
RIO, 4 (VA) - Os ernbalxado
res de Portugal e da França; que

acompanharam o presidente da

República na visita a Brasí.lia, re-

com o ritmo dos trabalhos em
.Brasí lia. O st., �AntoÍli<t.e Faria

declarou ser quase ínacreditável

que em tão poucos meses já "c

realizassem obras de tanto vulto.

E � sr. 'Bernard Hardion predis
se que o projeto urbanistico fará
de Brastl'ia uma das cidades mais

encantadoras do 'mundo.

nários.
O sr, Governador do Estado, por intermédio doS

chefes de sua Casa Civlil e Militar, fez-se representar na.

re:_flpção .

'

RIO, 4 (V,A,) - Registrou-se
hoje � tarde tremenda 'exnl.)S'll) Ina fabrica de po lvora do mun ini

'pio fluminense de Caxias. irá

cerca de duzentas vitimas, c at rs

mortos e. feridos, e alem disse,
trinta casas das radondezas f'o-
rum destruidas. ,

O delegado Amil Reichardt e

to do- o pessoal ela Delegàcia ]Cl

Caxias seguiram para o '.tJcal,
bem como socorros do H<JOJll�,,1
Getúlio' Vargas, do Corpo da

Bomb'ei ros, ambulancias de vári-rs

hospitais e caminhões par"! o

transporte de ·feridos.
Somente no Hos.pital Getúlio

Vargas, às 20 horas de hoje, ha
viam ingressado mais. de cin

quenta vitimas da explosão :I

Duque de Caxias. Desses feridos, Diretor: RUBENS DE A. RAMOS Ger.ente! DOMINGOS
cerca de 20 acham-se .em, estado $ -200 F O

'

grave. No posto do SAMDU lo· Edição de hoje: - 12 págs. - Cr ,
- L RIANO�OLIS, 5

�����--��--��--�

Diretoria do C(Joselho, da
Ordem -des 'Adv'ogados:-

Em sessão ontem r.eã1i7.ada o A ele.ição, por unanimidade,

Conselho da Ordem dos Advoga
. acusou o segu inte resultado: Pre

,dos do Brasil, Secção de Santa sidente - dr. JOdO Batista Bo

Catarina, elegeu sua d iretor'ia pa nassis; Vice-presidente - dr,

.

ra o -bienio 1957-191>8. José Felipe Boabaid; LO Secre-

tário - dr, Estevam Pregapani ;
2.0 'Secretário

'

- 41'. Praneisc s

Assis e Tesoureiro - dr: Paulo

Felipe.

I
Ao novo preside ale e demais

I\IemprO's diretores :lrrese.�tamo�
nossos votos de f'31H I�' ..tão uos

1, altos cargos' para os '!uais fo

ram eleitos pela =ntlcfade do'

classe.

DR. JOÁO B: BONASSIS
NOVO PRESIDENTE

to, da.Dasa Militar da Presidência da, República.
O eminente conterrâneo teve restíva recepção no

ae!rõPõ"to' "He�cílio Luz", para o qual afluíu"gra,nde nú
mero de autoeldades, amigos, admiradores e correligio-

BRASILlA SERÁ A MAIS ENCANTA,.
DORA' (IDADE DO· MUNDO

-

gres sa ram ante-ontem mesmo a

.esta capital no u{.riscount" prc
sidencial, enquanto o chefe do g:>
-verno permanecia na futura �:t

pita). Ambos os diplomatas m os

tram-se bastante 'impress ionados

DENUNCIADO NA (OLOMBIA O
PERIGO DO (ÀF� A'FRI(A�NO

TEHERÂN, 4. (U�) - "I'omou

'posse -hoje, o novo premier do

Irani -sr. Mannucíer, quê prome
teu apreciar a facilidade do pais
a pacto de Bagda e das potencias
ocidentais.

Depois de �e�eber, por lar,go tempo, os cumprimen
tos e abraços dos prescmtes, Q sr. Ministro da Justiça ru

mou para esta Capital, formando:",se, então, longo cortê
. jo, de.m.ais de cem canos, inclusivel onibus.

.

N� residência de seu -filho, dr. Nerêu Ramos Filho,
o ill(stre eataj-ínense tem sido cumprimentado por ele-

\ A melhoria do padrão de vida na
América Latina

WASHING'rON, 4 (UP) - .o

presidente Eisenhower elogiou,
hoje, os esforços de diverso, gru

P9s para melhorar o nivel de vi

da na América Latina e disse es

tal' certo de que "finalment.e se

conseguirá o objetivo com êxito"
O presidente discutiu asiunto s la

tino-americanos ao rece be r de

Sprulle Braden, pres idem e da fio·
ciedade Pari Amaricari r, Jl0S Es

tados Unidos, uma -mcdalha de
ouro de reconhecimento 1101' "no

tavel contribuição à so lidar-leda
de inter-alnericana". Brath·n, ex·

em baixador na Colombia e C1.,ha

dídos por 10 ou .15 .centavos d"

dóJar menos do que' o nosso.'Já
os cafés solúveis se estão b.ent>'
íiciando

.

com esta afluência de
cafés' baratos e ,recebem pode r J
so refôrço para desalojar. o bom

produto, Qferecendo ao con-sum i

nor, que não é técnico, mas um

bebedor .de �café, um Iíquldo '!\HJ"
'dã ínfusâo+autênt.íca só tem f> ca

lor, a fluidez e a aparência"..
'

O
citado jornal. 'sugere' uma campa
nha continental em defesa dia ca

fé e pede apoio para Manuel Me
jia, diretor da Federação N.:J,cii\·

. nal dos Cafeicultores.

vadíssime número de pessoas.

NEGA IKE PRETENDA· RENUNCIAR·
EM, FAVOR DO:VICE';PRESIDENTE

. CONVIDADOS PELOS RUSSOS .. �. L, WASHINGTON, 4 (UP) �- 01 cionais, entregando o p:od�r 1\ Ni,
.

7 f' I' presidente Eisenhower declar.\u, :8:on. Manifestando-se IrrItado, o

MOSCOU, 4 (UP) ...,' Um gm G. V. Ivanov; e_por' out.ros O
o �- hoje que as' informações de que' presidente' declarou que não .1.1

po de oficiais sovi"Sticos convi· ciais de menor categorH�. am .. 'rehunciará a�tes de terminar o 'via motivos para que os éspecu,
d h· t' 't

' a' 25 do rOl'1'ente. O . ..•
"

..,
'.. .

d h .

ou, oJe, ve eranos nor e-ame· versarlO sera
. , segundo perío'dOc'de governo ','lU lad-ores dUVidassem :l sua one,

.

li
.

M" 't f' dereçatlo 'lOS mes- .

'

..... .' -. . 'd d b' Lrlc nos a virem a oscOu para conVI e 01 en fllvor do vice-presIdente Rleh�i·l tldade e mtegrI a e aSlcas. enl

comemorar?o 12.0_anive;sál'io ela mos 9 norte-american(\s que _f.l- Nlxon é a "maior �stup'idl!z ijue brou que, quando anunciou que se

junção das tropas russas .e am(.· ram a Moscou em 1951? para 'l!:n�l oU-Viu'; desde que subiu ao 'po,j,,� candidataria a um segundo perío
. Elb ]"45 O

.- 8 de maI'o Entretanto" .', '.,
'

'd'l'lcanas, no a, em v • con· reumao a '" Um_reporteI' dls3e ao preSldNll.C do, infQrmou que seus me ICOS

vite saiu publicado no "Pl'avda" o convite se dirige a tódos ?7 -ou-
. circularam notícias e btJatos, ulti- achavam que poderia cumprir

em forma de carta abert,a,"assirtu- tr'Os veteranos norte-:ime.1'lCa�0'S mamente, de que ele poderia aras com 'os seus deveres e que ele
da pelo major-general da reserva, da. segunda guerra molndlal. tár-se da presidencia quando " mesmo dedicidira- que assim era
_-

AClDENTECOMO AVIÃO EM QUE P·";;ti�ETORNÃRA�AO TRABALHO
VIAJAVA EDEN . f IjONDRES, 4/UP) - Cerca �. ·�e.cu.sa a' ate;der a ordem da en-

, 2 milh�es de trabalhadores <la tidade. E quanto isso, uma comlS-

WILLINGTON, Nova Zelândia, 41 regressar a sua base naquele paI�,
. B 't"

-

t 'são 'es'peçial do, goVerno est.uda
(UP; - O avião em qui! o ex- em virtude de. falhas dos mQto-" ind.ustrla 1'1 ,antlca redorndart·a� .

h seus pos os sen o e er- a§' reviridica-,ões salariais dOÍ!
J)remier Britânico

.

Sir

Anthooi1 res. Eden, como se sabe se dirigia oJe aos

d 't""
Eden viajava da nova Zelândia aos EE.UU. afim de ser submeter minaçõe�U e. seus rdespec I�OS �Ille operários,

.

. . B t dicatos m grup,o e grevlsr,l ó

para as ilhas Fllhelres; teve que. a tratamento médico em os on. .

e, enl certa ocasião, ch�J[� da �;.e.c

çii-o de Assuntos Latiul)·Anw'.1{a
nos do Departamento '.le Estaelo

foi. acomp,anhado de �4 diretores
da sociedade, que é ,jrgal1izu(;ão

particula.r, em visita à Casa BI'lIn
ca. O presidente, com ') secretá

r!o de Estado, John Foster Pulo

les, recebeu o grupo no, ·salá.) elo

gabinete. Depois de ser condé �o

rado, Eisenhower de,clarou: "Ao

aplaudir as coisas que. estão teu

tando fazer, considero-me ',(!')'llCl

um soldado nas fileiras é apôio o

trabalho por estas coisas". Bra:
.dÊm havia manifestado 'ao nr:?si�
derttê que "a solidariedade das

Republicas americanas, combí

nando e reforçando o mater ial

saparado e valores espirituah; de'
cada uma, pode fazer ..de ntJss,>s

dois continentes uma fonte de

civilização, de uma ci'Y'ilizaçiio

sempre adiantada 'para benefkio

de toda a Humanidade', .-

.�1

- BOG,OTÃ, 4 (UP) - O vesper
tino "El Independiente" assinala,
num editorial, o per'igo que ofe
rece parau economia colombiana
- baseada essencialmente no ca

:Lê -r-: a presença no mercado dos

Estados Unidos, do produto arri

eanq,
O jorrial recorda que, tal como

'lEI Espectador", . seu predeces
sor denunciou êsse perigo há
'muito tempo, aersseentando : "A

gora, infelizmente,' os fatos nos

estão -dando _ razão. O mercado
americano está sendo invad i-Io

pelos �afes africanos, de quali
dade.inferior, que podem ser,'ve'l'

Cessará hoje o movimento grevista
LONDRES, 4 (UP) - A gre"e(( brícas de autos: 'aviões, ferra

nos estaleiros e fábricas da In·lrmentas e' outros produtos que ta

glaterra vai ser suspensa na qu in- zem 400/'0.do total das expontaçõt s
ta-feira, pendendo dê uma inves- da Inglaterra também deverão

tigação que o govêrno realiza sô- reiniciar suas atividades, depois
br� 'as reivindicações do pro leta- --�----"-----------------,-----

riado que exige aumento de, 10'?�" O, CHILE EM ESTADO, DE SITIOnos- salártos. Os grevistas que JO-

m�m um milhã.o e meio nas. fá. SANTIAGO, 4 (UP) .: O govêr- mente das tarifas dos transpr.»
bricas e 200 mi l nos - estaleiros, '

no impôs, hoje, o toque de reco- tes por parte do govêrno. OS ('S'

rece�eram o:�ens de voltar 20 lher e anunciou o estabelecimen tudantes, que se manifestavam

serviço na quinta-feira. A CO')
to do estado de sítio a. parti� da pela Avenida Bernardo O'Hig

federação dos Mecanicos e Ope- mei'a-noite, como con�equência' li·) gins entre as Ruas Estado e

"rãrios de Estaleiros, integrada gravíssimo elH!ontro entre estu," Ahumanada, em pleno centro d�
por .40 sindicatos, decidiu sus-

da.ntes, carabineh'os, do qual "e_ cidade se lançaFam violentamente
pender as greves e, para isto, já sultaram cento e trinta ferido�.. contra os carabinejros, culpan.
foram enviada InstruçÕes aos .eus Com o choque de hoje culmi- do�ós pela morte de um cOlnpa
chefes: A g'1'eve paralisou as 'ati ,. d 'f t

- n·hel·ro.·nou a serle e mum es açoe�! (tue'
vidades em dezenas de estaJ.íiros,

.se vem registrando, desde vários
I

o número d'Í! mortm; se eleva

onk' e�tão sendo con,truidos1 lias
dias, como consequência do a·�. a seis, até o 'momento.

300 navios. Os operádo.s"da� �á
�:...

na Inglaterr.a
de amanhã. Uma Corn issão Je In

quérito, integrada por três d

dadãos, iniciará amanhã seus t1'''.',
balhos. Os aindicatcs oju)'!rem au

mento de 100/'0.

·Inglês e francês facultativo no ensino
.� ...

.

.

superior
· Chateaubriand
· embaixador

, RIO, 4· (VA) - Em. �ua 'última' o .progresso científico em todos os

j'eunião, por unanimidade o C0!1-1 tempos, e agora mais do 'que nun.

selho Deliberativo do Con�elho ca, baseia-se fundamentalmente

NacionaÍ de Pesquisas pediu ai no intercâ.mbio de idéias, expe1'i.
exclusão dQ...disp�sitivo�ue !ol':la ê�cias, .d�cumentaç�,. biblogrn
facultativo o ensmo de mgles (lU

I
fIa, estaglOs e convlvlo, entre .aade francês nos' cursos secundá, equipes de inves.t;igadores. de la

rios do país, conforme o projeto boratórios e institutos ele pesqui.·
de reforma do -ensin'o, ora em sas de tQdas as regiões do muno

curso naquel,a casa do Congr')H�O I do. O memol'ial foi I>llcregu,é on'
,

Considera o éonselho Na�iollall tem à comissão de EduCflção e

de Pesquisas que a aprovação de Cuitura do Senado pelo profa ••
tal dispositivo será lame'ntavelre I sol' Joaquim Costa Ribeiro, melll

trocesso na evolução histórica de bro do Conselho Nacional de Pes

nossá cultura.- Lembra ainda que quisas e relator do memorial.
I

RIO .. 4 (VA) � Em sessão �c

creta, que durou quinze minutos,
·

o Senado aprovou 'POl" 35 voto3

Gontra ill1'-1L
escolha do sr. Assis

Chateaub iand para ().. cargo de
embaixà 1" extr.a;;rdinário e pIe.
nipotenciário do:-Erasil em Lon

dres. Pa-ra a vaga aberta na re

'presentação maranhe!1se, qué {le

vera rehunciar, será convocaclo o

suplente Públio Bandeira de .\le

lo, que já esteve e111 exercício cm

outra oportun!dade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Cont, da 12.a. pág.)
Das �,30 às 9 horas

Das 9,30 às 10 horas

Das 13 às 13,:\0 horas

5 de "Abr'a 1957' '�O ESTADO"

,C. de Souza -
Domingos Tonéra .: Dal.
miro Duarte Silva - Esta

.
nislau Ligock --:- Euclides
Alves Vieira - Edgar Pa
noch - Edio Antonio Ní
colich - Eduardo Nícolich
- Euclides'. Carretrão -;
Euclides Pe'l'rone'� Dr.
Emanuel Fontes --= Eduar
do Ruthekoski - Enedíno
C. da Rosa -;' Erico K. Cou-
to ,Eduardo Luz.
Edgar Ruthekoski - Eran
cisco Ferreira - Dr. Fran
cisco de Assis - Fernando
Faria - Pernando Pache
co Avila.

tor Garcià. Hermann Mauro Nunes Linhares
Beck Junior - Heleodoro .n-. Manoel B. Lacerda -
Ventura - Hermes ·'C. 'Soa. Miguel H. Daux - Nabuco
res -:- Ioldory Cam�s"Ga- Duarte Silva - Nabor Ju.
rofahs - Prof. Ildefonso lião de Oliveira - 'Nelson
Línhares � Iraci B;' da Silo Coutinho - Naroal Bom'
veira _" Hercílio Co'laço. . da Sítva - Nelson L. Nu-

,.'
nes -'Narbal Barbosa de

Das 11 às 11,30 h�as Souza -. Nagib Daux
Norberto Domingos da Sil
va --Nestor· Vicente da
Rosa - Nicolau, Estefano
Savas -:- Dr. Newton Li.
nhares d'Avila - Nícomê-'
des Silva - Nilton Gou
vêa - Nereu Andrade
Namen José Curi - Nj1-
ton Mong.uilhot.

Jose Carlos Daux - J0-
3e Zacarias Lisbôa _: Des.
José Rocha Ferreira Ba.s..:
.os - ,CeI. José Lupercio
Lopes - José Gil - José
darbato .:.:.. José T01entino

.

de Souza - José de Cam
pos Brune - Dr. Jo;é Ta.
�ares da Cunha Mello -

,Das 10,30 às' 11 horas" José Simeão. de Souza -

José Zo�er, Sobrinho - Oswaldo Mongúilhott -
José Francisco da Silva - Osny Barbato - Pedro
José Soares Gravan - José Leão Coelho - Pedro Eva�
Olavio de Mesquita Rocha dsto Dias, - Paschoal Si
- José Urbano Heil - Jo- mone Neto - Pédro Ba
sé Meirelles - José A. Bru-, tista Duarte Silva - Cei.

.

,10 - José R. Rosa - José Pedro Lopes Vieira -=- Plii
Lupercio Mafra - Dr. JOséj riio Franzoni Jor. - .

Felipe _Boabaid -=- José �'ar7' :Pa�lo Fontes '� ...,�"Pã�il)
,bato FIlho - Joao MarIano Fel! e "

edro Ribeiro

�.M:��9,.,�i .�. " osá' - Paulo Positô -
Bittencourt - Jbão E.' da' _E.edro Vicente da Silva -
>;Silveira - J.oão R. �t%>1i..; Paul� Valente Ferreira -

veira -- JoãQ Sêare'� .a:'. ReilÍ�ldo Ligo�ki - Renato
cuco - .Joã ... · Vranc.isco Bo": Ril-la - Romualdo Pires L

sa. Rosato Evangelista - RaY
mundo Vieira - Se"bas
tiãs> José Diniz - Salvatr

,

G. Vieira.' ,

1_ JQão B. Berreta Juniol' I .....� !",.,.1({'!--";ji" :!"".

1_ João Assis - João �e Dt>i \5,30 às 16 horas
Deus Machado Filho - I�;;'-·
João 'Gonzaga -"Dr. João Rui de Souza Viana
José de S.,Cabral - João Rafael Digiacómo _:_ Major
Paulo Guimarães - Dr. Rene Verges - Dr. Rober�
João D. Ferreira Lima - to. Lacerda - Silvio Napi
Jacob' Vitáli - Joaquim .- Sidney 19u.ateJlll da
Coelho dos Santos - João ,Silveira --'- Cei. Silvino. E.
Salles da Silva - João C. Carneiro da Cunha -- 'Des.
Tolentino das Neves Salvio ele Sâ Gonzagá,
João Ranulfo de Oliveira � Silvino R'1!ssi � Se-b�stião
João Fermino dos Santos - J. D. Martins - Sebastião'
João Mario Zo.mer - CeI. L. de Carvalho - Telemaco
João Eloi Mendes - João M. da Costa '7" Tancredo
Caneio. de S. Siqueira - Gevaerd,� 1'elm9 Ribeiro
Joãó Carlos das Neves - - Tomas Woo.ds - Tomas
João Batista Berreta :__ Cei. C. Cabrãl - Tertuliano. Bri
João Candido A. Marinho to Xavier - Vi-lmar Sa
_ João. Inacio Zomer - lomé' Pereira - Dr. Vitor
João Batista Rodrigues _ Lima -: Vivaldo Garo.fa
João Ambrosio da Silva - lis - ,virgilio. Mo.ura
João Alvim Martins Vidal 1t. de Jesus - Wal
João, Henrique Simas '- ter Moritz - Valdemiro
João Sjlva - João Ferrei- Monguilhot - Dr� Wilson
1'a de Melo - Luiz E. Daux. Abrajam Walter Kuenzer

Dr. Walmor Zomer Garcia
- Cap. Wall�ce Capella :._

Wilmar José Elias'- Zan
zibar da Silva Fernandes.
RELAÇÃO nAS IRMÃS
',' e;:A.,.I1tdl.....

·

Das .8 as 8,30 horas

,
,

Adalberto Sabino - Ar
:rTI"!1ndo H. da siIv�.- Alei
oes Bonatellr - Aloisio Soa

"res- de Oliveira - Alcides
pe Oliveira, - Prof. Amé
rico V. Prates - Dr. Adei�
pai Ramos da Silvá ...;... :Al
varo . P. Camargo' ____;' Ald'o
Camargo da . Silva ..::. Ar�'
lindo Go.uvê� _:_ Ari�tides.
Alves. Óuriques. Junior. _:_
Aroldo Caldeira - Ari Sil
va -: Arolde Brasi'l da Luz
- Braz Fiorenzano - Bia
se A. -Earaco - sr Biase
Faraco - Carlos Schmidt
- Carlos Cardoso ..

. Das 9 às 9,30 horas

Das 10' às 10,30 horas

Ivan Carlos Schm�(;l.t
frineu Bornhausen�---,. Dr.
Ivo de Aquino Fon�'e�a':'_
iVO Bandeira Portes - Ito
Schmldt - Jeronímo Va
rente - .Dr. Joaquim Ma
deira Neves - .Jaíro Ca
iado - Jorge Daux - Ju
lio Vieira - Jacob Vilain
Filho - Jorge Navarro
daberbeck - Jonas Cario
ni; c- José Antonio. de S.
J(tj: ..i:_ José Augusto de F�
das - José Fiorenzano -
José Fernandes Neves
José Vitor Garcia - Jor-
5e Melo - Justino Simas
- José Luiz Yunker - Jo
::Ié Méira - Jorge H. Bar
bato - Dr. Jorge Lacerda.

Mons, Frederico. Hobold
- Francisco Mota Espe
zirn - Francisco Duarte
Silva - Francisco

.

B. da
Silveira -'- Francisco An
con io de Melo - Frederico

. Manoel da Silva FiJho -

.' 'Carlos Galuff - Celso
Capela - CeI. Cantidio Q.

, Regis - Carlos Angelo Fe-
-dr igo - Dr. Carlos Lou
reiro da Luz - Cami'lo L,
-do Livramento -r-r- Carlos N.
Galuff _ Cláudio A. Pra- F'rancisco A. Evangelista-
-tes :._ Celso Ramos _ Car- F.elipe. Boabaid. - Fran

los' Gaynetti _' Cristiano CISCO Simas Pereira - �er.
da. C. Pereira _ Darci Lo- ,.a,fldo. C. Bastos - �elIllto
pes _ Dair Lago _ Dario C.

.

Bastos - Castão �e
Fernandes' Pederneiras _I As.sls - Gu�tavo A. da Sll-

Duarte José Fernandes _ � v�ll'a - .GUllherme ,.Fran
Dionisio' DamiaIii _ Dario CISCO AVlla - GetulIo L.

J. O.uriques _ Darci Gou- Pontes
.
Gilberto. Gleu�l'

1,nt�d� Souza _ Daniei Lo- - Gregorlo Borga - Gus-

• '('í"pes Mafra _ Eugenio' T. ,taVQ �onzaga - G�tuli.o
Taulois Filho, Zome.r - Gustavo. de\ -OlI

veira.

Das 11,30 às 12 horas

'Di.Iermano Schmidt
Gentil B_arbato'- Guido

.
VENDE-SE Veiga Pamplo.ná - Dr.

