pl'f.\

co mais. - "

Não seria o caBO da i$
.

tervenção violenta do!! po
deres públicos • federai91estaduais - para um com
bate deCisivo ao mal?, in
LaJés, ao em�ve1; de dols�
tres funcionárllls - de cu

![os esforços' e zelo não du
v:idamos - não deveria
estar várias (!qu:pes de té
nlcos? .,

A riqueza coldiv� é
soma d�s _riquezas t
.lares: O desgaste de�
desgastQ., daquela.

'* *

'"
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