Um Café·Bar sito à Rua.13 Hen�ique Rupp Jo.r. - Des.

�e Maio no Estreito no. Mer· Henrilque· Fontes - Hugo
cada Municipal. 'l1ratar .nol �. Freisleben - Henrique
local com ,o proprietário, ne. LoureirÇl Filho - Dr. Ha-
'gócio de ocasião. .roldo- Pederneiras - Hei.

tor B. da Silveira -- Heitor
PRECIs:A-S'E Dutra _ He'lio José eos

.

.:Bensão 'em caSa de famí- Reis -,-H�meterio Silva -
: lía",(lasa.ll.,s'ee.mm. lifilmhooss .. li!.A!:p�' F'

"r"'"

'�'T __ • yt! a e arla-

sl'llita:l'efirêõclâS:-- 'l"ratú 119. Itaroldú S, Glavan -:::__ Ha-
'rua,Felipe' Sêhm�t.; 110, roIdo Barbato - Helio Vi-

..
_.•..-....•............,

A
;./'�

Moreninha

Das 13,30 às 14 horas

A Izabel Villas·Boas, deusiriha, endiabirada

)Iloreninha que canta quando fala.
E - quando canta - um anjo desce à .terra:
Tanta magia sua voz encerra,

Que, ninguém pode ve-Ia sem pleitea�la
..

O olhar esquivo e meigo de zagala
- Se a ensolarada palpebra descerra �

D�svenda um' mundo, em que o amor não erra
-:" �

Mundo de \sonhos, que a ilusão embala "!

Cabelo solto, boca rindo em flor,
Cõa feminil dominadora graça
De um rosto ardente, vivo, f?edutor

Os labiüs de carmim, vertendo beijos,�
A morena. radiosa, quando passa,
Deixa um �·âstro de ciumes e desejos !

WALTER DE CAMPOS BERNFELD
Rib, 3,0-IV-955

:,..,_..._-_-.-_...._-_••-."!...-_. - .

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

cher, espôsa do sr. Fre Leopoldo' Pires _,.. Luiz
derko Hacher. B .. Piazu - Jorge Barba-

- Kiria Atherino, espôau to - Laudelino Wagner -
do Sr. Jorge Miguel A _LindoIfo J. de Souza
therino. Luiz Freysleben, - Ledo

_ Deputado Paulo preis,' Perrone Machado - Dr..
'.
_ dr. Alfredo Damasceno. Luiz Souza - Prof. Luiz S.

da Silva. 1.Bezerra da Trindade-
- Luiz G. da Luz - Licerio

...,- �

'

j Camargo - Lazaro G. de

SEM' I.'IOMAL O I Lima - Dr. Leonardo Pe�

.' ��AR1�1��O' .00' DIA" 'J trel�oure�� L��b��!�h�eal
Uj Luiz Mãrtinelli - Miguel.

DE AMANH-
Daux - Martinho Calado

t;
.

'A Jor. - Milton. L. Povoas
- Marcos' Manoel Cordei
ro - Mario Luiz Mal.t.tlado
- Manfredo Leite - D.r.
Mario Rocha - Moacir I..
da Si'lveira - Manoel G.
Vieira - Manoel M. Neves
- Manoel Mancelos Mo.ura
- Manoel da S. Feijó.

.

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE,:
- dr. Pedro. GaU�tti, resi

.

dente no I.tio dê Janef· .

1'0.
- sra.. OUilhermina C. d�

Silva, e.sP.Ôsa do sr. Ani
éeto :8: -da ,Silva.

- sra. Iria Prazeres Ha

Al?a'llhã sêrá Jll11. grande dia para as nossas, dona:>
de,casa, pois, será posto 'a venda, !�Omo "artigo d� dia 5'
um doo ínais procurados objet03 de utilidade' doméstica
Trata'se _Qas finíssimas col.chas de sêda Leila, da repu·
tada marca "Alfo".

O pl:êço dessas colchas é normalmente acima de
Cr$ 400,00. O prêço p'zlo qual serão vendidas, durante (

meio dia de ,sábado e o dia inteiro de segunda-feira, -se

rá dfll Cr$ 293,00.
E' mais um vigoroso com.prOlV!ante do acêrto e dab

vantap;ens do artigo' ;do dia 1Mroduzido pela. A Modelar
e úma reafirmaçã'O do Slogan: "fa� do artigo do. dia

D.as 14 às 14,30 horas

a base certa e real da sua economia."

MaliriIio Mo.reira Leite
- Mano.el A. Barbosa -
Manoel J o.sé Prates - Ma

.

A MODELARnoel J. Nunes Abreu

Das 14,30· às 15 horas

Dr. Newton Bruggmann
- Odolino Lins :__ Dr. Os
car Zomer - Otavio de
Oliveira - Osni Berreta
de Oliveira - Oswaldo
Francisco da Silva - Ota
vio 'M. Guimarães - Osny
Ortiga - Osvaldo Costa -
Osmar Francisco da Costa
- Dr. Osvaldo Rodrigues
Cabral - Orlando. 'Damia�
ni

.

- Dr. Othon 'da Gama
d'Eça -' Oscar. R. Pereira
- Orestes G. Bittencourt
_ Osmar Eloi·, Meira -
Otavio Ferrari - Oswaldo
Sohn - Osni Melo..:'_ Ma
jor Orion A. Platt .:_ Ota
vio Cabral.

Das 1!\ às 15,30 horas

Adelia ,C. de Medeiros.

Eloa M'Oellmann' Go.mes
_ Elvira Lobo _ Eliete D •

Sim�ni -... Elisabeth D.
Wendhausen - EU Garcia

Adelaide Tavares .do Ama- Babelo _ Erotildes ,G.
'

ral -;Ana Cardoso de Sou- Verges _ Ed-Ia Mária S.
za - Alice Wendhausen de Nicolich - Estefania L.
Brito. - Ana Vieira da Coutinho - Eglantina de O:
Rosa - Alcivia Pedra Pi- Cruz '_ Ester S. da Silva
res - Alice Carp.l!s de As-

_ Ernestina Dutra Rila'�
sis ___: Avelina Ped.erneiras Edite Dentice Linhares _.,..

- Aurelina Born da Silva Etelvina von Edem de S.
__Ada 'N. Tolentino dé Moreira - Edite da Silv,ei
Souza - Alciria Brasil - ra de S. Gondin - Eulina
Ana Pereira de' Oliveira - Nunes Pires - Eugenia da
Ana Prates Fioravante -:- . Costa' Meira ---,. EUani Ma
Ada Filomeno Fentes - dnho da S. Santos.� Ester
Altair Regjs .de Oliveira - Silv�ira da Co.sta - Ernes�
Adelaide Pires Livramen· til\a �un�s' de Souza -:

to. - Araci de Oliveira F� Eda Elba Schlemper Simoni
lipe - Aurea de Oliveira

_ Etelvina de B. Meirelles.
Ferrari - Avani da Costa
Perei.ra - Amelia Richard
da Rocha - Adelia M. Be�
zerra da Trindade - Alei.
nia Çarioni - Ada,lgisa
Vicchietti - Aimeé da Cos
ta P. Gonzaga - Ada Bi
coccki . Ramos· -Alzira
Francisca dos Anjos

. Das 8,30 às � horas
�

Alzira Freitas Ferreira
- Adi Garofalis R'ibeiro
_ Angela Zili da Silva -
Alice Guilhon PetrelU
Antonieta de O. Lima -

Adelaide Pi Bernardi Mo
rítz - Aurea Furtado Scb
midt - Aracl C; Silva -
Anaaílda C. Coelho - Ara
ci Mafra - Angela Mon.
guilhott ,- Andreza P. da
Silva _:_ Argentina da S.
Fernandes - Adelía 'Ga
ma F. de Melló - Angelina
Pizani Mafra - Angela
Ferreira Machado - Adir
Caldeira - Arlete . Garcia
- Adelia C�eren Amin

.

;:_

Acacia C. Avila - Alceste
C. Russi -'Alceste Barbo.
sa - Beatriz da S. Vieira
- <Branca de Morais Sa
vas - Benta Chren-Barba
to - Brasília Maria Rosa.

Das 9 às 9,30 horas

'�t-M' ., tt'e Ia ongui o

Candida C.,_ Leite - Celes
tina do L. Carvalho _:_ Ce
!ina de Campos Farias.
Celina Furtado Ciqueira :__

Consuelo C. da Cunha -
Clotilde B. da Silva - Có.
rà da Luz Medeiros - Có
ra Duarte Silva - Catari
na Vieira Zimmer - Celia
Born da Silva - Cecilia P.
Geváerd - Celina Trom�
powisck Taulois - Clotil
de Perrene Machado - Co
rina Calvet Werner -: Car
men Freysleben . de Souza
- Celeste Arantes Ribas
_ Cidalia Vilela Guima.
rães - Cecilia M. ltitzmann
Neves - Carmen Co.rrea de

S�6Q.� .•

Viana - Cecilia Machado
_ICarolina Tara.nto Piazza
_ Clariêe Z. Zomer - Car

gtem de C. Carneiro - Ce
�ilia Gevaerd Fortkamp.

Das 9,30 às 10. horas

Carmem -Rosa - Cecilia
da R. Lopes - Dora Pe.
derneiras -'- Diva Gevaerd
Lisbôa - Dora Lopes Elias
_ DaIva Russi S. P·ereil'a
'_ Dilma Zomer - Delcy
1. Climaco ,da Silveira -
Dalelma 'Zomer Neta _:;

Dulce, de Sá Luz - Diva
Formiga - Dalila Laundes

Dorothéa M. Bitten
court ..:_ Diam�ntina Roma�
nos - Davina G. Bitten
cou�t - 'Dilma Taulois de
Andrade - Dulce da Cunhà
Cabral - Dorvalina M.
Loureiro - E'loá Mayno.ld
NuneS. - Eulalai B. da Sil-

.

veira .c_ Etelvina Gonçal
ves - Etelvina B. Capéla
_:_ Ester Charnesck Ber
reta - Ernestina' Doner
Nev'es - Eny Martin's Sch.
midt - Darcy L. da Silva
_ Eli Borges Mafra - Edi-· .

te S. Cardoso - Do.rothea
C. ,de Souza _:_ Delcides C.
da Silveira'- ,Dalcema M.
Ma{tins Dorvalina. B;
Dutra.

Das 10 às 10,30 horas

Das 10,30 às II horas

Ernestina Bonsfild Clau
dio - Elilia de Arruda Car
valho - EU H. Heil - Fre
derJ,ca Schard ' de OUveira!

(Cont. na' 11.a pág.)' I
/

FveGl1an'a.
Levantei-me ao clarear d

.

m'. .

a aurora, com Os

�os serenata. �e salda topei com um vizinho e Ipara o posto, em busca da leite mais "baratsul 90 mundo, que já naS faltou duas vez
semana, apeaar dos �artões B e dos cartõe �s

- Com o cartão A você compra B?
S .

N- ,
.

- ao. Nem com o B eu compro A!
- M�s quando só tem B é o que há é A?
- LeIte ou cartão?
- Cartão. ou leite! _

- Ah!
,- Olhe lá! O posto está F
- Que F?

•

� Fechado! .

- E'! Não há nem A.
E enquanto. _o amígp e vizinho ia atrás de um,necsdor partieull:llr, que' vende leite analfab�to, eu

compra de leite L, isto é, em !'ata, pelo prêçocaro eío m'lJJ!ldo...
'

Clube
.
de Cinema de Florianópol

..

o Clube' de
..
Oínama de F.lorianópolis e o Cinebe Dla:ri? da Manha comunicam. aos seus associados qna . proxlI�la segunda-feira, dia 8 às 22 hOlras, no CI

RITZ, sera apresentado, em avant premier·e, .éxclusiva
l'a 6s associados o 'filme nacional "O SOBRADO".

Baseado no romanCe de E'rico Ver1ssimo "O TE
PO E ? VE�O", �ealizado por Wlalter George Du'
e Cas.slano Gabus Mend'es, o filme tem sido reCebido
:rnanel'ra ii mais lisonjeira por críÜ�a e público.

Cóm e·sta sesSão os Clubes de Cinô1na da Capitcontando. com a bôa vontade dos proprietários d�s
tabelecimentos José Daux :S/A,' prosseO'�em na- ap'r
t

- � . ese
açao de filmes. selecionados. e em exibições pr'évias e
clusiváS para os sócio�. . '

_

Par::t e�sa sessão será impl"e-cindível a 'aprese
taçao do cartão sO'cial' correspondente' a'O mês de abril. '

. trabalhadores urbanos, quando adquirentes
de

"

prédios para á re�.pectiva res1dêncía, estão insen
tos do pagamento do .impÔsto "inter-vivus", até o va
lor de 120 mil cruzeiros, conforme a I.flt n. 1.530,' de 9"
de outubi'o de' 1'956. Se o v),!:or do infóvel for superior
a 120 mil cruzeiro.s, sàmente a parte exce_dente estará
sujeita ao' impôs to. Essa l�i. contou com o apôio da
Bancada do PTB, já que a iniciativa, foi do ilustre De·

putado Braz Joaquim Alves; e 'está publicada no Diá
rio· Oficial de 12 de outubrG de 1956.

--000---
O iluytre candidato à frefeitura de Vidal 'Ra

mos, Sr. Augustb Koerich, que' conta com o 'apôio dG

PTB _ PSD -�PDC - PRP, ,esteve na" sede do PTB,
em longa conferência .com QS Srs. Drs. .A!�ácio Gal'Í
lbaldi San Thiagoj pre$idente do Diretório Estadual,
e 'Rodolfo, Victor· Tiet:imn, presidente dO' Dii'etório ue_

Bl'Iu:sque, e o Deputadq Braz Joaquim Alv,e,s, enCÍ!erit�
e digno Secretário Geral do Diretório :ij:stadual do

PTB. Os petebistas pl'anificaram, após essa reunfão,
uma campanha maciça em favor. do candidato.

-000---
Regl'e'ssou de Canoinhas onde estivera em mis-

'são do 'bfretório Estadual do. PTB, de que é um' dos
ac�ados vice-presidentes,o DeputadO João Colodel,
autor do, projeto de lei que dá para Blumenau uma

Escola Superior de Química: calcada nos moldes de
m�elar estabele!C'imento existente na paulicéia.
.

-"-000---
Um -valoroso ,eleitor, repudiando alguns comen

tários que visam enfraquecer Os órgãos legislativos e

intrigar, com o povo, oS respectivos membros, e·scre

VeU pa'ra esta coluna o seguinte: "A insistência com

que certos setores da opinião pública falam subsídlos'
dos deputados, deixando de lado 0$ lUCrOs exce·ssivos
das comparihias, ban90s e emprêsas. que exploram o

pOlVO - é ,dos aspectos mais ·humorí''lticos do nosslO

meio.. Aborreeem-'!le, co.m os jetons que os deputadOS
pe'rcebem, que nem sempre dá para cobrir suas enor

mes e crescentes despesas, mas nada dizem dos as-·

tronômicos lucros e dividendos .das fábriCa'$ e ban
cos, que aurerem Benefíéios e·xag.erados e sustentam
os Cresos da atualidade".

--000--
São somente os seguintes países onde não há

,analfabetos: Islândia,' tftnamarca, 'No'ruega, SUiça,
Bélgi'Ca, Finlândia, Tchecoslováquia e polônia.

,-000---
Na ehina' (Chiang), GuatemaJa, Colômbia Tut

qula' República Dominicana, Chile e Vene·zuela, so"

menteJ os militàires não temãireito' a V?to.
-oO�

Em Pôrto Rico há uma sóluçãoc ;para os analfa
bp-tos: o eieitor analfabeto recebe a ,cédula com a

insígna do Partido. designada· ao lado do nome doi 'Can
didato. O eleitor assínahi apeflas a insiina do Parti
do, que é um bOné, u!ll chapéu, etc. Os eleitores são
fechados em. !uma sala até àSi duM hras da tarde. De
pois, começa, a votação e quem sai já votou, nao poden·

'

do volta,r. Portanto, não há dupla votação, afirma o
. . /

ilustre Professor Orlando. Montei'ro de Carvalho, Vie'e.
Reitor dá- Unive'rsidade de Minas Gerais e um dos
raros publicistas que v'em se preocupando com estu
dos de sociolog�a. política .
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MOD.i<iLO DE LUXO 9,5 pés
.

MOD.i�LO,-MASTER 9;7. pés

, �:.ç'?, ;��-,� '-.�
.

-
� .

•1�t�õ,.'à4ia
\

- EDIFICIO IPASE
.�.:

.1

,"lf�-.�.-
.',.

....':!"

\.

•

l" 1. a O REFRIGfiRADOR é FRIGIDAIRE

2.a PRESTAÇÕES SUAVES PARA

QUALQUER OR(AMENíOr! PARTIR DE

•

,lensalS
MODELO STANDARD 74 pés"- '. ,

-

*, 4' M o DEL O S
* 4 P R E ç (fs,�,
* 3 GARANTIAS E UMA SÓ

QUALIDADE·
•

ADQUIRA A' SUA
- - .....

I

/'

PERGUNTE A QUEM TEM UMA 'J;:'-Y�
if," I

lIegistro
c

,da ,Rádio !�;����'����;���1����; 1jij;.1"

,�VES·E RENATO COSTA leva ao conhecimento- das n ...'v .. � ......... ;' ..

.A Diretoria Regional dos Correios e Telég-r'áfos iie ·rlf;s's�1.s interessadas que 'dará 'íníclo 'no dia 6 de Abril ·"-C:��S·_---A-
1O

Santa Catarína, avisa aos senhores possuidores de .'P: visdouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PA�TO ..n
receptores de .râdío-recepção, que o prazo par� o re-

SEM DôR. Procura-se uma casa pa-
gistro sem multa dêstes aparelhos expii'ar�a 31 do 'cor- As inscrições e"starão abertas até o dia 5 de Abril, ra famíliá pequena.
rente mês de março. A partir de 10 de abril serão reg is- podendo as mesmas serem feitas com quaisquer dos

, . . Tratar a Rua Silva Jar-
brados com multa de Cr$ 25,0'0. médicos acima citados.

•
. -"'- ........--- �� Sómente poderão ser matriculadas, gestantes à par-. dim 221 ou pelo Telefone

til' do final do 60 mês (ultima semana), ou, inicio do 3149•.
7° mês.

-: Casa-Precisa-se
Necessito de uma sala CORl entrada independente,

para escritório, no centro da cidade. ,URGENTE_'!
,

;

. Cartas. para "OSLEC" nesta Redação.
.

._---------�----�.------_.--- .', - \

•fl.l$�q� .: ""'1:_��-, -, -�;...,�- 'm_Il··
A seleção e escolha dos tecidos ,com' as inúmeras

-

fibras sinteticas e. naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente .especíakízade, As raupas Im- ;

perial Extra, gozam -do previlégle de possuir entre
os responsáveis pela sua confecção, algum dos maio-

:res, tecnicos dI) paiz.

EMPREGADA

Vende�se Lotés .

Precisa-se de uma bôa
empregada só para cosi
nhar. Tratar à rua Salda
nha Marinho, 127. Paga-se
muito .bem...

..O__O__O ....,I__ (J....

-- Procure. instruir-se sô.
bre as florestas para pro
tegê-las da mão ignorante
que as destrói.

. Ao lado do Palácio residencial do Governador
. (Agronômica).

Informações na "A Modelar".

P A R'T 1,( I P A ( Ã O
Lauro Luiz Linhares e Senhora, participam aos pa-,

rentes e amigos, o nascimento de sua filha
I L M-A

ccorrido em a Casa de Saude São, Sebastião, dia 19 do
corrente:

Florianópolis, 20. de março de 1�57 �

VOCê não a vê .

porém, aI emi .

Alugam-�e . 2 salas
Com 57 m2, aproximadamente, .proprias para escri

tório, a sua Felipe Schmidt na 14.
Tratar pelo telefone 3794 na Casa .Remíe.

AVISO AO P-ROFESSO.RADO
Aviso ao associados da BENEFICtNCIA DOS PRO

FESSORES de Santa Catarina, meus distintos colegas;
.

que já se acha em vigor, desde 11 do fluente o novo ES-
TATUTO da referida ínstituição, /.

Entre as inovações acha-Se a da majoração da con

tribuição mensal que das insignificantes Cr$ 3,00 (três
cruzeiros) passou a razoêveís Cr$ 10,00 (dez cruzeiroa)
ou seja de Cr$ 36,00 para Cr$ 120,00 anuais, a partir do
ano em curso.

Acontece, que a maioria dos meus caros colegas as-"
soclados já efetuou o pagamento anual, descontando, se

'gundo a praxe estabelecida, na folha do mês de janeiro.
.

Como- não podia deixar de ser, os descontos foram

:eitosc!1a conformidade, do velho ESTA,TUTO, Cr$ 36,00,
ficando, por conseguinte, cada associado, face à refor-.
ma,' a 'dever a diferença, isto é, Cr$ 84,00, a qual, segun
dQ. requerimento que fiz ao Sr. Diretor do Tesouro do

E�taâo,�àg--,:.e!'�" �er descontada em duas prestações ou

(se houver reclaina�é.b) em três ou quatro. Quanto ao

pequeno número de as��c'iador-G.;;::2 preferem descontar
mensalmente, a diferellç'a da nova anurdade Cr$ 84,00
deverá," ainda na conformidade do que fi-c�u assenjado
na diretoria do Tesouro, ser descontado em 'sete prestá:
ções, a partir' de abrtl, à razão de Cr$ .12,00.

Penso' que, dessa forma, tudo ficará resolvido.
Q_uanto a quaisquer dúvidas que ainda possam exis

tir, o te.s0ureiro da Beneficência estará à disposição dos
. interessados .para -dirimí-las e o fará com o máximo
prazer.

/ O PRESIDE�T���L.J

essa prot�cão extra, .

contra as Cáries-.,..

essa sensacáo extré
de�fFescor � ..

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,. ,

Florianópolis; �exta-fei rai fi de A�dl de 1957
.

'

,
•

• .8:. . -:-.;
"O ESTAno" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATA:RINA'

E,�;;:;.;.,"",:.����':�". '

, e••••••

'Da trustraçãO de um

E, por certo,
Boston, que se exibiu, recen cos e, pelo rádio. Também surpreenderia em verificar todo o mundo. Tão popular
temente, em váríos países não lhe teria ocorrido que e tão conceituada que, não _

que a Orquestra Sinfonica, •da Europa (inclusive, na um coral pudesse interpre- faz muito, em Mqscou, assem 1de Boston, como o provou
Rússia), começou paradoxal- tal" Bach-e Beethoven aeom- brou os .próprios russos, com

'. "\

Imente com a carreira musi- panhado pela Sinfôe!ca de sua recente 'excursão, for- suas interpretações de Be-'

;�����i;i��5�:�;
80,10n.

O .0 UE P E �aS�·M�t�•.
as mal.

p�,;;de;OeSd�;·;�;�rlaJ-' , ,

jYIa; .mas, em. 1895, ,com vin- ,em ,quase todo',

"'.1
MATRIZ: FLORIANÓPOLIS -

'Escritório é Depósito:
.

te e dois anos de idade, foi OS . casebres de .
Padre Roma, 43' - Térreo -, Fone: '2534 e 12535

'

para Viena- estudar piano,

L'o'ndras
'

Erid. TeIegr.: SANDRADE
harmonia e contra-ponto; (j
obtinha o dinheiro necessá- " _

(SNA) - Será realizado

Iem 1960 um segundo C):.
gressa Luteranc. -Panafr íca- :
no, disse o dr. l"l'jrltjov R',r ..

1o" ') � keli, diretor do departamen- .... AGÊNCIA: PORTO ALEGRE Rua' Com. Azevedo, 64.� .to mísalonârt. da 19,rejll Lu- Fone: 2-3733 ... (RIOMAR) PORTO ALEGRE _ R. G. SUL-.

I· t�rana, ao retJrn:.r de -ma

VIagem pela A'fríca. Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI
O primeiro c.mgreeso f)!

I;:�:�:,o ·:mM,7��:�r::";. • FILIAL: SÃO PAULO -,- Aveníca do Est;do, 1666 - 76
-

19�:Tando sôb�'el sua -1
via, 1 Fone: 370650 - End. TeIegr.: SANDRADE'

•gem, o dr. Btrke i dec arou •

que' se torna.a màtéría da I: RIO DE JANEIRd - Rua rir� Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33 ' :
maior Importância o esta:, e 32-17�37 --A'tende'. "RIOMAR" _ End. TeIegr.: RIOMA.RL,I ".1,,helecimento' d \ um progra
li a radiofônico evangé.lco •

1.I no Continente afrtcano/ Pre 1 BELO HORIZONTE - Avenida Contorno, 571
'

sentemente, disse êle, só- • I

------"'-----------------, mente um número-muito li- I FONE� 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"
_

Valio8j��I�o O «jrll�o do Dla»'���d���:�� reli- I...�........�.....N�••••••••:..����
dos próximos dlss 8 8 8 "Rádio de bateria são eu- l'd---eQ'1- :m'-:"1--s�vo C r S A B I A QUE, .. '.

centrados em qaase todos
.

-

.

No próximo dia 6 (1/2' dia de sábado) e 8 do cor. os casebres da A'frica, mes- - , ...

rente, será exposto à venda, por prêço verdadetramente
'

mo oride faltam outros ele- SIOnGlrlO
sensacional, um tipo de colcha de sêda, para casal, das 'mentos mais essencfaís à

(SNA) _ Deixando es-
mais conhecrdas e reputadas ll!�ças,

"

i vida.", informa o ar. Birkeli.
.. tA, . .

T t de u: I h' \d sêd de
,.

1 âdi
' t'" ta pon a:neamente sua igrejaTa a-se e uma, co c

,

a te ,'8.e a,. e superior qua i, "Q ra 10 repressn a, por n .

I .

' .

,

.,

da de, cujo valôr normal é de Cr$ 400;00 e que será ven-
I

to, uma notáve-l possibitíds- que {em 1.435 membros [Já
manha e Austría, convidou ãida, como "Artigo doiDia", pêlo prêço extra rêduzidc <1e,'para'a ob . ; Ih:eva".il:e ra assumir a direção de um'

um jovem maestro- alemã de Cr.$, 293,00.
,

, Ilsmo 'em mas ;,à" o pequi-no "rebanho" no. es-
chamado Georg Henschel, e Será dificil, estamos certos, atender à .enorme; pro.

I 'Ú mencionadn j cer ac- e.:- <'

"" ' trangeíro, '1m' p<1sLOl' bans-anunciou concertos em Bos- cura, que terão 'essas colchas. Não haverá certall\e�te. '-centow que OU"::) fator qt t'
d d' �'l b ',IV .; rrte-am-rtcano COt1.�:�-

t,· E t I Ii d' uma ona e casa, .siquer, que não deixe de aprov. ár, torna ex.eqmve L:1J o ra (','-0
on. sava reanza a sua v .

"f" <
"",

'S 'I' t Ih d' I ,;
,

"_.'. '. A' esse magm lCO ensejo de fazer eCQnomia; , I ale:u:.,cel da )l.lgua rw� lll), , .. �,r.ll, ve ,o 1 fla.: �er'.!l:'� ..

amblçao. a 01 questra Smfo
.

.Não serão vendidas mais de, três ;qnidades para cada �,h'a"és 9' ql.lll se p')de "ionario. •

nicá de Boston tornou-se 10- pessúa.
.

_

-

," I, .'t;r;:;!' 1'1 um" eno"rr.e númel o O R H
'

,
'. lU. ev. omer B. ,ReYl101-

go a];Jleciada e conhecida, I de grupos 1:ri'Jr.Í;, espalh,.-
Relação de aJguns, maes- dos _pela A'fr�r:a Central e

/ ,I,{p: i tal"'.
'

tros que a conduz,iram: Wil- A vibração e rapidez (Ia époc� modemà exige 1
".

.

t'
.

.

helm Gericke, rim vie�ens�, que Se perca o �ínimo de tempo �rn, todas as fases -da I
"..••••••••••

� ._..... ;� ;1;'(�::1 r:o��: ;:�:e�si!�: ,,' ��* S� A GSr�Ei.A. __.
que' se notabilizou pela e:lÇe- existência. Urna roupa bem ,feita Imperial Extra, evi-' I

"

32' b" .,�"

�* '*
MA,/5 PIlOXIMA D,1i!'J

..,-t' d'd
'

'

, mem_ ros. Pastoreiava a, �
... ..,

,

,.

d B th
a per a e tempo na escolha, compra e confecçãn.

'

" . Nds SEAAfGA55E,
'

��!ã: !as::��ce:t;efOj��ue:' do v���::r�:mr:::�U!�:�as, são de venda' exclusiva ! Se 'Você 'usa OtuIQS' -�::;�I e�t�ti�la�: A;:���:
� 'II \ b ,f':,t::':J:;!":-�Sa-:::��Aassombrou NovaJorque,.em do �ag?zine Hoepck.

, 1, PARA ÇQRRIGIR A VISÃO quando sentiu � chamada "�,�" ANOS. ,,��_
. �:::�::�I�::;::;�:::.:�: ..

PA R , I (I'PA (
_

O
I • :��.';a �ara ,,,; novo cam:

Expressivasivit()ri�s
!:n,�:::::l;,�i���i u;:::� I

... ·
A

. LEYÀNTADAS Ia- obra missiOlál'ia batista .

Karl Muck. Nada assim fô- Leovegildo Pinheilro '�"r;'"

.,U�SÊ,TAMBEM Na�T'UR,'NA'.S ..
(SNA) � �'Unia das mais dicos no Oriente Próximo

•. '; ",! e Vva. Maria Lidia Rios

m
expressivas vitórias no ano causaram profunua impre,,'ra ouvIdo, no mu-ndo. E a I 'EI R p' h

.
"

Para combater r'àplda"':"Ante dores d 1956 f
.

a b 't d
-

I d b h- " '.' " l' , za unn In elro, '

I- ,_'I I I; lili'1íi ,
.las costas. dores reumáti';as, levan- e 01 a er ura a 'sao', pe a g-ran ,e o ra

,
uma,·

,sequên:cia' �?nt\Jmou: ,Max 'I 'Participa� aos seus' parentes e pessôas 'de suas.

,.'
,,� "

.

". "'IAI.,
,

,Iadas noturnas, nervosismo; p:és,ln-' Universidade "Batista de nitária que estão realizail
Fiedler; Hen·ir Ribaud, f'ran- relações, o contrato de .casamento de seus filhos. � ��:f:dd��t����à ��r:�J:iac����;: Hon.g Kong (cid:.t.de [Ua é nestes dias de crises,
ces·e Pierre'Monteu�, Ser-' Nair e Amaral

. ".�' dospordisturblosdosrihse dabe- passage'{ll pah a China Ver "
, 'xiga, 'adquira CYSTEX na sua far-

ge, Ko'ussevitzk:y, o feiticei- São José, 30-3-1957' PARA HIGIENIZAR OS OLHOS, mácla, ainda .hoje. CYSTEX tem au- melha), onde se tem notável "O tra�alho de evangelis-
,

";Xillado milhões ,d!' pessoas há mais, oportunidade no campo -edn- mo, por sua vez, apresell!!)U
1'0 �nsical, que ae'consér�. :� � � �.�,•••�� �ci�al", disse o d� BR�r �ni�ador�s resuUados. IJ�R
yOI:1 durante Villté e cinco I •

"_ _' ", 'James Cauthen, secretário- grande cruzada foi, efetuada,

::o�o:t:�e�teu:: r��:�,�::ea_ ! Madel·rel·,ra �rhl·II·PPI·' & CI·I.. II OrgaDlZa:ça�' --I :�:ZU�:�ra��:i�:!a d� I�I��: :n�n�:ni5.�;�g�;����:i:�t'
, ,.,. ,

.

ESpl'rllu,a-l' v.�nção Batista do Sul dN ram o Evangelh!' e mais' de .

E, finalmentlil IChárles

Il'
••

'
.

I Estados Unidos.' "No qu.a, se 2.600_ se decidir'l.m ao la00
l\1unch, qUe a dirige há séis

I . .11 (SNA) _ Vinte e sete I refere à obra médica, grap- de Cristo".c
allDS.

I, I
homens de negócio, do Eso de. prOgl�eSSO se f.ê.� �om a ,0 t-9tal de entradas, ��m

Os QUinze anos e o Resto
I Rua 24 de maio, 1.12-8 _,'_ Estreito ,r ,tado de Texas organizaram cons�ruçao de édmclOs, do 1956, pa�a a obr�l_de missões

Durante êsse período, o'
'

,
.

- _' '.:, hospItal em Guadala)dra, estrangeIras fQl de •....•

:, a "Fuf!daçaoEvangéllstH:::I .(México) e em Kediri (ln- 12.733.6,81 dolares (mai'! de'público ameri'Cano habituou-

:1 FONE_ 2073 'I Buc�ner Fanning": douésia). Missi�nários-mé-! 8 b;Ihões' de cruze"ros),
se a admirá-lo como um ar-

r _ '" -- ".- A finalidade da .i<'unda.
tí2ta� inteiramente. devotado •

1
- Deseja limpar ou consertar sua máquin�

a sua arte. E' famosa uma
• Organização. Especializada em BENEFICIADOS de PI.. ção, disse um de seu':!' re· de costura? . I

de su'as frases:
"

"Quinze i. NHO e LEI_ SE�RARIAS PRÓPRIAS .

rresentantes, \ é ai:1pliar a "-

tDe/c·sn'ql.uCOe. para �Jtelefone 2925 e terás um

ebra de Evangelis,;a BU'2k-
anos de trabà.Jho e de estu- I", 1iel' Fanning. Essa ó:cgarti-
dos não 'bastam para tornar

I
' l' n t R E p' R E S E N T A N T E, zação planeja rea Izar ü �

em maestrn um homem que .

Estoque Permane'nte de: __ L.,
• Firma irilportad:Jra de 'ferragens e fer.·ramentas em('amparlhas ide avi 'alTlt:"'(�

não. seja_ dotado a,o, e,n.tusia"s�" .1
.

� K' - Sã,ü Paulo, procura representante, à base de comiss'ão,
mo, da espera,nç,a, ..

e ,da exa,..,.....I.;;'."I"
• Assoalhos - Fôrro Paulista -,_. Abas L- ,Semalhas - /"

'ílurárite �iI�7,';�"co')LJ,rlc: a l.ara organizar suá'! vendas em FLORIANO'POLIS. Exi-
,

F'I 't R M d
. . 'M d' ""...-:-' rr.ajol� parte ,h� Estados ge-se conhechnento� do ramo e bons contactos com a f-re-

teançtar-eolamçaagrnaétbiCraq""uqeUs;t'r.·aPOed�s:"I ••• 1>
' 1� es -. egua� - a eIras para moveIS -r- _�,��H·..-as •

Unidos�e incluindo o'Alasca, guesia. -Respostas p�á Caixa Pôstal, 7.384, indicanda
v

•

,". Brutas ,e aplai:{ladas -

..
' .

r
. 1 O Havaí, a Austrália e a rontes de referências, se Ilos�ível'em São Pau,lo�

ouvintes ,no mome;ntõ dó',I_ ,'.....

-,-.'

.

..r'

..,II. Indonésia'fe'z()seEuVsanegset"ulids��,·",'OP',ORT'U' N' I,D�' DE ('OMERCIA,Lconcêrto"'. ' -

I ..;.�ahlé'ped��
,

Fanning·
-

v"
,

Se HenrY Lée Hi'ggin:son I'
.v, ••

i.�,-,r
,>",

em institu!ções batistas. Possuo sala'prédio novo no'coração de São Paul!)
pudessê ter advi{\do o auces : I I·" ' '(Freflte Telefônica), Procuro entendimento firma pro-
so de sua inciativa teria um

I:.,.. �j' -

'" Telhas Francêsas e Tijo os

I �'a!JXIaCV�,�lb!It�r�à�l�a�e�teldUorfes,
dutora artigo fãçil ,colocação com �reço ,d:e absoluta

esplêndido motivo d� -'3atts- . �' L lU concurrência ne'sta praça. Cartas a "Progresso" Caixa

fação P�-Wdal. 1\1;;;:embora Depositaria das principais Cerâmicá'�.'
'

PGsi:al, 639 - S.,Paulo.
� �_

.

� "<-tive;;; ,desejado' tornar os I I
r:Ja�o��:ú����sn��:t����'��:�:. ---:: Todo o' tecido usatlo nas _famosas roupas Impe-"" \ \. ". chados., .1Gntelras, dores de cabeça, -

rI' I E t
,-

lh'd g d •
.

concedos' tão pO'Pú�ares I.: resfriados e perda de energia causa-' a, x r,3 e pre:_enco 1 o, asse uran o aSSlm uml!-
..

, ."
. dos por.disturblos dos rins e da be- roupa impecavél, que não se deforma com o uso e,quanto possível, jámais' pó- I . Vendas: - Ata�ado-e Varejo· .' -I �f�i�;:���\�j!�6��T����f::" veste bem em tod�s oS.tamanho.s.

'

,

,deria ter previsto ,q�le a:m,ú-I!' � \... '
'

'.

-
,

,

,xUiado milhões de pessoas há ms,ts Estas famosa'" roupas são distribuidas com ex-I 1í
- de :ió anos. Nossp .c;rantia I: a B� '"

sica de sua orquestra se;ia JI•••••,·.�•••••••�•••••••iII........................................ ma1o�, pfoteç'lo.
'

clÜsividade nesta cidade pelo Magazine Hoe.pcke.
'\ .;

Transpoates de Cargas em Geral entre Florianépolis _. Curitiba
- Porto Alegre - São .Paulo ,- Rio'e BeIQ Horizonte

i '.
.

.,

.

Agências no'Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até Sã'o
Paulo com o Rodovjár.ió·Rápido . Riom�r

Rua

r.io ao custeio dos estudos,
dando lições de inglês. Em

. \

FILIAL: CURITIBA -, Rua Víscende do,Rio Branco, 932 - 936'

Es,critó�io e Depósito: Fone: 1230 -,. Enl Telegr.: SANTII?RA
1857, seu pai escreveu-lhe
de Boston, dizendo, em cer-

to. trecho da carta, que era

possíveIJ transf?rll1ar 9 es-

tudo numa "segunda aplica-

I ..
ção de capital". O destino,
porém, tramava: pouco de

pois êle sofreu um acidente

que () impediu, para sempre,
de ser pianista,
Reéordando ' a frase do

pai, voltou ao seu' balcão de

comércio e nêle reúníu os
-' ..

.....-

dolares suficientes para o

seu granda.sonho : à forma

ção de uma orquestra sinfô
nica" nos Estados Unidos, e

cujo alto nível musical se

pudesse comprar com o das

orquestras da Europa..

Em 1881, reuniu êle os

melhores músicos' da' Ale-

'.
'

ds v!l'ijará preveme�te 'para
Ma ,'!' caibo,' Venf::l.:tte:a, 'o 1de

"/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-,

/

Qual foi a primeira firma em Floriailópolia a con

ceder ao povo as vantagens e facilidades do crediário?
I

.

Qual foi a primeira firma que introduziu em nossa

Capital o comércio de mqdas, confecções e peles?

/

Qual foi a primeira firma a instalar aqui um. esta
belecimento de mobiliários, tapeçarias e utilidades do

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

.-

Qual a firma que vai apresentar no áia lO' próximo
o mais formidável estoque em artigos de inverno para
senhoras, homens e crianças?

.

"

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

Tailleurs de pura lã, desde

Capas de gabardine, desde
Casacos 2/4 elegantes, a

Camisolas bordadas a .

P-ijamas de pelúcia a .

Sombrinhas, finas de sêda a .

Calças, homem, pura lã .

Sotiens a

800 cruzeiros
995 cruzeiros
510 cruzeiros
80' cruzeiros

345 cruzeiros
183 cruzeiros
260 cruzeiros

Casacos de pele; desde .

Ternos de pura lã, desde .

Combinações de jersey a ..

' �
Boas camisolas de opala a .

Casaquinhos de malhas a : ..
Calças de mela a .

Capas, colegiais a- ..••......•.• :

2.910 cruzeiros
850 cruzeiros
79 cruseíros
110 cruzeiros
175 cruzeiros

/. 11 crüzelros
25Q cruzeiros

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

flação! ! !
' ,

'

.. "-;-. -
, ...... --

'. '

15,00 cruzeiros
e ainda

A MO E ./

�-
.

·.h

;

Importante: Acabam de chegar as ultimas nevídades de finissÍlqos t't:!!i'110S; paletós esporte e· sobretudos para o

ínvemo, dá. Ducal, Wollens e outros confeccionistas do pa'ís I ': ,�, "
'.

Cabe' ao- SeDl�,' .Pr.epaFlr'
o Futuro de· Seu ,Fílh,o:�'
o jóvem .J.l·ernaliUO Rilla. de São Jose, após cursar o

I
Curse- Especialízadc "La.uro Muller", .no ano passado,

I'obteve o 3.0 lugar r o ecncurso para a Escola Prepara
tória de Cadetes.r Só isto vale como' credencial da pe�- j.
feição com qUe o

"ur.
so é "mínístrado, seb ao orientação

,.de um côrpo docente idôneo, prático e eficiente.
,

Esta é a sua opcrtunidade. psra' ingressar na earreí

ra das armas. Se tem" de 15 a 19 anos, prepare-se no

Curso acima para 'ler' em breve oficial da Marinha, I

Exé�.sit(l ou ,�erol�á�Jtica:, . .. I,
• As matrículas .ia estao abe.rtas, e as aulas prmcipia- I

;1. o a 2 de abril. Informações ,à rua Saldanha Marinho

ir. lI-A. diriamente das 17.00 às 18.00 horas, e aos sá-;
, ex. postal 253, Florianópolis.
Cx. j10stal 153, P'o-lanõpolís.

, .

CURSO ESPEI.. IALIZADO "LAURO MULLER"
J\iíensa.lidade acesst el - ]\iLáximo Aproveitamento
Leciona por eorrespr.ndência..

.Agradecim.eto
.

Walter Dornbusch, filhos,' nora, genros, netos, e

bisnetos, consternados com a morte de sua estimada es

possa, mãe, sogra, avó e bisavó FRED.ERfCA DOR'NBUS
CH agradecem a todos que compareceram ou se fiseram

representar ao sepultamento, e aos que enviaram f·lôres
e pezames.

Outrossim agradecem ao sr. Pastor FLOS pelas pa

lavras de consôlo proferidas em casa e..no cemiterio.

_

A:g'l1adec,eIIlos também' ao dr. Eras Merlin pela pres
tesa e 'soliciltude!. dispensadas a extinta.

lIEP.NO P....RANÃ E STA. CATARINA
E"nlo Rosas & Cla. Ltda. I
"roç!] Barão do Gorouno, 67
-7iq Postal, 320 . Tel. 208 t
'on.to G�o.s.SQ • Paraná «

ALUGA-SE I
Casa pequena. Tratar na

ma Felipe Schmidt, nO 162
das 16 às 18 horas.

P·ARTICIPAÇÃO
MANOEL SILVA COil.:LHO o ESTADO

e

DILMA SIQUEIllA CO:M.HO

participam aos parentes e pessôas amigas o nasci
mento de sua f ilha SôNIA REGINA COil.:LHO, ocorrido
dia 30 de março .na Maternidade Carlos Corrêe,

Florianópolis, 30-3-57.

o maia antigo diário dt
�anta CataUaa.

Leia e Assine

VENDE�SE
Veride-se duas casas à rua José Boiteux nO 1 e-2.

Preço de ocasião. Facilita-se pagamento. Tratai' 'na
Casa "A MUNDIAL", Rua Felipe. Schmídt, ou Nerêu Ra-
mos 61.

.

_-';:<:pq.c;;;:4Qi

VEND.EDOR-PRA<':iSTA - COLOCAÇÃO IMilIBATA

.

Importante organização 'lOCAl neeessita de. um. É_
.

prescindível ter bôa letra, apresentação
�

e tarimba
vara eventuais viagens. O'tima oportunidade para ele
mente ativo. Carta", do, proprio punho som pretenções e

para a Caixa desta-JornaI, . Guarda-se sigUo. ,

I

,

A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA
I

NÃO PERCA 'l'EMPO. ,�
PARA A,PRÓXIMA TEMPORADA AViCULA, FA-'

<)A SEU P6DIDO POR CHEQUE, VAU:; ou' ORDEM DE
PAGAMENTO.

.

�
PINTOS DE.l·DI� - Cr$ 10,00.

.

FRANCAS E OVOS. .

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

VACINADAS c('N'fRA A NEW CASTLE
Rl,JA 24 DR' 111;1 10 111 ou G. A. CARVALHO

.

.A_ VIii 8 O
A Diretoria encarregada dos festejos de N. Sra. dos

Navegantes em Itaguaçu, avisa que a rifa do relogio
despertador tipo viagem que correu ontem 26, foi pre-·
miado o jiumeso 303 para a srta. Léa Norma Mül.ler. re
sidente na' Praia do Meio· em Coqueiros .

Otacilio ,Macêdo
e

Senhora

..
' ·:-�·:.r�.�']"

Enedino Cesaríno da Rosa

e

Senhora

narticipam aos parentes e pessôas de suas relações
) contrato de casamento de sues filhos, Túlio e Elisabeth.

Túlio e Elisabeth
Confirmam

Rio do Sul, 23-3-57 Fpólis., 23-3-57.

o habito não faz o monge, mas o custume no
tecido certo e corte perfeito define o cidadão p-l'áti
co e elegante•.

As roupas Imperfal Extra lhe assegunarãa dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

O Magazine Hoepcke vende pelo Ci.'adiário es-
tas ótimas roup'as.

.

A firma IRMÃOS BITTENCOURT - Indústria e
Comercio comunica que adquiriu ,e reabriu o antigo
DEPOSITO DE MADEIRA E· MATERIAIS PARA CONS
TRUÇÃO _ DAMIANI _ Agora V. S.' não tem necessí
dade de ir tão longe para comprar MADEIR'AS, - TE- _

LHA� _ TI�OL�S _ AREIA, .; CAL .: etc. pois é ali
'la Rita Mana CalS Frederico Rola S/N , Fone 3802.

VE<N-DE-SE'
Vende-se uma casa, sita à rua 'Dom Jaíme- Câmara

nO 19..
Tratar com. o_sr. Enio Stflly.&,Gentil<Do "Banco Inc'o".

Grande ol'goanização importadora especializad'a no
- ramo procura vendedores capacítados n:éste' género,
Favor escrever para Caixa Postal. 2496 - Rio de Janei»o
D. F.

Cêras de carnauba : arenosa gorduroaa - Cêras de
Curicuri Manteiga de cacau -- Óleo de Cêeo de babassu
_ Oleo de Caroço de Algodão Comestivel marca U])ELI_

CAD?" - Pimenta do Reino preta" g.Ac'iuia de juta para
.cclheíta, transportes e exportação :- Telas de Aniagem.·

Façam consultas de preços sem compromisso.
, Aceitamos�representações, c0nsignaçôes e ordem de ven
.das de mercadorias,". principalmente d'e cereais em,.p-
raI.

.

NORTESUL - S.ociedarde de RepreBentações Ltda.
Rua João Bricola, 46. - 3.0 s.,329 - Cx. Postal 472
End. Telegrafico - SULENORTE' - São Paulo

Missa ·"'8 6•• ··Mês·
Vva. Maria Botelho, filha, genro e neto, convidam

aos parentes. e pessôas amigas, para assistirem a Missa
de 6° mês, que mandarão celebrar, por alma de seu ines
quecível espôso, pai sêgro e avô, TURIBIO BOTELHO
no dia 4 de abril (quinta-feira) na Catedral Metropoli:
tana, as 6,30 horas.

-

ao·
'

....

.

SE VOCE FOR· CONT 'NTE DO IMPOSTO
DE RENDA, NÃO ESPERE PELOS ULTIMOS DIAS
PARA APRESENTAR SUA DECLARAÇ"-9' DE REN-
DIMENTOS, TUMULTUANDO OS SEitVIÇOS E DI.
FICTJLTA'NDO A QUE VOCE PROPRIOSEJAü\fELHOR
ATENDIDO ,PELO FISCO FEDERAL•.

. REJA PESSOA JURIDICA OlI FlSICAj APROVEI.
TE AGORA PARA SALDAR SUA OBR1G4Ç1.0 PARA
COM O IMPOSTO DE �DA.

'

EM�'f).RA O PRA'ZO PARA A APR:ESENTAÇÃO
DAS D.ECLARAÇÕES TERíMINE NO mA, 30 D&ABRIL
VOCE DEVE SER PRECAVIDO APlWVEtTAI'IUB) mi
SEU PROP�lO BENEFTrnO, Ú-S DIA !iJES'1Ã SÉMA..
NA' PARA ATENDER A EXIGENCIA LEGAL DO FlS.
CO ·FEDERAL.

.

EXPEDIENTE NA D.IU.R.: 12 as 18 horas (saba-
9 as 12· hs.).

.

,
/

.\
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•

'NA SEGUNDA PELEJA HOUVE, EMPATE, SENDO ELIMINADO O HENRIQUE LAGE.
Hà noite de ante..onlem, no estadi� da �raia de Fora, vollaram, a se deffrontar os conjuntos do Paula Ramos eHenrique Lage. Boa dis '

puta travaram ,os dois quadros,. lendo o �arcador de 3 a 3 refletido bem o andamento do jogo. (om o empale"foi eliminado o_camp�-'
ão da Liga Tubaronense, ficando o campeão da (apitai classificado para as semi-finais, devendo enfrentar o Sadia ,em Conéordia, no

, "

'pró"imo domingo. ",-
- I

,

íUTElDLOTEN'S [J
._'
•

-
�

JC----�------------��
•ATLETISttll·REtt

E-S
"initium" do ode 60 minutosu torneio e terminou

..:'l�mlelrO Campeonato Co

.nercíario dê Futebol, pro

.uoviuo pela Federação de

com o escore de 4x2 favorã-
vel ao primeiro.
Á equipe do América,

vomércio de Santa Catarí-. que terça-feira estreou aqui
r.a, revou um bom públêco superando a seleção da

__3E__J&!!M___zzgzg--=EK-::--=�, ao estádio da Praia de Fó- Capital, hoje atuará, na cí-

Remo e
-

I'Nata�'a"'"o
,N o II (I A S DE J O I N V I L L E '::�d:o:;n::;iO:e�:g:::�:� ��::i:�l�:::�:� f:::ti::�,

.

Jninville, Abril, 1° (Do fletores recentemente ins- putados agradado plena- exibir-se em Itajaí contra o

T: '

'

correspondente Hugo We- talados no estádio do Amé- mente. Marcí'lio Dias.
,

, .' '�Ü _

.

ber, especial para "O ES- rica F. C., estando pres6f- Sagrou-se campeão o CO�l-
Olhando de um modo ,ie- ) zen "dor Hans Steimam, Já estão inscritos até o TADO", via TACY: " tes tambem -diversos mem- junto da Casa Meyer que �----- ----

ral a reg .. t.a do dia 14 do .. creditamos que está, pre- momento 'as' seguintes "so-: - IN S T A L A D O OS oras 'da diretoria do c'lube, na peleja final e decisiva

D J Vcorrente, apontamos o C. N .ente o Edgar Germer, cam- ciedades : Clube Univeraitá- REFLETORES NO ESTA- rubro, como igualmente do suplantou o "onze" da Far- _e amar
' ieira 4 -,

'Francisco Martinel.lí como ."leãD catarínense. Em 2,0 en- do, Lira Tenis Clube, Bo- DIO DO ,,(\MÉRICA F. C.: diretor da Empresul, dr. mácia Catarinense que foi M
.

2
.

o provável vencedor no rará o '?emador do Marti- caiuva Esporte Clube, Aldo - A crônica esportiva lo- r'lacido Ol impio de, Oli- prociamado_ vice-campeão. anguelfa '

,

cômputo geral de pontos, .lelli, Odahir José :!!,urta- LUZ e Caravana do Ar. Es- cal foi convidada pelo dr. veira bem como o errgenhei- Foram os seguintes os 'I'
.

Domingo passado, no cam,
repetindo o feito de anos ro. Riachuelo em 3°. peram-se ainda o' compare- Sadalla Amim Chanem, pa- cc e os especialistas daque- resu-ltados dos encontros: - po do Abrigo de -Menoras,

-

anteriores. Si 0- América xxx ,:imento de outros clubes. ra uma "premíére" ,.]os re- la emprêsa qus procederam 1-0 jogo - Atlas x Hoep- defrontaram_se' Delamar vi;

de Blumenau competisse em No 30 páreo, out-ríggers ;:;.-;� -����..A à instalação da aparelha; cke. Venceu o primeiro pe- eira E. C. e Mangueira, Ie-
todos os. páreos, do' progra- ,4 remos, novíssimos, de- gem elétrica. Nessa opor- la contagem mínima; vando a melhor o prímeírc

ma, a Reg.ata:fica'ri� mai lerá entrarem primeiro lu-

U d S' J' B
tunidade 'poude .se consta- 20 jogo - Meyer x Sul- pela contagem de 4 x 2, �

equítibrada, pois - a agre- , _5'ar o Martinelli (A), com a Derrotado pelo sali ,I e ão· 010_ a· cal' o quanto mais valori- América. Empatado no tem- marcados por Carneiro O�)
míação . do Valé do Itaja! Juamição -

Eric.h Passig, tl.S'ta, '-0 FI·guel·ren-se.
zou o já va'lioso patrimonio L}Q_ regulamentar, foi deci- e Vadinho para o vencedor

possue bôas guarnições de Nu,lfredo dos Santos, Ma- do clube rubro, passando o lido pelo sistema de pena- e Emane (de penal)' para o

novíssimos e Ck_ue Poderiam '{o'V. Paiva e Francisco C. O USATI S.R.F.C. abateu - nos esperar Quica assina- América F:, C. a ser o se- (idades máximas, vencendo' vencido. Formou o vence-

'levantar o .páreo 'de suas 'Corrêa. O Riachue'lo acom- domingo à tarde, por .2x1, .ou o goal final que assegu- o Meyer. , 'dor com os seguintes valo-
I �' 6UI1UO clube que tem campo

especialidades. '0 Ald'ó Luz .ianhará de perto a guarn i- ao Figueirense da Capital, rou as honras da tarde.
,\i( rutebol i-iuminado..,para,

;ão ruhrocnegra. Remarão que fazia sua estr�,!.,� . <A:'Í!>��.al;!.,.l,lPé,S .•�,'stiy...e-r,am. as- " ... _ '1
. "

.f '.. �
" ;O'gos noturnos. Apesaf do

.itndà, � guarnição B do gramados do Estádio "Va- sim constituídas: .

..'

'\
C G' ';lsL�ma de iluminaçã;9 já

Martin.ellt, Ipíranga e Aldo ério Neto"; São João Ba- 'USATI S.R.F.. - UI-
.star inteiramente· instala-

Luz. .ista, O Figueirense a prin- do; Lupércío e Néi; Arton,

xxx -.;jpiõ atuou de maneira tal Ana'li e Ani (Mm); Osca-

-No 40 páreo. canóe,.l.OOO lue calculava-se, a conta� lino (Lito), Quica, I'istum,

e o Ríachuelo farão alguma
,

-

-,- '.").{-I . '

coisa ein'{pár�os Isolados] e

3° jogo - Farmácia, Ca

tarínense x Maêhado & Cia,

gem funcionou o goleiro
LeIo, do Pau1a R&)nos, qu�
teve ótimo desempenho.

J.S.P.S.

Vence.ram os farmaceuticos

aa � decisão por penalts,
4° jógo - Meyer x Atlas.

re�: Joãozinho, Sarará, Ne
nem, Onlando, .Magalhãts, ,'I

Carneiro, Vadinho,' Ader-:,..:""
bal, Maga'lhães II Joâozí-, _

nho II e Enío. Na arbitra,
as surpresas-para nós cons

tituem o Ipiranga e o Cru

zeiro do SuT�
.10, contando com oito gru-

1>OS de nove refletores, to
calizando 72 la'mpadas de

Venceu o Meyer por 3 x O.

5° jogo (final) - Meyer
xxx

x 'Farmácia Catarinense.
mil wats, resta um deta- Este jogo tev� a duração
,he importante para q'ue a

[sau e Ari.

FIGUEIRENSE - Dil·

ga e Cruzeiro do Sul, de �m 20, Oscar Tzelikis, do

São Francisco. ,Apontamos Riachuelo. Ainda ,correm

como 'favorita a guarnição Aldo Luz e Martinelli

do. Aldo Luz, composta por (guarnição�).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

.

ri"T;;-r-n-;õ"dã I Política
i .

A FASe f�rá r�alizaf, d�a i8 d� corrente, �a ��dna da Escola de A�r:Ib.: .DimiDuCa possibilidade d� oaerra
:. dizes de Mannhelros, o 1. _T�-rO?IO de N�façao da �e.mporada. lnscrições no' sllde-sl-e ; da A f'11.1 abertas para as classes de pefls, mfantís, juvenís e adultos.

. I . WASH�NGTON: Abril -::- �"b a u�a Llidade da�::·l:':lhl��!'".
. �•••��•••••••••••••••�•••••••••••�••••••••••••••••••••�••••••••��••r••••••�� . OSecrclar��e.E�adoAme China Comuni�a ou a �I Lembrou �Secrclano d

NO' I fi A S D E J O I N VIL LE' :ç,,�;;,;n" , _ ....

".'

{
:i:�::�:Oh:u;O:t::,��I;� :��:�::�m::t:'::i,a�:��e�

I
�:��:i:::::i:':,�::;:::;

z� como um jogador de ati, na disputa do certame es- n-. 80% d. ufUJlllo, guerra diminuíu no sudeste' O' Secretário de Estado vale da fôrça na Coréia

��:;;::::�:�:n:�v:�:,eu:: ::�:o:\:��:!:::�O:;;ó�::: .: �If: zçit ::... :r. r._ ::,�;i�:ci;:t::',::::: :::;bU:::, Vcá:::n::::e;ã:; ��:::� �::�%:�d: ;:i;:�
'vez às barras iIa justiça FCF e aos clubes. .

.

, '.
.' -quência do fortalecimento terem ainda, ju-lgado eonve-j O fortalecímento dêsses

esportIva, pela qual, aliás, - DOMINGO PRóXIMO �!AIJIR .D,i.MAR_.,
(O NA CLASSE TURlST� PAM.A. EUROPA: das nàções membros da o-. niente o smprêgo de meios

I

setores - disse Foster Dul-

foi convocado .para compa, OPERÁRIO X BAEPENDÍ: '\:; NUREM8UG I gan isação do Tratado do violentos. Entre -êsses fatô-, les - constitui agora

recer '.�a próxima sessão, - Operário e Baependi, na iI' hh AlemO ". ar . de, Sudeste da A'sia (SEATO). res, Foste,r Dullê� assinalou
t

.

o UJ3JSJ

. ,�i§fD::i�fi::;�:;!j� �ga��!�2���:Ê��� r II ����! '}."",�.�.':..;.,....'. i�7;��S�2::;:���� _������:��:J�)�r:� �j;�:��r.�f!���:::Ê
próprio presidente da Liga se no .próximo domingo,

�m'
_

tu4rlo cf. 17 0-19/31$1' .

�'�ma .. pergunta- formulada· a Repúb'lica da Coréia, Ja- ,fôrça militar, com a eons,

v Joinvi llense de FuteboL resta cidade, no estadio - OFFENBACH . ' pe'los jornalistas, que dese- ,)ão e .Ffl ipinas, e o próprio trução de novos aeroportos ...
,

- PROSSEGUE O OPE, 'Waldemar Koentopp", -dis- Feira de AitofQfQl cr. CGvrD cf.9 javam saber se a alusãofei-
. o 14/3/51

.RARIO NO CERTAME- ES putando a primeira partida i ta em recente comunicado

-TADUAL: - Desclassifi- pela classificação seguinte.

II
"",*-�- da SEATO'à diminuição de

cando, domingo, em Itajaí, O Baependi passou pelo guerra riaquele setor se re,

o "onze" do Lauro Müller, Atlético" por ter' vencido a ;;:�; ,',;

o conjunto" do, .Operárío, primeira. peleja,

}e�istran-I.'
��:Pj4 �, I.

campeão da la. divisão de c1:-S:a °s:g��nã::, do:t�:, �i:� . �!��:v:,� .),. 28/'; '�;:);:�� 1m·.n.u·to'"Joinville, assegurou o pros-, .
_ 7/5/$1 . �".;j ::'j,,�

E7::�:r:::;::�;�:�� �:t��L::T:�oC:::::� J R_ �*:J$� �-_;_f!i.t�l��
sob novo sistema, sistema, :__". Empatando domingo com _ KOLYNOS.
::;�'ap�:e nn,�:::� P:::�: ;i�::to;.� �;:;:le1: �:� ", ��'�=�==::;=�gem ã F'CF e nem aos par- Divisão da Liga Joinvi'len-, lIOfO'VWIO, o IUlOPA AfrtI,GA.
fícipantes. O atacante Dem se de Futebol, .o Wúlista

I

. com

foi o autor dos ü:ês tentos F. ·,C., sagrou-se campeão de

do venceâo�: tendo Quebri: 1:156.
'lha e Ubiratan (penalti), �---_.�;..._--

assinalado para o vencido,
A etapa inicial terminou

empatada por um tento. As

equipes atuaram com as se

guíntes .constituições ; -

OPERÁRIO: - Glecir ; Tião

e Baixinho : N�ide, Bentevi
e Mário . José; Brandão,
Carriço, Dem, Vadinho e

Dínho. LAURO MüLLER:
.:.._ João; Branco e 'Belatmi
no; .Murú, Zequinha e.Adi

'lio; Quirino, Quica, Que
brilha," Ubiratan e Wilso)1.
Arbitragem ,de Hummel

'Guimàrães. Renda Cr$ ....

4.970,00. (fraca), eonfir

'mando-se ,assim o desinte-

resse do público pelo atual
sistema posto em ,prática

� pela Federação qatar.inense

'RIO DE JANEIRO: Av. Presidenle Wilson, 123 • TeL. 12.:1480 \;'

SÃO'PAULO: Pr"fQ do RepúbllcCI, 186 • Tel.• 37·1464 •

•• ALEGRE: Av. Borge. de Med�iro,. "53 - 2.· ond,'s/21.A-. Tel.: 6333
aELO HORIZONTal: Av, AmOZonClS, 491 • 5.· Clnd•.• Tel r .4.4282 , .

i&.... SALVADOR. Ruo do Grécio, 1 • 7.· Clnd•• Tel.: 5913 ,
� UClFI. Ruo II de Marttt aSo4.·."41 • T.I•• 6630

-"

�;-����-��.:..� .;.
essa protecão extra

_

CDntra as cárie&'

essa sensação extra

defrescor.
-

LUFT-it'AN-SA
liNHAS AéREAS ALEMÃS. eslQCI às suo. ordens po�o quaisquer_ informoça�..

.

� ,

.:. .!. 'tt�%�,,:{
A ind�strüi de roupas feitas é urna das prlnci

pais nos paízes adiantados da Europa e" Estados
Unidos. ,

A roupa: Imperial Extra é produto da principal
industria do genero em nesso paiz.

Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ad
qdridas 'facil�ente pelo Crediário. do Magazine

'. �

REPRESENTAÇÕES PAR,A SAO PAULO

I
Fii'ma idônea, éom referencias bancarias, aceita re

preseatáções. p!:!ra S. Paulo, de. produtos industrJais e

matel'ia' prima: teci :1os,� artefatos'\de tecidos,. ferragens,
f.!alçaàos, laticinios, couros, lã etc. Cartas a BARCEL-

,.� ./.�> r LOS. Largo 7 de Setembro, 34-11.0 andar. S. Paulo.
,..-_

........�-------------_._--
'

.

'" ."' � �':" ����:i����0',.,.
/'�"-�'- .� _ .. -

f

'ECONOMIA absoluta--'
, / CONFORTO,absoluto

Grande CONFORTO
",

_
Grarid� ECONOMIA

./ \.. ..� ..... ,;,.,% ..
, _,,_---,-,

.

.....

_ agora também
em tamanhos GIGANTE e FAM(UA

.. ,j."••
_,.,

. , ".

AQUEÇEDOR E.L�TRICO CENTRAL

Capacidade: .'f·

100 a 1,000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

IHm�4,.
:'MERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Ccnstruido inteiramente dei
\

cobre.
.

.. • AquE[cimentu ultra 'fár�jdo .

• Játo abundante na ·temoe.
'ratura de�eiada.L "

"

/

,,' • .,Construção s6lidã,· sendo I caIxa interna de COBRE e

revestida de material'altamente ISOLANTE Uã lie vidro).
• Resistenéia do tipo tubular, inteirallle,nte bli'1dada:
•. Controle a4tomático de Jemperatora pot· URMOSTATO.

I
..

' que propOrciQll'- grande EÇONOM)A.,

"l)ili-O· GAJW:I1l. O QUE FASRI��'C'
"

---:::-��.�� .. ,,_-- ......_---�

O. MISTURADOR DÁKO, de Ic .

1CGem instcntoneo, permite o

maior escola de 9'aduaçõe. de
rTEMPERATURA,

'

- 1

I
/

'----_
---_ .../

.;� '.--

omodomais r6pida de eliminar do sangue o excesso
_"------_ de ácida úrlcCl e Clutros

Etn . vidros de 40 venenCl' dalClrosCls ê um

e 100 pílulas (;urto tratamento com

as universalmente afa·
mada. Pílula. De Witt.

tão recClmendadas
'pelas médicos

CINr SAO' JOSf

A's � 8hs.

.�,i»lb'Q
Ns - 8hs.

� Um filme sensacaíonal
e eletrizante!

Wi,llJam LUNDIGAN

Martha HYER - Richard

CARLSON em:

A CAMINHO DAS

TR�LAS

No Programa:
.. Jornal da Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 imos.

A's 3 � 8hs.

Uma misteriosa . his

tória cheia de emoção e

"s'uspénse" !

Jorge MISTRAL - Glo

ria MARIN em:"
.

UM CRIME Il\fAGlNARIO
N o Programa:
O Esporte na Te'la. �àc.
Preços: 13,00 -:- 6,50.
Cen�ura até 18 anos�

As 5 - 8hs.

O filme. que jamais
será esquecido! �uita Alegria! ..•
Metro: Goldwyn MAYER Muita Piada! ... Muita Pi

revive na téla a história de menta!

RUTH ETTING ,a famosa .Colé -.Grande OTHEL

cantora de fama intérna- - Jayme COSTA em:
MALANDROS EM 4a•nacaional!

D_pris :qAY
CAGNEYem:·
AMA-ME OU

ESQUECE-ME

James DIMENSÃO

CinemaScope
No Progra!lla:
Notícia da Semana. Nac.

Preços; 18,00 --:- ,10,00.
Censura àté 10 anos.

Com:
LOS.

No Programa:
JornaI da Tela. Nac.

Preços: 18,00 - ,10,00.
Cens,ura até 1,8 allos.

Francisco

,4's --; 8hs.
l}'-O PISTOLEIRO·

Ran'dolph SCOTT - Claire
-!.. ...-

A' s - 8hs. TREV,(;)R.
- A história macabra 2) � BRINCANDO CO

do médico fantasma! 'FOGO - Spike JONES -
CharJton HESTON - L\- Adele JERGENS.

. zabeth SCOTT-em: 3) - O FILHO DO ZOll-
AMBI'ÇÃO QUE MATA

-

RO � 90 e 10� Eps.
'

No Programa:
Cine Noticiári9. Nac.

Preços: 12,ôo - 6,00.
_.....c�nsur� até 14. anos.

No Programa:
Filme Jornal. Nac.

Prl,!�os: -'10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.:

,,: ......�.�- ..-no.it�ftD

'lo .,.,..,..� «rD ..� ..,...., '1"_""''''''''''
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Estado, só poderá ser re- ,;_.,

DR JO�É MEDEIROS
ViEIRA

" "

DR. IVO WANGENHEIM
Dentista '

._ n<\DVOGADO -

Caixa Postal 150 - ltajll'
Santa Catarinil.'

'

fflÉDICO
Operações �,Doenças de .se

nhoras - Clínica de Adultos,

Cuzso de Especialização, no

Rospit,'\l dos Servidores do -E��
tado. . d
(Serviço do Prof. Mariano e

Andrade). _

Consultas - Pela manha no

noàpitd de Caridade. •.

Á tarde das 15,i)!! b s. em dian

te na consultório á Rua NU,nes
Machado 17 Esq'lina de 'Dua-

;aentes. Tel. 27'66. ' ..
Residência - RUIl PreSidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLíNICA
de .'

,

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA.

DO

DR. GUERRE_IRO UA
l"ONSECA

:::hefe do Serviço de ·O'_I'O�I.
:SO do Hospital ue F.lorianopohs
Posaue a �LINICA os APARE·

LHOS MAIS MODERNOS PhRA

'1'RNl'AMENTO . das DOENÇAS
da ESPECIALIDADb.
Consultas - Jillla manhã no

nOSJ>ITÁL
. "

Â TARDE - das 2 as , 5,
.ao CONSULTóRIO - Rua dos

ILBE"'3 n", 2
R1iib!D�NCIA :- Felipe Se:!

midt nO. 113 Tel. 2565.

Ex-inter-no da 20& .!'�.';mar.... Redaçio e OftcJ.naa, 1 na COD'
, Servip ,de gastrQ�eIti.'lrololria MÜleiro Mafra, .n• .160 TeL 10�2
Ia Santa Casa do Rio de Jeneiro: _ ex. POlltal 139.. -r-,

Prof. W. Berardinelli). Diretor: RUBENS A. RAMOS
Ex-In te rno -do Hosplta! ml!oter� Gerente: DOMINGOS F, D.

<idade V. Amaral. AQUINO
'DOENÇAS IN�I'ERNAS Representant... :

Coração, Estômllgo, intestino. Representllçõell A. S. Lara,
fígado e vias bilia.>:es. Rina.

-

Ltda
Consultório: Vito.r Meirel" 21. R�a Senador Ilantas .• CO _ 6°
Das Hl às 18 horaa, andar.

. ,

ReSidênCi'l. : Rua Bocaiuva

10'1
Tal.: 22-592C - Rio de JaDm/)

Fone: 346i!. Rua 15 de NO'Pembro 228 6°
-----

, ndar sala 1i12 - Sio Paulo.
DR. ANTONIO MONJZ . Auinatural aDual •• Cr$ 800,00

DE. AR�GAO Venda avul ,. Cr$ 1,00
'IRURGlA TREUMATOLOGlA Anúncio mediante contráto.

urtopedi.& 'Os originais, mesmo Dão pu-
COnsultório: João Pinto, 18. hlicados, não lerão devolvidol.

.

Dar; 16 às 17 draríamente. A direção não se responsabiliza
Menos aos SábadQI
rl.es: Bocaiuva 135. pelos conceitos emitidos DOS ar-

FlIne: ....; 2.714. tigos assinados.
--- INFÓh".n�OIl8 UTIlII.

DR. NEW.TON O leitor encontrará, nsata co-

D'AV ILA luna, informações que n_ces!'ita
CIRURGIA OORAL

dià,.iamente e dr imediato.:

Doenças de Benhoraa _. Produ- ORN�"S .

Tt'�efCl::le'

d 'd
O �st.do , ,. lI·OZ2

, logia - Eletrtcída e Me ia A G t
r: �.

.

26156
, . , V'"

azear.,� ••••••••.••••
Conc-rltôeio r ,Rua Itor Met· Diário :.ta Ti>..:-de .••••••• 8.�79

rales n. 28 - releIose' 3307. Imprensa 'OficIal •..••.•. 1.688
Consultas: Das '16 lt...ra.. ero, HOSPITAllQ Caridade:

.

diante. (Provedor) ••.••••••••••• .11.114
Icesrdêncra: Fone, 3.422' (Portaria) ..•.•••.•••••••• 2.086
tcua : Blumenau n. 71. Nerêu.Ramos .•••.••••••• a.881

DR. HÉLIO BERRETTA
rlilitar ..........••••...•• 1.111'7-
São Sebastiiio (Cala d.

M É D I C O Saúde) ....j. • .. • .. .. • • • ..ua·

Ortopedia e 'I'raumatología ,Maternida<Je JDoutor Csr- .'

Ex-interno por 2 anOS 'do Paví-' )o� .Corrêa -

•._, •• , •••• - •• ,
I,Ul

lhão Fernandino Simonsen da CUAMAQOS Ua-
n

t C d' S- P 1
GENTES ,

oàn a. asa e ao au. o. Cor�o de Bombeiro!! • � ,. 1I.IU
(Serviço, do Prof. Domingos De- ServIço Luz (Raclama-"

_
. fine) - Estagiaeio do Centro .le: ções).................. 1.404

DR. JÚLIO DOIN Ortopedia e' Traumatologia e do Policia (Sala Comissário.. 2.038

VIEIRA Pronto Socorro do Hospital das- Policia (Gàb.'L'e!egado) •• 2.594

.,. ICO
I

'CI" d S- P I
COMPANHIAS DE

M.l!iD InIcas e ao au o. TRANSPORTES
ESPECIALISTA EM. OLHOS (Serviço do hof. Godoy Moreira) TAC '. S.700
.QTTVIDOS, NARIZ E 3'ARGANTA '_ Médico do Hospital de Cari- �ruze.iro do Sul 2.500
'fRATAMENTO .E OPERAÇõES 15151
lafra-Vermelho _ Nebulizaçio - dade de Florianópolis. Pan!'lr •••••••• ,......... .

. Df' 'd d
•

't d Varig ,................. 1.125
Ultra-Som

_

e orml a es congenI as e a -

Lóide Aéreo •• • • • • • •• • • • 1.402

(T::atamento de sinusite lIiem quiridas - Paralisia Infantil -

Relal ••..•••••••••••••••• 1377
, operação) -

Os'teQmielite - Traumatismo - Scandinaval • .• •••••••• 2.300
AJ!.&,lo-1·etlnI.l8C:lpia - Receita d.e: Fraturas. ROTlIIIS'
Oculos - Model'n6 -"quipameJl{o 1 02
de Oto-Rinolaringologia (únlcC' Consultas: Pela manhã no Hos- Lu: � ••••••.•.•••••• ,. • • . 1

no Estado) pital de Caridade, das 15 às 17 e tMagestic 2.276

BorArio das 9 às 1% horlu p 30 horas no C.'onsultório. IMetropol
••••••••.••••••• S.14!l

.

, .
' .

. ' La Porta •••• ,...........
a.321

das 16 às 18 horas. ConsultorlO: Rua Victor Mel- Cacique ••••.••••••••••• '.449
Consultório: - Rua Vitor·Mei, II 2 Ireles 22 _ Fone 2675.

re es n. 6. Central .•...•.••••••••••• 2.694

Res. - Rua São Jorlrll 20 _.
Residência: Av. Mauro Ramos Estrelá •.• '............... 1.171

F(}ne 24 21.
- 166. - Tele. 2069. ,ldeal "I'" 1.65»

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GE'l�Al"

Especialista ern moiés�ial de
Senhoras e vias urinárias.

Cura radical das inf'3cç:ões
agudas e cronicas, do aperelho
geuito.urinário em amuos OI

sexos. .
'

Doen ça s do aparelho DigestiVo
e do s ist ama nervoso.

Horário: 10% ás 12 c: 2% ás 6.

Cons u Itózio : R. Tiraoentes, 12
_ l0 Andar -- F'one: 3246.

Ices idê-icia : R.· Lacerda Cou

tinha, 13 (Chácara do Espanha,
- Fone: <;248.

DrCHENiiIQ'UE PRisco
PARAISO

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, .além de' explendído para motor auxiliar de barcos á vela.

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

'

Clínica .conservadora de
adultos e crianças.
Proteses fixas e moveis.
Próteses em nylon:
Consultório e residência:

I Rua Bocaiuva 42 Fone 2506
Atende com hora marca

das:

DR. J(rLlO PAUPITZ
FILHO

IJR. CLARNO G.
GALLETTI

�� ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles" 60.

FOl'tE: � .2.468
Florianó,p6Iil -

" -" , "

Horário:
15 .às 18 hs.

Campanha de Educação
Florestal

8 às lI,3Ó -,

w
-, Q�aisquer tipos pa:ra entrega imediata - Completos -- Com

motores DIESE� '''PENTA'', partida elétrica --radiator -

filtros' -, tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente com flange elastíca á Alternador de voltagem -'
trifásicos �20 Volts. - com excitador - 4 cabos para

ligação e 'quadrocompleto de contrôle; todos conjuntos estão

i' assentados sôbre longarin&s prontos para entrar em funciona
mento.

_
REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA' O ESTADO DE

SA,NTA CATARIN,A
MACHADO & Cia. SIli Comércio e Agencias

� Rua Saldanha Marinho, 2, - Enderêço telg; "i> R I M U S'-
Cx. Postal, 37 - Fone 3362- FUORIANÓPOLIS I

E!iêêêêêêF--"lj#lêiêtÊJi#lê@êêêÊêêsi'ê
I '

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

":ri����:�:: / não nr't· 1
f

. g:AN�A CATARINA '\. U U'
, ",�:lA V I S o

.Y"'.. l ....
__ '1o;

.

- ,Â,D�leínlcia .Florestal Regional,
no sen'tidÓ de cõibir, ao màximo �os·
livel, aà 'queiIhad,as e derrubadas de mato, afim de impe- /.

dir os d�tros�s efeitos ,econômicos e ecológicos que. I
-�._----------�--------

cicarretam ,tais :práticas, torna público e chama a ate�;;ão ��5$ ,,;_.

-

cOJde todos os proprietários de terras e lavmdores em ge-

Sral, _para' a exigência. do cumprimento do Código Flores-

,tal (Deci. 23."�9ifde 23-1-1934) em todo o Estado. I/ taQUEUIA�AS E DEBRUBADAS DE ltATO .

" .

.

f
"

� '�i
Né'hhum 9foprietário de terras o:u lavrador poderá �- DlIRAIfTE TODO mA

1;Toceder que�ad.a ou 'derrubada de mato sem solicitar, 7T'... '

om antecedência, a ner.essária licença da autoridade
. -I

.

" nos lIA/)�JOS 1J,
,

florestal competente, conto-rme dispõe o Código Flores-

ttaLem.seus a�tigos 22 e 23, respectivamente, estando os .�" t'nfratores' sujeitos a penalidades.
:I.
;; �.,.

REFLORESTAMENTO �., '. � �

�_;,.. �

. ..J�,IEsta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em ,
cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

:emintes de espéeies florestais e de ornamentação, para
'ornecimento aos agricult<lres em geral, interessados no

eflores�amento de suas tenas, além de prestar toda

1___Irientação técnica necessária'. Lembra, ainda, '-8, possibi-
DRidade da obtenção de empréstimos para reíiorestamento

•

no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a Ilbtel)ção de maiores esclarecimentos e, requererem auto_:
rização de licença para queimada e derrubadas de mato,
devem dirigir-se às Agências Florestais MUlliéipais ou'
diretamente a. esta Repartição, situada à rua Salltoll

D\lmout nO. 6 em Florianópolis .

Telefone; 2.470 - Caixa' Postal, 395.

Endereço telegráfico': Ag:r.isilva
-

- Florianópolis.
S" C.

'

/'

5,5 HP
11 HP
35'HP
50 HP
84 HP.

GRUPOS GERADORES - "P E N T A"

gasolina
,,'

O ESTADO "

8G I:IP Diesel
81) BP" . (direita e 'esquerda)

103 HP "

132 HP "

"
A ímbúía em estado na

I/tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400

anos. Por êsse motivo, o

[problema florestal relacío

'nado à imbúâa, em' nosso

'SOlVIdo pela reserva patri-
monial de imbuiais e corte

controlado com garantia de

regsneraçân natural. Torna

'se Indtspensaval preservar a

que ainda resta de ímbúia

e impedir que a colonização
agrícola arraze com ° mato

nativo dessa espécie nas zo-

nas de seu "habitat". Sôbre

ass rntos florestais, consul
te.. "Acôrdo Florestal".

\

• •

-"A, Soberana" Praça 15 de novembro
l.'ua Felipe Schmidt

esquina

lCr$. 9.100.00
É o vencimento de postalista. Há quase 3.000 vagas!

Amb;js os sexos - 18 a 35 anos. 6 horas de trabalho. A�

inscrições e provas serão realizadas em todos os Estados,
dentlo de 5 meses (Capitais e outras Direts. Regs. dos

COl'rrios). Temos apostilas completas, todos os pontos
ria '''ORNES'', regists., 15 profs., atualizadas - 9 apos
tilas ..J. Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo reemo

bolso postal, asshn: DR. ANTôNIO MESTIERI DOMIN'
GUES - Rua Barão de Paranapiacaba�- 25 - 50 -

.sala 8 - São Paulo. As informações sobre inscrições e

provas (data, documentação, etc.) acompanham as apos
tIlas. Não ha necessidade de curso gina'sial' - Do
IAPETC (350,00) - do BcO Brasi-l (480,00) Outros:
f',.� .1.;;0.00.

-

,/

}t'ilial "A Soberana" Distrn" ao Estreit9 - Cento

OITO FRIEDMANN
E ,N S I N A

Matemáticas e. FisieaVENDE-SE
ap sag;J;Jas' urO;J

0!:l92au ap 'eS1'la 'Buril
.:: Bar, por' prêço de ocasmo.

Ver e tratar à Rua Conse

lheiro Mafra, ,139, esquina

R. Cristovão NU�les Pires 21.

Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. Mafra

ementes para plantio
-

Viagem com segurança
,

'

,e rapidez
80 'ROS 'OONFG�-rAVEIS MlORO-ONIBUS .0
--

[lrlDI --;<SDL:BIISILIIIO»
, IFl�rlánópoll., - !tala. --::,JoinV� - Ouritlba

�:-:,t' .._L. -.._ ..
�

_
.

'

Age""neia;' .l\utilDeOdoro :••qUi_na da
-

• Rua· Ten6ntell'SDv81 ra

o que defipe �ma roupa bem feita é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário com facílid�des, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoep�e.

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

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

completa, perfeita, sem defeitos, - limpa pura com os m_elhores condições
de germinação, como .também Ide valor germinativo bastante alto. 'Sem estas

exigência a semente não dará ao lavrador a -recompensa dos seus esforços nos

!períodos de colheita. Por isso deve ter o agricuItor óu horticultor o maxímo •

cuidatlo na aquisição de semente para p.}antio.
G. A� CarvalhO' - Ven!de sempre as melhore; sementes.

VAREJO - MERCADO - PORTA DO MEIO

AlENÇAO
Aceitamos enc_omendas de 'PLACAS ESMALTADAS

alll côres, para diversos fins.
.

'End: DENTAL SANTA APOLONIA
FlorIanópolis - Santa Catarina

Rua: Tiradentes, 20

-"

s�'õÃ2 ylRCtÁ,
4l ." '

r"Spr,-,.,,/\,pnt fir:L \ _ ..... "'.;:..t .....1
........

;..::�-:;:;::_.:;_!'!;...::'� ..:.,.;.::...:. .::�s��

c 0- M
_
\S A B A O

\Zirgern Especfalid�t'deJ
,

da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvilte- (marca registrada)
,

economiza-se tempo,e dinheiro
. ,

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

.-----------�---------------

LAVANDO

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O Estado" o mais antígo Diário de Santa Catarlná
��--------------------�-=----� ---�------------------�----------------------��--------------------��------------�-------------------------------------------

. NA DELEGACIA REGIONA� DO IMPOSTO DE'
RENDA HA' UM CORPO DE SERrmORES EMPE-

. NHADOS EM BEM SERVIR OS CONTRIBUINTES.,
APROVEITEM' ESTES DIAS PARA DECLARAR OS
SEUS RENDIMENToS!-

, SERA' ENT.Ãb MELHOR ATENDIDO DO QUE NO
ALVOlWÇO DOS ULTIMOS DIAS 'DE ABRIL, QUAN
DO ENCERRARA' O PRAZO_'PARA -A APRESENTA
ÇÃ8 DÀS DECLARAÇõES' DE RENDIMENTOS.

EVITE SOFRER MULTAS. BUSQUE, RESPOSTAS
PAR.A AS SUAS DU'VIDAS. COMPAREÇA A DELE
GACIA REGIONAL DO IMPOSTO DW RENDA, NO
EDIF'ICIQ MACH�DO, A RUA SALDA:NHA MARINHO
É DECLARE HONESTAMENTE' SUA RENDA.

NÃO DEIXE PARA AM.ANHÃ O QUE PODE FA
ZER HOJE.

".,..4 ......���..�.......�
\ "

. PORT�ÁU-PRINCE, Haiti, 3
(DP) - O chefe do' exe'rcito,
general de brigada Lemn

, Cantave, anunciou, à" 113 no
ras de hoje, a "r�nllncia'" do
presidente provisório, Franck
Sylvain. qm comunicado do..
exercito declara q:ue e8h ar-

DESASTRE EM B!;UME- dimento em tão justo apêlo. ma continua na sua política
NAU lN:A:UGUR.A!Ç.ÃO :DA RA'- de neutralidade, garantindo

'Em .Blumenau- registrou- DIO RURAL DE CONÇOR� 'a ordem e a segurança públí-
se Iamentavel desastre de DIA ca até qus Um novo governo

provísório seja nomeado, A-a�iaç�o, dia 24;, quando um D,en:tro de breves dia�. crsscenta que Sylva:n -e!'-tá -

teco-teco, do Aero Club de sera inaugurado nesta- €1- 'sob sua custodia po'r causa
Blumenau, tripulado por AI: dade a nova e moderna da .neeessídade de uma in
vir Koehler e Norberto Sel'� emis�ora dos 1.480

qUirOCi_!
vestígação, que atualmente

b
•

f r I RADlO�RURAL DE se leva a cabo; O general
pa: nu�a, man,o ra I!J � IZ,

I
c os, a

P t Cantave fez um a,.pêlo em
calU proxIm'O a materlllda- CONCORDIA. ara os a: os prol do patriotismo de todos
de "Elisl1th Koehlér" numa I inaugurais.,da nova emissc� os cidadãos do Haiti, Entre
quéda brusca, com estupe- 1'a, grande's festejos éstão n_:entes, uma 'enÓrme mult�
fa,cdão de 'numerosas pes- sendo program�dos, dest.a· dao percorre é;ls ruas da, cap1-• -_ - -'

t'
-" -. ca dã-"Se à'-vinda: àe:at,tils.tas -

< tal, dando 'gntos de tnunfo.
soas; que assIs Iram a ma- n

_
' ',.' ,--:',; _ Informou:-se que oS candida-

'nobra. _"" .;"
- {ie;:>-��;��u}.o -e;-Rlo-d�ta.-' -tos presidenciais,_Daniel Fig-

, Re�Te�savam' de .uma c�m- neiro. '
'

. nole e Louis J)ejoie realiza-

venç2� I em. Punta Dei' Este, Bandas d� music;a do IiI- rão, esta noite uma reunião

,
no 'Uruguai, onde ,participa" terior, duplas, trios, con.jon com Os dirigentes do exel'cl-

-

"8' te) dn -cantore,s e uma serie to, O centro da capital pare-
ram da �Qnvençao � anç.)s -

" -ce 'o die uma cidade abando-
/

Dumant", e chegar a Blu� dt;} 'novidades, serão apre� ·nada.
- IÚenau, Alvir p1'etendià so- sentados durant.t dois dias, Nas ruas deserta3 são vis

,brevoar sôbre ;sua l'<>s:dên_ [lOS ouvintell de todo o sul tas ape!1a.s algumcls patru'
,

do Brasil. ' lhas da policia. Defronte accia._ Alvir já havia ,:1Ofrido' . hospital geral concentrou-se
duas quédas anteriores, Il_lI.t-i 1_

, '__ �grande I:l1assa popul.lr, aguar

rt,ooicSaém·,í·!'·eanSt',a",e.'· salvára-se he- ,Se''m'a'na'
'. , dando not�cias sôbl:e G esb

'" I do de saude ue dóis úficia:f
. .

'

h ·d·
. do ,exercito qUe ficaram, on-As VItimas, con eCl ISSI- -

S' t' tem à noite', gravemenLe f-e I
mas em Bll1menau, tivHam .

, àn ,a ridos, devidó a uma explosão
sua morte muito lamentada, Crê-se que o te.nent'e-corcnel
'tendo seu enterramento (SXA) - Famoso côro Michel Conte, que sofreu a

enorme multidão. 1'ltE rai1-i n01'te-a�ericano "- perdà de ambas 'as mã')il, {á
_: x :_

'
' lecerá. Um porta-voz do exer

o ,Coral St. Ola,f - .�Í'p. ii, cito relVelou que a de.:;cobeJ.taAEROPORTÓ� EM CAMPOS IslàI!cja ii con::vi}e d'O: 9ov�r� ,de:uan déposito chndeilt'ino
N O V

.

O s.. 1 ' c;" de armas em Thor, localida
Vem 'p-rosseguindo all 'lpi- ino :rl� � Es�ados, Umdos,. 'a de sltuada a 4 qUilometros

ciosamente os serviços de rim a€ cant!lr,' 'na "Semama daqui, evitou a eXecução de

terraplanagem que vem 1'C[I- SanÚt", rara unidades :lâ'.l 'atos llemoristas que visavam
,

" mandar: pelos ares vários eS'lizando a Prefeitura 'Muni., i }'('l'ca s A':madas dêsse país, tabelecimento" d!>. zona co'
cipal de Campos Novos; atra!

, I'" n 'l'l'� alI· , . ,mercial, féchados desde a
,

f'
.. Ir.HHe",., .

t ,-'lIdOv:s da ,pro 'Icu,a adml1!lstra- I ' .. ,.,',
greve on em -uec ara a, u

.;ao ,do PrefeIto Augusto U. ::>r1\.:, que se ".coilllJõe 'tras \"ei"sões dizem ..}ue a po·
'" 'I i d' d f dOe (;(: V()'7es. viajOará p o d ii licia recebeu informações 80

,
.óreso a, coa ,�uva a ,Pt) ,U bre uma' conspiração contra'
o,a Zona Aér8a. 17 de abl'ii próximo. 'Jao,�a- o govel'no por parte de aI.
A úossa reportagem, que I'Ú, t;l�llh(,m,' em .1\ ('!'"ns guns adeptos do partido de

te\'e oportunidaàe de v(3itar' , Dejoie. A situ�ção é bastHnte
igreJ'as da Islândia. f d t0S trabalhos que ali. se de- __

con usa, e momen él.

senI''Olam; constatou que a "(}�(l"""O_()""(l"_'()'_'()�()""()""(),,,,(),
vizinha Cidade em muito

'. �.--

breve irá co.r:t':.tr com uma, FLUX'O SEDATI'NApista de pouso ue apl'::>'\':ima-
;

,

-.
,

."

'.,'
damente 2.000 metros de €�.. r

'

r ,,_.�. \ _ ,..,.
tensão, o que J;lIUito virá'

,

�
Alivia as colic.!ls uterinas·'

.

contribuir para o maioe' de- I '

c
.

,

I Pela aglo de seus componente" �alge.�envolviment9 ,da aviação co Ilna _ Beladona _ PIsc1dla e Bama-
mereial n.o Oes':e.

"

IFelicitamos a operosa Ad
"

,:ninistração d� Campos No I
, \OS, ao mesmo tempQ que I
ncs congratult\mos com Sl):.!
laborioso povo -;.Jor essa 1'ea.

lização, digna de aplalls0s
gerais.

CAMPOS NOV03
REIVINDICA
Com, o objet:vo 'de que :>e

ja a·Comr.rca d'e Campos No
vos elevada à ::; a entrâ\lda

I.. ...
-,

uma comISSa) C0mposta dts
drs. Arthur Balsin.i. MM.
Juiz de Direito .. Ruy Ol.:.vei-'
ra, Promotor Publico, e dos
ilustres advogados .Jorio
Rupp sobrinho e Cid ea€:sel
de Almeida Pedros�, á�gl1ill
à ·Capital do EstaM, a ri1n
de re.ivil).dical º justo p(!di
do ao Sr. Gover!Íador Jor
ge La�erda e ao egrégiQ 'fri-

'��E:lal
de (Justi�ã dto_Esta.lsper,a-s,e o p:ron o atén j

(
,

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

A·VÊNTURA·S' DO ,Z;E-MUTRETA
F-���----�������--�.----",
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.

.
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Na escolha 'dos tecidos da mais alta - qualidade,
no corte ímpecaveí.modérne e dístínto-e na garantia P E R DE'U .' - S E

I de um produto bem acabado, está a base da 'excelen- Uma "sapatilha de Balet" <preta no trajeto Rua

ARMA�ÉM
" .'. • I ela das roupas bem feitas ImperíalBxtra. I. ',: Nerêu Ramos - Rua Durival Melquíades - Rua vu-

.

-

-

O Magazine Hoepeke é, exclusiva distribuidor I d de Di 'p t P a 15 )n do da TetefônicaVende-se um, com ótima i con 'e euro re o e r ça 'cu •

f'reguegía, sita à
-

rua Bo- i em nossa. cidade deste famoso produto, Pede-se a. quem encontrou -.entregar n-esta Redação que-
"

73 i REPRESENTANTE
.

será gratificado.:
.

"

�aluva.
I 1 /.�

I----�.�------'----���----------------r-------
. Preço de ocasíão, Trlltar I' Fabrica paulista, produtora de tintas quimicas , em
no mesmo, 1 nó e secantes, marca 'muito conhecida, procura repre-, Te-m'pio Novo--�---------'-� ! sentunte na base de comissão, .' ,

,

,

.. P E R 'D E USE i Somente serão consideradas propostas�'e represen- ,- .

, ,-
/ I taríte amplamente relacionadó com as casas de 'tintas (SNA) - o. novo templo, . ja "não poderá deixar de,

..
, o _I. ferragens. _

. -

na cidade, de· Londres, em
I
fortalecer os laços entl�e a

-

.

Uma caderneta n 4974, I Cartas' para HOLLAND, PIRES & CIA. LTDA., .memória dos '.'Pili�rim Fa- '1' Grã-Bretanha e a América".
la série da Caixa Econo- I Caixa Postal, 1281 ...,- São Paulo, mencionando o nome 'fie O "Ptl

.

F th "(. thers ',_ recon cido com a r s ]. grrm a ers ,co-
n.Iea. das atuais representadas. t'· I

.

C 1" 1
.

IAmai� al�.I,ga gr!Ja ongre- ,0,l1lZU( ores mg eses que em
.'-

gacíonal-' da Grã-Bretanha, � 020 se estabeleceram . em
INSTITUTO BRASIL"ESTADOS UNIDOS

.

I h tad dCURSO-DE ,INQL�S :t:0i inaugurado recentemen- Plyrrrouth, ;no Es a....o. e

,
,

S' te pelo embaixador norte- ..Massachusetts, EE. . UU.)A V I ;0 (
IComunicamos aos 'nossos

� presados alunos que as' ameir ícano=sr, Wirithrop W. oraram .nessa igreja antes

aulas de' inglês estarão a cãfgo
.

do Prof. Edward W. Aldrch. A Rainha Elizabeth I de partir para' a América.
Green e começarão .na proxíma segunda-feira, dia 8 do II enviou uma mensagem! !<'oi �ec;nstruida três vêzes

correA:1t�·
'

t
- .: �

.

t d-
'

tr! I dizendo' que a obra realiza- I (t{ sde a có�strução original.
.

'

VIsamos, ou rosslm, aos ln eressa OS qua .as ma 1'1-
,

• I
'

..

' ,
.

culas poderão ser feitas atê sábado, dia 6.
'

.

da pelos membros da Igre- que se VerIfICOU em 1616.

DEPOSTO PELO
EXÉRCITO O PRESI-,
DENTE SYLVAIN

,

das senhoras.

• calmante e r8l\l1ad01 elelSlI tunç6u;

wUs. a PLUXo-uDA'l'INA alivia pron

tamente as coUcas utetlÍlas. CODl�te as

IrrtllIlar1dad�s das funçllél perlodlcas

i
'"

Floriallópolis,

PER'FEITO ENTENDIMENTO NAI REUNIÃO ',DAS BERMUDAS
O. comentarista america- rioscos da' radiação nos pr? Bermudas foi altamente pro Médio, assunto princlpal da

no Paul F. FOl;,d, referindo, .ximos testes com as 'armas veítosa, co'nferência, não foram men
,

\ '
I

se aos resultados' da confe- nucleares, o que constitui O comunicado final aíiun- clonados no comunicado fi-
1 rência das Bermudas, é de problema: d�- grandepre'ocu� ciou 0- estabelecimento de nal, Todavia, diz Paul Ford,

pação p. tôda a Humanída- onze postos de completo ]' "parece certo que O'S lide
de. Chegaram também a, en- 'acêJ:.ÇIo, quer quanto a pro- roo preferiram não fazer

blemas do
-

Oriente Médio, nenhuma declaração posítl-
.tendimento sôbre outras quer quanto aos da Europa va a-êste respeito', para não

Ocidental, reunificação da interferÍr na ação do se�re
Alemanha e outras questões táriõ geral da ONU, em seus

de defesa,'d0 continente eu: esforços junto ao govêrno

opinião que Eisenhower e

MacMillan passaram uma

esponja nas divergências
do �assa:do, :em' yirtude, do
caso do' Egito com a Grã

Bretanha e. a Frali�.' Os
questões, inclusive sôbre o

bom entendimento anglo,
americano, sendo- que sob,
êste

r

aspecto a reunião das'

2 estadistas coríbordaram.em
r,eduzir substaneíalment., ,os ropeu,:

.

Os ,problemas' do Oriente
do Cairo" .

.aseolha p-ela e�iqueta
,. - , : j'

,
<

�.

,I
I

sua nova rOUDa anatômica.

.

�
.

, para o homem mpder�o!

Jmp&�i.ar
'�

,�

•

• é confeccionada em quatro talhes
e e;n 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos são
de 'alta qualidade e pré�errcolhídos.

• Você se sentirá bem, pois o cort� IMPER.IAL
EXTRA é 100% anat&mico, muito mais confortável
e muito mais �legant�. -

• Su�, nova rou_pa - IMPERIAL- ,EXTRA _, csd
prontinha para você vestir. Não há .longas espeta.
nem demoradas provas.

Garartida por

fECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A-
, Rua Prates, ªl4 - São,Paulo

35 onos es.pecia/izada .00 ramo do vestuário

Distribuidor exclusivo:
, I �

MAGAZINE HOEPCKE
CA�LOS HOEPCKE S/A

Santá Catari� .-

'.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Joio Vtei�a ai Cia Ltda.
,

- RUA SANTOS" SARAIVA, 2511

CASA ESPECIALIZ.à.uA c. P. N. 20 - TEL., 6.253 PEÇAS EM GERAL PARA:
EM MOTORES, END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD

FREIOS E MOLAS ESTREITO, -' FLORIANóPOLIS CHEVROLET - DODGE
'-

SANTA CATARINA
'

BISIRlBUID8RfS DOS . AFAMADOS "PISTÕES MAHLF�

PISTOES QUALQUER TIPO DE - MOfORES

Para esta e outras se

mentes - Consulte CON
CEIÇÃO DA BARRA
Ltda. Eng. Agron. resp.
dr. Max Ufer - R. Lib.
Badarô, 158 - 5.0 - 'I'el.'
34-9121' - C.P. 2.766
End.

• Tel. .
Conbarra _.,

,

/
S. Paulo . !�i�;iiii5i'i.iiirr�.Ií�'I;.,,�������.���======::;:;�'

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

P A R T I ( r� A ç Ã O

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

L E I A,
ASSIN,E
ANUNCIE

N
·

d
-_

EED�V:;�S�A��L .egocIO�. e OCaSlaO·
Vende-se, por mo.tivo de mudança, a fazenda

"ÁGUAS CLARAS", situada no município de Tijucas,
'('endo boas águas para tocar serrarias, com madeira de

-Venéie-se um afreguesa- lei e -de' quaJi.dade; terras para plantações, uma estufa'
do armaz.ém de secos e mo- para fumo, mai's de 200.000 (duzentos mi.!) palmitos e

lhados, situado à rua. Ani- : fernagéns de uma se,rraria.
.

ta G:uibaldi, 48. Facilita-se A fazenda tem saida com a estrada de Major e No�

pagamento. Tratar no mes. va Trento.

mo local, .com o proprietá- Facilita-sé o pagamento. M�tis informações em No-
rio. 1 va Trento, Hotel Facchini.

/'

PARA

DESCONTOS ESPECIAIS' PARA

Perd-eu-se
<',;l':1if·�I�lll'rlUI�·· .

'"" .. i'��j
Um chaveiro, com capa imitação a crocodilo,'con

tendo diversas chaves no trajeto Praça 15 'de Novembro;
Rua Arciprestes Paiva, Praça Pereirà Oliveira, Rua Vis
conde de Ouro Prêto, Almirante Alvim, Rua Victor Kon

der, Rua Demétrio Ribeiro e Rua Frei Caneca.
Pede-se obséquio quem encontou entregar nêsta R�-

�.�----------�------------....-------------

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado

pelos eJfpecialistas responsaveís pela confecção das

roupas imperial Extra. Só asslin é possi-vel obter uma
roupa per!eita e que veste bem.

Pelo Crediário. do Magazine Hoepcke, podem ser
.

adquiridas com exelusividade nesta eídade estas afa
madas roupas.

EDITAL .=·��r'��
Concorrência pública "p-ara construção
e concessão privilegiada de exploração
da Estação Rodoviária do .Município
Florianópolis, durante trinta anos.

_

O Prefeito Municipal de Florianópolis, faz público,
a quem 'interessar possa, que se acha aberta, pelo prazo
de 90 (noventa) dias, a partir desta data, a concorrência"
pública para a construção e concessão privilegiada de

exploração da Estação Rodoviária nêste Município, nos

têrrnos das Leis Municipais nrs. 194 de 4 de Janeiro
de 1954, e 246 de i5 de novembro de 1955, conforme as

especificações abaixo:
EXIGP:NCIAS:

I - Os requer imentos de inscrição das propostas
serão recebidos pelo Gabinete do Prfeito, até as 16 (de
zesseis) horas do dia 20 de junho próximo vindouro. As·

propostas, devidamente seladas e assinadas, juntamente
com a documentação legal, deverão' ser entregues: em

'- sobrecartas fechadas, rubricadas pelos concorrentes ou

seus representantes legais, mencionando externamente a

concorrência a que se referem. ',-

II - Às propostas deverão ser anexados, no mínitpo,
os seguintes documentos, que deverão : -.

a) Provar idoneidade mora� técnica e finan- .�.�.���.�.��� �••�.�.�.� .

ceira do concorrente:
.

b) Provar que jamais ,

o participanté. deixou
.de cumprir contrato em vigor celebrado com

o Munícípio ;
.

c) Provar quitação plena com as Fazendas Mu-.
nicipal, Estadual e Federal;

d) Provar que está devidamente registrado na
Junta Comercial do Estado, com preferência
no ramo a que se refere esta concorrência,
bem como não estar impedido de comerciar;

e) Provar a constituição legal, tratando-se de
pessôa jusídica ;

f) Provar, ainda, em se tratando' ele estrangeí-
1'0, o cumprimento do art. 2Q do Decreto-Lei
federal n? 431, de 18 de março de 1938;

g) Provar o cumprimento da Lei Federal dos
2/3 (dois. terços) ;

.

h) Informações sôbre o capital a 'ser empre
giado ;

i) Provar ter feito depósito, ná Tesouraria da
Prefeitura Municipal, da quantia ·de .

Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) em
-!UDW �;)!Iq!ld �P!AJP �P sOInm no o.rtaqtrjp

cípal, para garantia da assinatura do con-

trato, Se vencedor. • _ ..
III - Todos os documentos' que instruírem a pro-

posta, deverão estar com as firmas reconhecidas. renos de sua propriedade, aítuados no antigo Cemitério

IV .__ As propostas, que' deverão ser escritas a má- Municipal, nas p.roximidades da Ponte Hereílio Luz e de

quina, sem rasuras nem entrelinhas, conterão. pelo me- acôrdo com o Plano Diretor da Cidade.'

nos, o seguinte: '. VI - Nos primeiro.s 15 (quinze) anos, ficará o can-

a) Plal)ta da Estação Rodoviária, com 'todos os
I cessionário is.nto de qualq�er impôsto municipal, salvo

pormenores exigidos pela' técnica da cons- as taxas remunêratõrías.

trução, que deverá conter, no mínimo, o se- VII - Não estão íncluidas na isenção do nO VI,
guinte: as sub-locações que forem efetuadas.
1) guichés para vendas de passagens pàra . :VI�I - Ao conces�ionál"Ío ser�o asseg�:a.dos todos

cada ernprêsa isoladamente ; os direitos de exploração da Estação Rodovíâría, duran-

2) Salas de espera, � (três) no mínimo; te o tempo da concessão.

3) Serviços .de encomenda; ;
4)

.

Sala. para depósito de bagagens; JULGAMENTO.:
5) Sala "para depósito de carga; IX - A abertura das propostas, a apreciação -dos
6) Restaurante;' documentos e a análise ,de ambas, serão feitas por uma

7) Bar e confeitaria; r comissão, previamente nomeada pelo Executivo Munici-

8) Caf�; paI, no 'dia e hora que sft findar o prazo d.êste Edital; no
9) Serviços de auto-falantes; Gabinete do Pref.eito Municipal. o.s interessados pode-
10) Pôsto de abastecimento de veículos; rão assistir a abertura das propostas e rubrfcas das
11) Plataforma ou marquise para o embar- mesmas.

.'

que de passageiros;
.

I X - Na análise das propostas, verificar-se-á:
12) Platáforma. ou marquise para o desem-' a) O cumprimento de todas as exigência! dêste

barque dos passageiro's; Edital;
.

13) Oficina para pequenos reparos; b) Vantagens apresE'atadas ao Município;
14) Ao concessionário é facultado ainda, c) O prãzo de concessão;

instala;!" um hotel nos pavimentos su- d) Quadro das tarifas a serem cobradas, plano
·pe.riores. das instalações e explorações dos serviços.

b)- Apresentação do quadro das tarifas e loca- XI _:_ Será considerada vencedora, a 'proposta que,

ções a. serem cobradas e dos respectivos no julgamento final, apreséntar melhores' condições ge

cálculos; rais, podendo a Comissão rejeitar as propostas, no todo

c) Apresentação dos planos das instalações e ou em parte, ou sugel'ir a anulação' da concorrência, se

exploração do serviço; as mesmas não atenderem aos ,reclamos da administra-

d) Tempo de concessão que será de 30 (trinta) ção e ·da coletividade, não· cabendo aos concorrentes
anos, findo o ,qual, o imóvel construido pas- qualquer indenização.

.

.sará para o patrimônio municipal, 'sendo as':' \ . XII - Será posto novamente o serviço em concor-
. I

segurado- ao concessionário o direito de rência, se na primeira não sé apresentar Ucitante ou lIe

aprésentar proposta de ar;endamento, an- as propostas allresentadas não forem julgadas conve

tes de terminar a concessão, que ,será sub- nientes ao interêsse público.
metida à apreciação do Legislativo Muni- XIII - Findo o julgamento, a Comissão emitirá 's'eu

cipal; parecer escrito e o submeterá à apreciação do ::prefeito.
e) Taxa porcentual destinada à Prefeitura Mu- XIV - O Chefe do Executivo Municipal aprovará, Jnicipal paI' passagem vendida; ou não, o pareeer da Comissão, nos têrmos da lei.

f) Respom?abilidade pela limpeza e boa con- XV - Será rejeitada, liminarmente, a pr.oposta que

se'r�ação da ;Estaçã<_> Rodoviária; não satisfizer a quaisquer das exigências dêst,e Edital.

g) Compromisso .de aceitar cominações eleva- • ASSINATURA DO CONTRATO:

das, pelás infrações do.s dispositivos contra- XVI - o concessio.nário deverá 'assinar o contrato
tuais e legais, inclusive multa ,dIária; ,

. dentro em 20 (vinte) dias após a notificação oficial.

-'o h) Anbência na perda do ,depósito de que trata XVII - O concessionário sujeita.r-se;.á a todas as

a letrft i do .itém II: no 'caso de n'ão assinar, cláusulas do 'éontrato de concessão, que for 'celebrado na

por recusa ou omissão na data marçada, o fórma dêste Edital e das leis em vigor.
contrato; XVIII ..:::_ 'O concessionário, ao assinar o éontrato,

i) Compromisso de caucionar, no ato da as'sina- fará prova de depósito, nos cofres municipais, do "alôr
tura do contrato, a quantia de da caução de garantia do cumprimento do contrato de

Cr$ 59°.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), que trata a letra i do item IV dêste Edital.
em títulos da dívida pública municipal ou INFORMAÇõES:

-

dinheiro; XIX --:- O Gabinete do Prefeito atenderá os interes-

j) Compromisso de sujeitar-se a toda a legis- sados, nos dias úteis, das 10 às 12 horas, pre'stando as in

lação em vigor referente à matéria, nótada. formações ou esclarecimentos necessários.
'

mente quanto aos arts. 1727 a 1748 da E, para que ninguém alegue ignorância, mandei
Lei 246 de 15 de novembro' de 1955, Lei datilografl�r o presente em vária's vias, as quais vão por
nO 194 de 4 de janeiro de 1954 e Código Na- mim assinadas, sendó uma delas afixada' na entrada des
ciona,l de Trânsito; ,ta Prefeitura, outra publicada no Dtário Oficial do Es-

k) Corrwromisso de iniciar a Cilll'slrução da Es- tado e- as ,s'eguintes na Imprensa desta:- Capital, de Por

taçã6 Rodoviária dentro de 6 (seis) meses� a to Alegre, de Curitiba, de São Pal,l..lo e do Distrito Fede-'
contar da dát� da assinatura do contrato e ra1.
terminá-la en;l. 24 (vinte e quatro) meses. Prefeitura Municipal de Florianópolis,. em 29 de

,
VANTAGENS: março de 1957. I' V -

°à ��;;l�,�,oe��c1:::�ã�r������:j!�'ea ���� PRE���;�'��=�PAL _

....

REVENDEDORES

CULTI�ADORES DO.

TREMOÇO!'
Adaptam-se para TRE

.. Adaptam-se para TRE
MOÇO BRANCO DOCE
A planta de inverno com

multiplas utilidades

..,..__..._..•.-...;.---...�
- A floresta significa:

fonte industrial; solo fer

til; terreno valorizado; pro-'
teção de mananciais, defê-
8a contra a erosão; garan
tia de abastecimento do ma-'

terial lenhoso necessario

,ao conforto, à eeçmomia e à
• ,>obreviv.&ilcia' dó Homem.

....:, .. ,:.
----���._--���

ICO DlARro DE' S. �ATARINl\--'"

CLUBE· DOZE' DE AGÔSTO
RESOLUÇÃO 4/57

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

siderando o pedido de muitos associados,
.

� RESOLVE
"".

l0 Fica rescindido o contrato qUe dá exclusividade

para fotografias nas festividades do Clube ao

Sr. Allan Torres.
20 A exclusividade é concedida a três fotografes

da Capital nas s-eguintes condições:
a) De cada festividade fornecer, gratuitamente, ao

Clube, escolhidas pela Diretoria, três fotogra
fias.

b)'--Exigência da apresentação do cartão ingresso
,

fornecido pela Secretária. .

c) Solicitação de exclusividade por escrito.

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

mar parte na festividade.
- '

Vieira da. Rosa

�.. .� _..�,�.�- �...,_., �� � ..
...T.".�""'r �•...,...... .,

# ...,� �:.
·t·&orso de Preparaoão à 1.8.1.:::
�t� (ESCOLA D,E SARGENTOS DAS ARMAS) ..�.
�t�- Orientado e MihIstra.do por Oficiais do Exêr-

..�.
�.� cito ',., I � ,

�' .......
�t�,--;- Abertura: 15 de Abril de 1.957

'

I:'
�t�� Local de funcionamento: Colégio- Gatarinense �t�
.�...� Inscrições: Na Livraria "43", com o Sr. Alci- �t�...... .

des Stuart (onde se obterão maio- r..t�
..�� res detalhes) �

.

·;,:..... A.� � � ._.. "

.... ., .�� W"""., � � � � • � � • � • • • � • .'
.

MA-GROS' E-' FRACOS

VANADIOL
E' indicado nos casos de fraque;a,

palidez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina, Glí
cerotcsratcs, pepsina, noz de cola, etc.,
de ação pronía e eficaz nos ·casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens,' mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula éonhecida pelos
grandes médicos e está licenciàdo pela
Saude Publica.

Gnrsino Ignacín da Silva
e

Olinda Aguiar Silva
participam aos parentes e. pessôas de suas rela

(iões ú contrat-o de casamento d-e seus, filhos Alda Silva
l! Américo Ferreira.

.

<, AMa e Américó

José Maria Ferreira

Fpo-lis.,
Noivos

Rio de .Janeíro, '14-3-5714-3-57

�ilENTES
Casa de Casemiras oferece oportunidades a elemen

tos ativos para trabalhar coma vendendores pelo reem

holso em qualquer praça do país. Fornece-se mostruario
e paga-se boa comissão. Cartas pára - TEC1DOS PRI
MOR - Praça da Sé, 184 São Paulo.

o . TRIANGULO fELIZ

l

�_GO_�_VAI DESCAr�çAR.JjRAÇAS

DE
. - '-

·F É R I A S

,---,...;.... ..

....w._
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Florianópolis,
-� - : '""Ó ESTADO" O MAIS ANTIGO 'DIARIO E 's, êATA.RJNA

Proclssão de�Pa�sos
(Cont, da últ. pag.) 3XPÔS' nesta Casa, fiz com- bem inspirado pois como I' (Cont, da 2.a pág.) ,B. Leal - Ilze Terezinha Maria" Aguiar Vieira ----: i ta - Otília Piraeuruea

Dourados, em Mato Grosso, que o relatórfo fôsse lido e Líder da M�ioria: poqerá' - Felipa Teixeir� - Pla, Borzes - Jucy da Costa I Maria Fermíno de O. Gar, 'Blum .- Olga Albertina
e de.Urubupungá e outras nós o aprovássemos apoían-. fazei' o impossivel para con- via Simone de-âssis - t Brasil - Jucvla

--

da Silva cia - Mariâ da Gloria M. Wendhausen - Otilia da L.
no Rio Paraguai. do a proposição, de impres- seguir a aprovação do proje- Francisca Monteiro Zo- Pias - Julieta Duarte Pi.: de Oliveira - Maria bis- Maneback - Oraci Ol ivei-

� A C;omissão reunir-se-á, cindível necessidade para to. Nem por isso, .entretanto, mer=-« Elóra Nogueira Pra- res - Juventina . de Jesus bôa Brisighellí - Maria de ra - Ondina Simone Cheuer
no dia trinta, em Ploríanó, Santa Catarina. O projeto é o Governador de Santa Ca- tes - Felicidade de S. Vi· Ouriques - Joana Daux L. Medeiros Beck '- Maria - Olindin-a Mellin Firmo

'polis. Pensamos nos, dos inteiramente, patriótico. tarina estaria díspensado-d., eira - Filomena P. Lopes Mussí - .Jurena da Costa da Silveira Assis - Maria - Olga Gevaerd Ferreira -

[Estados integrantes dêsse O SR. FILINTO MULLER tambem se dirigir à banca- - Filomena F. Silveira - Brasil ___:_ Jandira Lopes L. Alcantara - Maria Cli- üyara Costa Ortíga - Oti..

órgão, que seria ,de grande
- Muito obrigado pelo apar da do seu Estado, porqu ,Genete Dutra Mendes '- Leal - Julieta de M. Ro- maço da Silva - �aria das) lia Donner da Silveira -

efeito marcarmos essa im- te. Ouço agora, com prazer, ela estaria, da mesma for- Gumercinda Cabral das Ne- cha - Jandíra
'

Dionisia D. Freitas Silveira - Ma- Otilia de Oliveira Rosa -

portante reumao com a o nobre Senador Gomes de ma, disposta a: atender nâo ves � Harieda dê C. Lins Atherino - Julieta Sabino da Zomer Garcia - Maria Olga Madeira Neves -- Otí, -

[aprovação pelo Senado do Oliveira. Apenas ao pedido do Gover- - Hilda Salomé Pereira Vieira -, Janice Pereira Carvalho Regis ..:_ Mari'a E. lia Viana da Costa - Olivia

projeto de lei oriundo da O Sr. Gomes de Oliveira nador, mas tambem aos, re- - .Hilda C. de Mesquita - Daux - Jurema C. Caldei- B. da Trindade - Marina Ramalho Cabral, - Otília
Câmara dos Deputados que

- O 'Governador do Estado clamés do seu Estado e da Helena Regís T. da C. Mello ra - Julieta da S., Bríto i-- Pedreira __ Maria do C. Garofalis Fialho - Olg-a
autoriza a criação da Cen- dé Sant;' Catarina, expedin- Nação. - Henedina da: C. Pereira Judith Cunha do Livramen- Russi 'Lima - Maria de L. Garofalis Campas _:_ Olga
traI Elétrica de Capivarí. do êsse telegrama, poderá r-r: Helena Charnesck' vi· to - Jenny de V. Taulois Meira - Maria -do C. Bar- de Morais Lima - Olga

O Sr. Gomes de Oliveira dar a Impressão de que os O SR. FILINTO MULLER eira - Hilda da Silva Hoes- - JocHivia Schmidt 'bosa Vieira - Maria Pari- Luiza Peixoto -- Olga de
- Permite V. Ex.a um apar- representantes catarínenses, ckel _:__ Herondina L. da Jurema D. Lopes Kira� si da Silva - Maria de Arruda Carvalho - Olga de

te? nesta Casa, não estariam - Não tenho objeções a fa- Luz -- Hílda Leite de Lima na Lacerda. Lourdes C. Hollanda - Ma_ Oliveira Martinellí - Olin-,
O SR. FILINTO MULLER, em boa cordialidade com S. zer' à observação do emínen- Felicia A. Carúei�o - Gui, ria Jesus Silveira de Sou- dina Gouvêa - Odete Luz

__ Com todo o prazer. Ex.ê;: ou que não estariam te Senador Gomes de Olíveí- Iherrnina L. Damiani. Das 12 às 12,30 horas za - Maria da C. Vieira. Furtado - Olga .da Luz
,

.

O Sr. Gomes de Oliveira cuidando com o desvelo ne- ra, Acentuei, - e bem pO-, Brasil - Olga D. Lima
�' O assunto interessa in- cessarro 'dos assuntos do deria deixar de referir-me .Das 11 às 11,30 horas Jõrdeltna de .J)'liveira _:'_' Das 14 às 14,30 horas Palmira F. de Almeida -

distaments ao País, porém, nosso Estado. no telegrama -- que estava Judite Goulart''':'_ Luciá Paula Barbaro.
mais de perto, a Santa Ca- O Sr. FILINTO MULLER formulado o requerimento Hilda, Pedreira

"

Gama Barbató Wagner -'- Lucia Maria Fiuza Viccketti - Das 15,30 ás 16 horas

tarina. Independentemente -� Não me réferi ao telegra- de urgência, quando recebi o .d'Eça - Horminda .da S. Bonatelli Biccocki - Lau- Maria do C. Tolentíno
/

de Paulina "da Silveira Nu-

do interêsse do Presidente ma do Presidente da Repú- apêlo amigo do !}overnador Nicolích - Henedina de rà Galuff Pederneiras o-> Souza _:_ Marieta R. Xavier nes Pires - Percilia Diego
da República e de V. �.a, blica, de Santa Catarina, Nesse Oliveira. _:_ Helena Moura Luci Cabral Wendhausen - Marielena Kowaslcki de li - Rita Tolentino de S.

que reforcou o ínterêsse do ,Q- Sr. Gomes de Oliveira passo - dec-laro-o com ab-' Camargo. - Hermizila Peí- -;- Laura Alves Ferraresi Oliveira _..;. Mariana Dutra Neves - Repuhlica S. Gen-

Estado, nós também, repre-
'- E' preciso acentuar que soluta sinceridade - 'o Sr. xoto

,
L. Vieira _;, Hulda - Luzia Ríbeiro ida ,Si-lva Calado - Maria de C. Ven- til - RaquelRamos da Silo

<sentaritas de Santa Catari, o Governador de Santa Ca- Jorge' Lacerda fêz bem em iSi,lva' Faria - Helena Fer- - Lucia Freysleben tura Maria J. da S. G. Fran- va - Rosa Neves Galuf _,

na nos empenhávamos para tarina deveria ter telegra- digir êsse apêlo ao=Líder da tari __:_ HÜda_ Ga�ura BrUg-tl L?Ur,des �. Silveira:-, L.i- zoni - Marilia Barbato - nosalia' Ferreira: da Silva

pronta solução da matéria. fado à' banca,da do seu Es- MaiOl:ia do Senado que, o lmann,:- Honorma Cama- dIa Boabald Daux - LUCia Maria Wagner Machado - - Rosa Pereira Evangelis.
-"Eu já havia solicitado do t�do, pois ela nunca se dls- acol?�� como mll�ifestação ra da Silva - Hilda Gen..- Campos Villain -.,... Leonti- Marina Silveira Digiàcomo ta - Rita Bitencourt Bar

Secretário da Comissão de traiu dos assuntos que dí- I patnotIca do desejO de bem til -Ribeiro - Helena· Cha- na Alves Ródrigues-- Luci - Maria do C. Silva Fedri- reto -Rosa Campe-liny Pir�

Econômia que procurasse �em respeito aos interêsses servir ao seu EAstado natal, ves de Souza - .Inês N. Nunes Glav.an' - Laura Ro- �o - Maria Luiza Muller l'ele - Rosemira M. Guim,'l..
/
sabei' qnde se encontrava o �atarinenses. 'como V. Exas. vem procF,uran M'ónguilhot'-_:_ Iracema Ne- d�igues Cori'êa' - Laurici Gama - Maria de Souza I rães

- Sibilia Vítali- Se.;.

projeto,-para que tivesse rá- 'O SR. FILINTO MULLER do fazê-lo no Senado .ede- ves Reis - Ivone d'Aquino Brasil da Luz _;;_ Lúiza Moreira. - Maria M. de vasti Haviaras Meira - Si!
.

pida tràmitação. ,

___; Parece-me que V. Ex.a ral, aliás' com e'levada dedi� d'Avila -. Irene Nicolich Guilhon Pt!reira de Melo Moreira - Maria H. de Sou- via' Marina de Gouvêa _
/ O Sr. Francisêo GaHotti aão me ouviu bem. ,O te'!e-' cação e patriotismo. da Silva - Irene Duarte Lofita Pires �de Oliveira - za Moreira - Maria da G. Soraia Daux Boabaid - 80-
- Aliás nossa bancada é grama do Governador de

(Continúa)
Silva - IVG-ne F. Lentz - Laudelina Corrêa' B�uno -' de Souza Moreira - Maria fia Schffer Boabaid - Sil-�-

/
'

unânime. nesse pensamento. 'Santa Catarina foi dirigido '! wl'W'V Ida Simoni - In,á Alves de Luiza Melo - Libania Bar- Konder Bornhausen - Ma-, va Ferreira Zomer .....:.. SoIan-
O Sr. Gomes de Oliveira a mim. :Qua,_:ndo o recebi...... Souza - I'braina Antonia' reto - Lily M. de Souza da Leal Monguilhot 'ge Di Bernardi - Tala Ch'3-

- E' a preocupação �a ban foi a declaração qjle fiz - da: Si-lva - Ilca Redernei- Soares - Maria Dalila Lo- Nice -Campos de Farias - ren Curi - Tabita M� Gon,.
cada eaiarinense nesta Ca- já havia, na véspera, apre'- ras :__ Izolete :de Gouvê?, pes Ro;a Mariá N. dos Nely Schmidt Guimarães - çalves Souza - Tereza Ma-
sa. sentado 'requerimento da Muller' - Iná Orfh(a' Sí- Anjos. Natetcia Aurora da Costa chado Wéndhausen":'_ Tere�

O SR. FILINTO MULLER urgência, inclusiVe por so- mões Lopes - Izaura Leal. - _J Noemia Gevaerd -'No- �inha H. Q_e Ferreira B-au ..

_:_ Senhor Presidente, peri- Hcitação d9S eminentes Se- "'-\ Das 12,30 às 13 horas nata Teixeira - Noemia S. deira - Terezinha Bastos
samos - dizià eu'-- em dar nadores de Santa Catarina.:_. : COM MEN�ALlDAOE TÃO ECONÕMICA Das 11,30 às 12 hor�as CarvaLho. Ferreira' - Tereza Rosa H.
andamento, urgente a êsse O Sr. Games� de Oliveira 'V.·PODERA ESTUDAR, EM SUA PROPRIA

"
" Maria de L. Mesquita Das 14,30 as 15 horas de Evangelista - Tereza

projeto, para bem assinalar '- O telegrama endereçado CASA, UMA PROFISSAO LUCRATIVA.
, lua F,. de Assis - Ira-..Amin - Maria J. Franco NataUcia Luz ,- Noemia ,M. da Cruz Barbato - Ta-

a impressão da reunião· que a V. Ex.a foi, realmente, t B�NCÁRtQ, - GAITA - RADI��JESIA" cema Zozer Garcia - In-ª, Cabral - Maria do C. Bitencourt Lo Viana - Nair bita de Campos Gonçalves
se iniciará a 30 do corren, bem dirigido. I lADIO'. JAQUIG8AFIA ··E O,UTR�S Borges D. Silva - Iracema Abreu Haberbeck

. ..:_ Maria Foi'm�ga Silveira de Souza -'- Ursulina de Sena Castro
te em Florianópolis. J O SR. FILINTO MULLER ,�..,. ,,;rç!, F,OtHETOS GRAlIS, '.f : .

Sohn dos Santos � Iracy· de Lourd�es' Ferreira Mat- - Nair G. da -Costa Pereira - Urania Gentil Bastos
Desejo ainda prestar meu -

... cujo interêsse é tão ,AS. EDUCACIONAL L'ope� da Silva - Irene da doli _I Maria Eloi Madei- -Nair Corrêa Glavan - Vitalina Dutra Fontes -
testemunho a respeito da justo cón10 ,patriótico, tam·, S� �AOlO. CAIXA: Silva Pereira -,. izaltina ra NeV,es. :-::_ Mada..Augus--'Boemia, So�za - -Nair Gal-- VaId-a' Ottiga Fedrigo _
atuação, e do interêsse das, bem no sentido de que o Se·, �Noi'

--- ,

.... --TóÍléi'a .:.:.... ,.Id_ã-'Russi Perei�- 't�'Mpngrtilh.Qt - M'ilri!t 1;... r de-ira Go�zãga - Nilza Nu- Vitoria Mátilde Fernandes
emin�ntes Senadores

_ por na�lo� dêsse apItQva'�ão ime.
. iL·OúCAA-L:I�l;.D:�f�.�.�.:..:O'-.:.:.:•.:.·�.�,:..·.:•.'.:'.:.�.:.�_..,!..

<

•.'.�.�.:.�:._'.�.�-••.,., 'ra - Iud'ia
� Feriiã:ií(fés� tI;· Mê'deiros' Barbosá" _:. i'pes LÍnnares - Nátalia: Mo _:: Vera �Russi Gouvêa

jSanta Catarina" Franciséo ,diata à proposição." ...
.'�

Woods �' Izolina Nativida- Maria de' Oliveira Vilela Ireira Leite - Nascencia N. Virginia B� Piosi Posito
Gallotti e Gomes de O1iv�t. O Sr. Gomes de Oliveira ESUDO •• _ __ _ .. ". de - Izabel Taranto Bona- - Maria de Almeida Fi- Evangelista' - Numancia Veroniea B. Pontes.
ra. - O telegrama dirigido a

I &.
O '· iO tel-li - Irene da Gama gueredo - Maria Julia Ra- Rigueira - Norma Ortiga

Quando iormulei e assl� V. Ex.a foi, sem duvida, .

I
' ,'''''

d'Eça d' Aquino, - Ivone mos Wendhausen ::::- Maria Couto...:. Noemia H. Cama-' Das 15,30 ás 16 horas
nei o requ'erimento de ur-

- - --.' ,

Stela Bastos Abraham - ra da Silva -:- Nely Carioni Rui' de Souza Vi�ma __

gência, levei-o aos distintos

O',.S', Ca,"s.a�,'"1',':. :'8·j,tO-8.,"',. :1
•. Maria G. de Almeida Cor· Rosa - Nerina Moil Cortes Rafael Digiacomo - Major

.colegas, para que o subs-

aiS
rêa - Minervlná de 0."- Nely Macuco do Lago - Rene /Verges _- dr. Roberto

crevessem. Sugeriu o em i-
.'

. Wel'idhausen _:_ Mercedes 'Norma Ortiga Couto Fi,lha
I Lacerda

- Silvio Napi _
:nente Senador Francisco I Arruda Carvalho - Maria, -

\ Natalia Linz - Norma SidnY Iguatemi da Silveir,'!.
Gallotti que fôsse redigido

.

.

. II"
..da Conceição Habeorbeck _: 'Terezjnh�lcantara - Nel- ;-:;_ Cel'; Silvino E. Carneiro

novo requerim_ento, a fim de (Conto da últ. pag.) notaram as .saudade'l
,
qUE estava sua mulher. Ir.gri,d' Maria ?eleste 'Wendhausen sa G. R�beiro Olga

. F�rm() d� Cunha - Des: �a!.vio ds
,qúe as primeiras assina tu-

. lhe deixou Pia. Dep.ois ll�Sl'.e I deitou.lhe o,s braco.; no peb t
-- Ma.rla AU,gu·sta C. Neves Mac�co - O��a l\fo�ullh?t S� Gonzaga -:- Sllvlno Rlls-

ras fôssem as dos represeh- fes.;ar ao marido, que níio PI) ram as gêmeas Ingr:J e :!_.:m I coço e, achou que' éle rfmt
.

-=-.Mari� Gl�ria �. Gar�-J P�relra -.Obha FaTIa Vll- Sl - Seb��tião J.? Martin�
-tantes de Santa Catarina, dia continuar ,casada eo"," b 11 I .·d l't t b d d'

/
d'

- falis - Mana ElVIra Bel· Iam - WIlma Beasch- Luz 1- SebastIao L. de Carvalho
. , ' ". e -a. ngn vo ou a ra a venCe or essa 'c.omp.,...lça.o,. ",

que Ja anteriomente se in- Ih' b d rão- - Magda LIma de S. - Vanda B. Rlguelra - � Telem!tco M. da Costa -
t 1,

êle. Bediu-lhe que a libertas ar, mas ,sempre sO a con . W'l C K M f
'

eressavam pe o -andamento _

d"d .
Kuenzer - Ma'na Hehn I ma . -rauzer a ra - , Tancredo Gevaerd - Telmo

urgente do projeto. Ponde:' ���r�mcon;�c:;'�s��-:n�;�s r�� çao e ser seu marIO o rea Rober1:<Q é um pai fanáUc0 Garcia _ Maria Lim�nge Yo-landa Gentil C-osta - Zul Ribeiro - Tomas Wood;; __
rei ao _eminente Senador muitas vêzes 'acontece os'mn,

lizador. Assim apar,eceu "Eu especi'a��,ente pelas duas /i.' Faraco -;- Maria das Cores mira Aptonia 8tarek - Zul- Tomas C. Cabral - Tertu:
rapa 1951" e 'um ano depoi' Ih lh Ihque" na minha qualidade ,de ridos frios e indife,rentes to!' "O Milagre'; (Das Wunder)·

a,s qlue, se sua mu er. ,J. Batbosa - Maria L. 'Reis ma Linhares Avila - Zulma liano Brito Xavier � Val-
lideI' da Maioria e não sen- nàrem-se ciumentos. Ingri' Na Alémanha Ross'ellini. Fi consentisse, levav:l para r Dutra - Maria José dos Loureiro da, Luz Faria - mil' Salomé Pereira - dr.

I ,do, eu de Santa Catarina, 'arrostado corajosamente con mou' com Ingrid no prlncipa estúd.io. Mas isso nã� pel'wi Santos - Maria Millen da Zulmira Bento Vieira - Zil- Vitor Lima - Vivaldo Gl;l�
não havia mal � que mi- tõdas as consequênCias f paIJel· o ,filme· "Augst" (Ar. te ela. Silveira � Maria L. Vieirá da Mai-ícha Daux'..:.:... Zilda rofalis - Virgílio 'Moura -.
nha assinatura figurasse em confessou aô mundo o que s gustia) de Stefan Zweig. ln

A Bel'lgman de Hollywoodi - Maria J. Gouvêa Souza Goulart de Souza - Zilda Vidal R. de Jesus - Walter
primeiro 'lugar. S. Ex.a con- paSSa'ia, em todos os pOr1l1e 'grid fêz entretanto o pap,! jli não existe" Provav�lnl'm.l_ Mafa,lda

-

D. Carreirão - Rila Capela - Zenita 'SJ.l- Moritz - Valdemiro Mou- � .

.

.

cordou � estou dando J'usta- nores. Sabia muito bem o qu, t:'!
.

nos Estados Unidos há ,I uaria Luiza de Mel_o _ veira Rosa - Zi.la Nicolich guilhot - dr. WI'ls'on Abl'a..

t' d extr,8Iordinário de ,J,eanne' !V.L

mente depoimento do inte� se �eg1�irIa. Q.u� o as as ,as D'Arc, na, Opera de Honneg,
muito que lhe perdoal'l�m. Of> Mada J. C. Coelho. da S,ilva - Zulmira N. Ca- jam - Walter Kuenzer _<

rêss que' J'á enc t·· ,socIaçqes femmma3 dos Es'k seus filmes ,são outra v,êz SU bral - Zilda Kruger OIJ·.vel·- dr. WalmoI' Zame>l' Ga,rcI'a _

.

e
.

on lei, an- dos Unidos a censurariam E l' t' t n -

�

tenor ao meu, por pa,rte dõs I '

d' d' t 'b
. - ,

gero vo Ulu ,
como ar IS ll:

ceSSOs de bilheteri:1. nJ.:'ts ;!lf ;Das 13 às 13,30 horas ra. Cap. Wallacé Capella - Wil.', que ca a. IS ri ulça·) (.0\ Os filmes americanos enlJ)' ,

represe,ntantes de Santa Ca- '
.

lh t'
..

não dese'j'a voltar ne:n rnes Das 15 ás 15,30 horas mar José Elias - Zanzibar
tal"I'na, pI'es,en'tes no S'ena-· correiOS e rana uma in!! melhores, ma'S o "e:u, trab:;. f'l RI' O I ld A t'

..

d C d S'l Fmo para I' mar-com ossp Maria José Borges - na· a r ImlZla a os- alva ernandes .•
d

. nid'ade de !c'artas injurio lho no palco, em .Je:mne D' - .,

o, para obter a tramitação
,sas ,e .... anônimas. Mas' nã: A f' t d" 'M

lini. "Na!) nos convem'" Maria da Rosa Ba�reto ,-
urgente e aprovação do. '.

_no, 01 e'X raor, mano. . ar, 'sempr,e a sua resposta. �'NOi Maria dos Anjos Carvalho
.

t
..

se deIXOU vencer e o Seu!p Pa'ra a mulher de Rossellin\ i 1-
proJe O. '

-

tempos difieeis em que LOctOi> - Mária Alda Martin·s da
Posteriormente, recebi' te- : ma que lhe insuflava cora 'não é tão im:p>ortante: vel'ifi

me atira'v:ám pedl'as foi .qUi
I
Silva _ Maria G. Lapoli

legrama do eminente Gover- 'gem era: d"p.�rd�encemo� u; C'ar se ,evoluiu como arti'lt conhecí os meus verdadeiro.)' Melego ___:. Ma,rià de Souza
. nador de Santa Cata�'ina pe-

ao outro, eCl �u:-&e o ,es I como a sua àss1stêneia no h] amigos". I Cordeiro _ Maria E. Meywe
dindo interferisse junto' aos no": Eles ·bém o sabiam. E' .tão diferente. ê�te ag0rêl

Assim, de uma paIxão' in. Coutinho _.:.. '�aria José
,Senadores e tninsmitisse Robertino riasceu antes qm do que teve com Pe.ter Lind.s

1 P M
.

M d
.

.

trom'. ve,
ncível nasceu o mais d,13l'a erro,

ne - ��Ia a e_Il'�ao êenado também seu apê- estas coisas se apaziguas
douro e estável amõir. O 'etel Neves - MarIa da Concel·

lo, no mesmo sentído. sem. Ingrid e Roberto casa Peter consoloÍl-'>e, decc::LI
no fe-minino nada r(_'present� ção C. de Souza�- Maria

O nobre Senador Juracy ram 'em feveveiro @e 1950 dó seu propalado cl�sg6s"(' agora na vidà- de' Rosgellini Ribeiro Ligock - Mar�aMagalhães acentou que tô- não faltou quem profetizd� !po�S casou ém 195<;1: -!om um::.
que finalmente encontrou dos Passos Souza - Maria

i'la'l_ as bancad<ts têm in te rês se com malda�e: "Esta uniã,l jovem médiCa. Cr�lllOs que r

aquela que pro('uray�'l e o tor de �ou:des. Z. Buchler -
se nessa proposição, que, co- vai ser um fiasco". Os qu matrimônio 'Bergman - R)_I

nou f'eliz contra os vaticí- Mar�a LUIz,a d� So.uza -mo disse, apresenta dois as conheciam Roberto e at; suf't sellini é tão feliz porquealr..' Mana Celecma da SIlva �

pe,étos de caráter econômico, múltiplas aven,turas amoro, h d' t·· d 1
mos.

M
.

d L' T I t' d�os eslS Iram' e li go en (COPYRIGHT ._ APLA) ana a- uz
.

o en mo as
ambos da maior ,re-!évância: sas, garantiam: "O vulcãí favor de outr.em. - Neves - Mana G. Tolen-
um, a construção de central 'a_Paga-se e Illgrid fica soz_!. 'Assim; Ingrid SÓ film:J

I;'I-M. tino das' Neves - :Maria
elétl'ica em San ta Catarina; nha".

. ., . quando entende qUe iS1iC, es· de L. Caldeira Bastos-
outro, o aproveitamento -dos A torrente de mJu:_las t, tá justificado. Vê prim-eho Mar-ia Oti!ia de 'Oliveira _

cJl,rvões secu.ndários decor_ pistolares, dé in,fa�açoes, df,,'l'
se não faz falta

,àS. cria',11�a:.
ARMAZÉM Maria Luiza Duarte Caynet

rentes do refmo dos carvões ataques por detra,S da� fo
e 'se Robert9 tem o precis,' _ Maria Jose Nunes de

finos que serão emprega':. lhas impress'�s e outras ma para o lugar'em q:lf -bão óe Vende-se um, com ótima
Freitas _ Maria Augu'sta

\
dos em ou_tras atividades.' �ifestações mais' ou mell", filmar. E'll casa do;� Ross':l freguezia, sita à rua Bo-

Rodrigues.
' ,

O Sr .. Fernandes Távora torpes da escória humana lini na Viale-'Btullo Buozz� .:!aiuva 73.
I

I
� Permite V. Ex.a u.m apar- não alterou a fôr"a 'dessf. 49, :de Roma, e-xis't� de fato Preço de. ocasião.. Trata,ry

_ Das 13,30, às 14 horas
te ? inextinguível chamd d3 amô... uu lar agradâ;veI talvez' ( lIO mesmO.

O SR. FILINTO MULLER e o IC'3isamento foi feliz: Ti)
.

ún�oo que R�pert� conhe!�eJt
----.----.,.....---

'JM:aria Daux M.ussi --: Ma�
- Com muito prazer. dos os mexericos sôbre pre Ingrid não o impo�·tuna, ati Au'X'ILIES-EU,SRIU'. ria da G. Silva l\'larInho -O Sr. Fernandes Távora tensos desacordos, ,são falgi.

Xa-O livre 'áté par't tomaI lU Maria .dos P, de lÍichter _
-- Exatamente pe�as razõés dades. Ambos se sentem fe parte em cOl'�id'à:; ,que a ma �ara c<-mbater ràpidamente dores 'Margarida Azevedo Bra-
que V. Ex.a ac�ba de alegar, rlz.es nês,te ca,same,nto que S� tam de ,mêdo" pois. tôdas al r:Ja�o��:u����sn���:t���'�é:� sil - Mari,a de L. Haber-
eu, ontem, na. Comissão de. fêz com tantas iâgriin,as.. '� vêzes qu:e· .sabe o maridQ aO chados, tonteiras, dores de cabeçã, beck MOrlesto, _ MarI'aE . resfriados e perda de energia causa- \.I
conomla, como 'Substituto �ngrid Bergman dedicou �<ilante do seu .carr({ de ·[:Qr dos por disturbios dos rins e da be- Carreirão Regis _ Maria'.. do Senhor Presidénte, ape- se quase exclus�vamente ridás fica louca;m�nte ltprC :f�ia�����\;j�����T�� ��� f:�: . Lima Duarte Silva _ Ma-

sal' de certas restrições que família. O 'peq.).leno Roberti· ensiva. Ce,rta vêz êle dcsis' �ado milhões de pessoas há maJs rI'na TeIma GarcI'a ., Ma-S E a
' de 30 anos. NOSS9 oI:Ifantia é � sua -

. x. lh� fazia e qUe já no e o ,enteado, Renzo, mí tiu po� saber em que tensãa maior proteç'lo.' 'de L. Lopes Silva-

"'"",,-" .. _�."'.... .:..��......�, li ••'._1

No Senado.,

v O�C E S A B lÃ QUE

--t::III!I:?--....
.
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.- u gredos militares e, como tal, cri.
me de acô rd o com a Lei de Se

gurança do Estado, Assim l,,j es·

tudado na Justiça Mili.EJu· e COLI

be ao seu procurador geral apre
sentar a denuncia. Protegido pe
las imunidades parlamentares, -,

sr. Carlos Lacerda somente P')d,l
rá ser processado depo is da ne

cessaria licença da Câmara,

A decisão de 'solic-itar Iicenca
à Câmara foi precedida de uni-i

reunião no Catete da _qual parti.
ciparam, além do. presidente .Jus
celino Kubitschek os ministro'
Nerêu Ramos é Macedo Soares, o

leader Vieira de Melo e o pro
curador geral da Justl ,:,.. Mirí tar,

"

sr. _Ivo de Aquino.

IUO, 4 lV.A,) - O Procurador Lacerda teria revelado, por ínad

Geral da Justiça Militar, sr vertência ou não, a chave do "CÓ

Ivo de Aquino, enviou ontem â digo Secreto" do Itamuratí pel:
Câmara, um pedido de licença qual são tratados todos, os assun

para proc·essar o deputado Car- - tos da nossa política internacio-.
los Lacerda, por crime de traição nal com os, países sulamertcanos

,à pátri,a, por ter 'divulgado tele-.' No caso, estaria �'eveiada a orlei,

grama do Itamarati, "considerade
i
tação do Brasil em vãrios e im

secreto, revelando assim, acha portantíssimos problemas conti

ve dos Códigos '1;'elegrátlcos Di, nentais destacadamente a ques.
te ficará prejudicada. plomáticos do nosso país, O pedi tão petrolífera com a Bolívia, as

,

A, BR56 que tanto "poderâ do do representante
'

da' Justi�",' sunto que vem provocando vivos

passar pela margem 'es9uer Militar foi re�e'bido pelo deputa,l debates'.,
'

da como pelo Passo do, Gado,
do Godoi Ilha, 2.° vice-presidente

J'
GUARDA E RESERVA DO'

da Câmara', "CODIGO"
dePendendo dai dá coopera ,

O caso se originou .na leitura Esse cúdigo, ou c�digos através

ção do povo de cada zona, ví, de um telegrama, da categoria .. do qual CI Itamaratí mantem-se

rá benefidar epormemente "secretissimo", pelo sr. Çarlo� em comunícaeão com seus émlrai

a zona por ,onde for construi Lacerda, da tribuna 'da Câmara xadores e o Exercito com seus

, Tratava-se de um dos quatro des. adidos, está .sob a guarda do di-
da. E por iSSQ, é de ,grande' pachos telegráficos da embaíxarla < re to r do Serviço, de Comunica'

conveníêncía sel a facilitadf' em Buenos Aires, tratando da 10'1 ções do Itamarati. .Somente êle

aos engenheiros, a �omp:r� nuncia contra o "legislador br-i
' pode manipulá-lo. De acôrdo cOIII

dos terrenos nscessãríos á sileiro" que se' teria 'vendido� o
'.

as informações, os telegrama,"
, , , Peron, e rio qual se envolvia I crip'tografados, depois de tradu

construcão da grande e ím "Id I f
' ,. -

�,. nC;11l1e do sr. João Goulart. ...ste z os por aque e uneronarro, sao

portante rodovia. - despacho, lido
-

pelo sr. Carlos mostrados ao ministro do Exte-

Esta obra, como já aCen, Lacerda, é o que se segue: "Se rior e.lQgo em seguida, encef'ra
A

Fed'e creto urgente, quinta-feira, '13 dos em cofre forte, O mesmo não
tuamos, é do Governo

, .

t 1 d C'
, horas. O vice-presidente da Re- se dá com o texto criptografado

KV a ser ms a a a no ap:

I'
ral.· pública manifestou ,Ílo adido na que fica arquivado nas reparti

vari e a BR-56 que ligara Tu-
,� ':' '

Da "'Imprensa", de Tubarã() vaI brasileiro o desejo de que ções telegráficas daqui e do, Ex
barão a Lagunl} por meio de Florianópolis, Sexta_:;fei ra, 5 de Abril, de 1957 caso_ seja aquela noticia, aí veio teríor. Com, a tradução reve lad-i

U�Q MINVIOnQ-A-pDA-nL'p-E'M-a-n-rOVQ-IDVNTV Adhemar- será elV
I �U!��:_Pl'e:�:;n:� aa;:e��!�C1d�a��: ' E:;E���:::: :;!�;��1:�:/1:!(

O liillUO. aUlUlUlib
.

au lIDO DIi
. li, lpossado 2.a Feira �ó��::gª�;t:':f!�g :::�:::;�;:i7:,::::::h:: ���::

J����UN� �.!� D�r�TlD� JU!�U1M RIM�� i :::�t:'::��:�:.�;:;�?,�2::; i :::'�:�;E::�:·":;�:;:,:�::� � :::s:!�rf�f::::Ç.Ap rc-

'lo designou o dia 8, segunda-fei-I sentido acima indicado, a) !:-m vocal' na Câmara .maicres- comen

ra, às 20,30 horas, para a posse (lo b;ixador João Carlos Muniz", tários,.a não ser aqueles reiacio,
novo- prefeito e vice-prefeito ria CHAVE DOS "CóDIGOS nados .corn o sentido politico eu

capital bandeirante respectiva- SECR�TOS' cerrado no referido telegrama, ai,
mente srs. Adernar de Barros e Dando publicidade- à integra do VOl:OÇOU o ltamarati e o Exército

Cantídio Sampaio. despacho telegráfico, o sr. Carlo- Tratava-se de 'revelação de se

�.�EH.IiBlII\1l'!llliili·!t\\��� ,

explorações, pois do

contrário, o traçado 'PO'de'rá
ser modificado e muita gen

portantíssima do Govêrno elo

sr, Juscellno 'Kubitsch�k u-.
OLiveira, que .muíto virá con

tribuir para o progresso de re

gião sulina, A rodovia eU'

questão" terá uma largura, de
quase '60 metros e ligará �

Sul com a capital do Estado

e'

e também com Porto Alegre �

Em apenas.um ano de Go

vêrno, o 'dr. Juscelino, nos'
deu a termelebrica 100 mil

JERUSALEM, '4 (UP) - O
primeiro mtnstro da Jordâ,

nía, Suleiman Maduli, decla,
rou hoje que o seu país aceí
tára a, ajuda soviética, se lhe,
f011 oferecida mas/repeliu o

que chamou de ufereeimantn
da ajuda americana destjna
da a certar os laços que
unem a Jordânia, e Egito. ls�
rael o discurso de Ma lnrllí
foi considerado como 'o pon,
to eulmânante de uma luta
entre os sentimentos' ocíden,
talístas do rei Hussein e ns

inclinações esquerdistas de
Nabili.Agrrrdecendo o aumento.' sola

rí al que lhes foi concedido, 'o"
mineiros do Sul do Estado, pe l

ó

seu o rgã o de classe, transmlt..
ram os seguintes telegramas : '

Dr. Juscelino Kub ittaêhek vié

Advog-ado - Manoel Higino Ma dei - Presidente.

Éeos da visitado do Pres. daRepública LISBqA, 4, (UPJ - A -pri
msíra equipe do Benfica, que
ganhou o Campeonato' Na
cional de Futebol no domín,

, "' _ _ _...,.",._.,-.-.- - �••-.-.-•.•-.-•...• ..·.·w ••- .,. -.-.-.-
- - -.'!'.-.-..--. go passado, receberá uma

IPrOCI·ssuleo D'e: Passos' � ��K:l�f��!:frZ�rtE�t�:�·
,

�

,

I�{'i:
Irão divididos entre 0'3 j oga-
àores, O brasileiro Otto Grol.
ria técnico do Benfica, decla
rou qUe doará aos jogador'es

. - "',- - - - - - - - - - - _. _ .. - - .. - - - - '.-.-.-.-.-.-.0_- -.-.- ..- -.-.-_- ---...
a metade dos cem n1i,1 escu-

hS�n;a·dô· às'" '2ô -liôrâ;;. ;eiáhfeita' pelo Revdo. p'adre AceIon Dario de Souza -

dos
-

(225 mil cruzeiros), pre-
feita a, transladação da ve- Bianchini. As 16 horas so- Des. A,lcebiades V.S. Souza, mio a que têm direito pela
neranda imagem do Senhor 1enl> procissão. Durante o . Dr. Antonio Modesto Primo conquista do titulo,

Endel': Cl'iciuma - Sta. Catal'h'l � I

Deputado Joaquim Ramos dos Passos, da Igreja do dja os irmãos e .Irmãs, pres - Amaro P. Coe'lho - Ar·

Câmal�a D!!putados �enirio Deus, para a Cate. tarão gúarda as imagens de tur Tiburcio Lobo _ Alta-; WAS.HINGTON, 4 (UP) -:-
-

. .. O priesldente democrata Frall
im, dral Metropolitana. Senhor dos Passos e N. Se- muo, de Morals .Ll�a -, eis Walter predisse hojel que
Na, qua1id�de adgovado e p1'2 ''Domingo, as 7' ,horas co- nhora. Fará o sermão de Alvaro B. de OlIveIra -,." Os ESltados Unidos suspende.

'

sidente Sindicato Mineiros, ag'ea
' .

,

, munhão g,era'l da Irmanda· �encontro o Revm. padre Armando C. de Farias ,rão o progl1ama de ajuda aos
decemos vossas atenções ocasiuJ "

---

'

I
' 'de e ,as 8' horas 'missa da SerO'io Bassaria Figuras. Antonie P. Pereira. refugiados húngaros ante co·

aumento solarial qual'enta por "'.

t t' d
'

No Aercporto "ÍlElrcílio Luz", o Presidenie rJuscelino I d d I b d I 'VeronI'ca a srta. ClelI'a Ta
- munas as den ro' de UlS a

cento classe Mineira, Cordiais " l'mãn a e ce e ra a pe o -nas 8 às 8,30 horas tl"es semanas. Os Estado,s I:ni
saudações Milton ,�l1nha - llecebe os cumprimentos� dó d'.?:l!. Aderbal R.' da Silva. f.apelão e sendo a pratica ranto. Admar Gonzaga '_ Ali- dos-segundo se, sabe� já i.'e�e-

NOS E NADO' ,

"
>�:- c

, M}tria > Mada,lena, srta. pie F. de Castro - Alencar beram trinta mil desses I'e-

�� D�I!TE� EMI"nIN��11 rRIJET� IA TEIIMOÉt�tm�, D� �lrIURL :�f:::" z::::U&:::::ne :::;��;E:f.�;;.e�::�: ��:i�Jr[o%�;�:�!\�Jt�
,

'(Contin�ação) - de �u� não é p;.,art�dário do

I S:: �res�d,ente; �eq".,i par� pro"ama� em ato lie I· . Walda, Duarte moo.. MonguilhoL- An- ,..mo"ão dos e"ombro, '"u

O SR. FILINTO MüLLER: regIme de urgencla para urgencla para o proJeto em justiça de proJeto apresen-'
Sllva tonio Taulois de Mesqui. ::�O'Je P:� �����d�e,e�f���

(Sem revisão do orador) projetos da natureza dêsfe: discussão; porque, a 30 do tado, na Câmara, dos Depu- Rosemary Gai. ta - "Antenor Taulois de mite de Pe'rnambuco POW'êr
_ Senhor Presidente, pedi Agl'a,deço ao eminente .re- correQ,te, se reunirá desta tados, pelo eminente ,Sr. '

nete Mesqu'ita - Aldo, R. Ri- Company perto de Villa Gra-

ao eminente Senador Fran': presentante da Bahia� cujo vez em FFori�n�polis,-. a C�os Vandoni de :J3arros, .RELAÇÃO D?S IRMÃOS. beiro - Arnaldo S. de, Oli- macho, na tarde de ontem

'cisco Gallotti ql1e me per· parecer "ouví cóm tô,da chamada Comlssao'dos RIOS que então integrava, com Das 7,3.0 às 8 horas veira _ André Vilain _
segundo se informa a policia

-
' ,

, A t L de Caxias, até agora não fo-
mitisse dizer algumas pala- aferição, haver concordado Paraná e Urug,uai, composta brilho, competência e.;patrio· r ur lvramento - An- Pr.of. Antonio Mancio da ram encontrados novos cada-
vras, antes de S. Ex.a, a res na retirada da sua emenda, pelos Governadores dos-Es- tismo a representação ,90 dré Vendhaysen Junier __;_ Costa _;_ Ancelmo Pedro veres apesar de se suspeitar
peito do projeto que esta· pal�a· que o projeto possa tados de Mato Gro'sso, f?ão Estado de Mato Grosso.

Ari C�bra'l _ Adhemario ,Viana - Antonio G. Soa- que ha IvItimas sob os escctm

mos estudando. Meu obje- ser desde logo discutido,� P-aulo, �Mi�as 'Gerais, Para· Eo�teriormente o Professor
dos AnJOS - AlV:aro Soa- res - Antonio Evangelis- bros de mais de duzentas ca

tivo é dar uma satisfação 1;1) votando pelo Senado e, se� ná, Santa".' ,Catarina' e' RiÓ L-ucas' N'ogueI'ra Ga'I.c'ez 'no res de Oliveira + Alcides ta - 'Antonio F. da Silva _
sas. O numero de mactos, CO-

C ld' T I
- mo Se' sabe, é de cinco. Cen-

Senador a respeito do pedi- gun-do espero, aprovado, de- cGrande do ·Su'i, que que tem 60vêrIio de São Paulo, den-
a eIra ,au ois _:c_ Alfre· Dr. Armando Valério de tenas de pessoas sofreram ,b

do de urgência sôbre maté. sejo'mesmo deixar bem ác�n por objetivo estuàar 'as;'ba- tro das idéias gerais defen.
do Richter - Ataliba G. Assis.".,.. A,lberio Farias - rimento�. O 'prefeito de SR

ria dessa importância jus- tuad� que tenho imenso pra- cias dosRios Páran,a e Uru· d.idas, traçadas e gizadas no das!Ne.ves - Adolfo J(}sé· A n i b a I d e Carvalho - xioa,s afirmou que a explos�o
tamente quando iniciamos os zer em concordar com S. griai, o seu aproveitamento projeto Vandoni de Barros

dos ReIs - Alexandre Vi- CeI. Américo S. d'Avi'ia:__ foi ca'u'sada por uma faisf�a

t b Ih 'd t
-

I
'. -, 'tal' A t F

.

AI d F e!é�'-ica ,pO'rém a' policia 'slls-
ra a' os es a, sessao e'- Ex,a, o que sempre ocorre econômICO e sua expan,�ao propôs aos G\...vernadore',s I - r UI' erraresI - exan re . Evangelista. ""

I
v

A' N' 'd peita de um vigia dispens'ado
gis.Jativa. ,quando V. EX,.a o eminente dent.rQ do quad�o �o desen. daqueles Estados a criação 1'1 lCome es Lentz _ (Conto na 2.a pág.) dO' depósito, em fev'ereiro últí

Estamos de pleno acôrdo representante da Bahia de· volvlmento brasIleuo. dessa Comissão. a qual tem; -

----- ---

mo que prometera ;,omar vin"
com a declaração 'do nobre fende as justàs causas da Éssa Comissão decorreu, realmente, prestado muitôs NOTA DO GABINETE DO ga,nça.

'

Senador Juracy Magalhães, nacionalidade. e aproveito a oportuni_dade bons J.serviços nos estw.dos
1

'; P R E F E I T
LONN, 4 (UP) - As autori-

q,ue vem realizandO' a res-, ._' O dades do ho,Slpital de São Bar

'peito do aproveitamento da,
,. t<i(omeu ,i'nfórmaram qu� a,

energia elétrica da bacia O Pr feito MUil1icipal de Florianópolis tem o pril- Roza, de Minas Gerais, Bra·

dos ,rios Paraná e Uruguài. z�r de eohvidar as autoridades ICivís, milita;es, eclesiás, sil, 'está hô:j'e alJegre e anima.

. tlCas e o pOvo em Igeral, para a solenidade, de inaugura-
'da. A criança brasileira, que

Amda agora, Sr. Presi· -

d G
'

"
conta: dois anos e meio dei

denfe, tive oportunidade de ça�, o rup? Escolar BATISTA PEREIRA". Posto de ,idade, chegou'a esta capital,
conh.ecer os estudos realiza- Saude e Ja:d�m do Al� Ribeirão, Distrito de Ribeirão da I

em companhia de se,� pai, na

dos pela' Comissão de Apro- Ilha, no prOXlmo dommgo,_ dia 7 do c.orr�nte às 10 noras semana passadá,a aflrnd'e se

veitamento das quedas de que contará com a Presença do eminerite catarinense Dr
submeter a u!ll tratamCl.lto

P· , Ne,reu Ramo DD M' '�t d J t·
'contna um caneer num (lOS

Irapo, no mumClplO de s, . ln"" 1'0. a Us lça. , olh(}s. Ontem foi feita a pri-
(Cont. na ll.apág.)' Florianópolis, 3 de Abrjl de! 1957 menoa aplicação, de! raios.

-()�()._.()....()...()...()·()....()._.()._.()._.()._.(O ...()�C

'ACONTECIMENTO SOCIj\.L
_.

_()�()�O__()·

',Enlace'" GRILL'O',· SILV'A,I,.Este matrimônio .principiou' com escândalo. Primeiro 'o trabalho em eonjunto na ..

foram os boatos que andaram de bôca em b,ôca e depois Pequena ilha vulcânica não

,
A nota marcante na socIedade florianópolitana será, hÓje o enlace ma ,-como que um ramalhar de árvores numa floresta, coisa fOl' l'd aI no comeApo "Nun • . .

1 h
'

'd rt
"

e , oi •
'

'_
':"rlmqma da gentilíss.ima s.en orita, A,nita Hoel>Ck,e da:S,ilva, dileta filha do dr.

,. 5enadorPareCI a com ce a aria do "Barbeiro de Sevilha", talvez. ca n_inguém me deu tantas ..
_

para fazer lembrar que a maldade tal como a lama vai t
. .Aderbal Ramos da SIlva, llustl.'le deputado federal, e de SU;t exma. espôsa, sra. Iao f1Uil1do, e com o, marulhar vem ruidosamente para éi- O'rdens, nem me incomodo o ' 'R!ute HO'epclçe da Silva, com o sr. FrancIsco Grillo, d� altQ comércio l_O'caI, ��lhO' F·' G II ,,'.. f

ma, . . •
-" tanto 'e irritou, como Rober ,.. dQ sr. N'eogênio GrillO' e de sua exmà. consorte� sra. Palm�ra GrilIO'.' OI ranelseo a o I

Qualquer mulher teria ficado aniquUada e renuncia- 'to! diSse uma vêz, Ingrid, I _
O ato'dv'il realizar-.se,-á no palacete dos: 'pais da noiva, à Avenida Tromp-; Encontra�se entre nós, hospe-

ria a Lutar pela sua felicidade, mas Ingrid nãO'. Ardia acrescentando: "mas nunCa k'
,

1045 h P
.

f
- d

nela uma espécie ,de fogo 'sagrado e não troca'ri'a o seu
� '_ W$ 1, as , oras: �r.a��n ara0 o noivo, nêssel ato, OI dr. Jonio Salles e sua �I'"

dado' no Lux-Hotel, onde tem si o

nenhum homem foi tãO' deli· I xm a A, G t SIm das'
- visitadissimo, 'o 'nosso preçlal'o

amôr por' um império. d f t d
,e a, sr . e o Uir. as ao one e SlS e sua exma, sra., por parte da :nova

Suportou' vexame�. Era como ':uma senhora" em
ca O' e a e uosO quan o "'u

� ;3ervirão de padrinhos o DeiS. �6no Hoeschl' -e exma. sra. e' a senho,rita Christa o
conterraneo, Senador FranciscO

, estawa lC'ansada de trabalha!'

I I
Benjamim Gallotti ilu�tre e pl'e,;-

Hollywood, pois O< seu casamento com o cirurgião sueco. ,

:Buechler e o dr, Ivo von W!an�,enhein, ' tigioso procer' do Pb.rtido Social
P,eter Lindstrom nunca deu ocasião a mêxericos de' má _As�Im se aoendeu �ma p.al o

O casament_o religioso será realizado às 10,30 horas, na Capela !da Irman. Of Democrático no Estado, a quem
lingua. O-casal :vivia com a filha Pia afastado de publki- xao Impetuos'a na fna e I01t'

'

I 'visitamos" levando-lhe nossoS

dade. Quando se tem dIto que Ingrid amava Petel' Linds-,
,

' a

II dade do Divino Espirito Sant? à, Pra(,'a Getúlio Vargas. Serão. padrinhos do noi-

torm tem-se dito uma falsidade, Fôi· um casamento a,h sue�a que es<!_ueceu tudo que, o VO' o(} 'dr. Aderbal R. (la Silva e sua, exma. 'sra. e o dr, Maj),iCos Flach, el sua exma. °
cu�prim�ntos.

solutamente preparado à moda sueca. Peter, forio, \ '

' fazla

parte,'
da s�a Casa em,

I sra.; par�minfarão a' noiva o sr. Neogênio GrilIo e exma. sra. e o dr. Joaquim I �
_____

cu.lista, teve o afeto de Ingrid até ao dia 'em que desco- Los Angeles. FOI como que Ramos e 18xma. sra.
I

O I dbriu o ar_nôr·i, . " '

um déspertar para, nOYa vi

I l'
\'

O jovem casal, qUe receberá cum rimentos na IgreJ'a, embarC'arâ às I
c epu a ,o

'�

Ingrld era apaIxonada, artIsta, mas VlVla para da. A descoberta: de ser 'am� ': -..'
p
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seus papéis, O seu trabalho era intenso, tomava-a e nã,;; _

' d' 'lh,' t
"

15 horas prura o RIO ,de JaneirO', de onde', vil( mantlma. segUlra. !par� a Europa, � JOAQUIM RAMOSfI
-" , '" "a maraVI OU-a; tan o como :;',' p'
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'I�lhe dava margem a re exoes sobr,c a sua vld'a llltllllar -, '
"

I'
em aSSêlo 'Por vapos pals,es'. '
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'. o comnreender qUe afinal E'
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Isto e, ao IDom'en o' em que Rosse 1m en rou na .sua vida, 'f
I

'

' m ,prexIlllla ;e lçao ua'remos reportagem o OIgra lca o a,�ontecimen Em companhIa de s�'a exma.
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nunca amara. ,.. ;

t
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• l' '·Bt
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ra Mar'a F' - Ral11o'
para oSse' 1m as COIsas 0- ,

,�'
'o tSOCIU, que ora regl ramos. I esp?s.a, s .

, I, �Ilza _:�
Como homem, Rossellini ram diferentes pois que .nun Mas era leal e franca', re Ao novel'par e aos seus dignissimos pais, esta coluna apresenta cumpri.' �sta em Florlanopohs o no,:

-

d pu,gn'ava-Ihe a1gir às, escon�
,.. Ilustre coestaduano, dr. JoaqulJ11

começou püor nao ser na a
!ca pode separar a mulher 'da.J tO mentos, ,e felicitações, levando a Franci�co e Anita votos muitos, efusivos de ,� Ramos, deputado à Câma:'a Fede

para Ingrid. Interessava-o, artista. Quando 'em 1949 fir- elidas' e 'assím tratou de con- venturas sem conta. ,�l'at a quem desejamos

sim, o genial realizador. Mas mau c.om Ingrid um contra. (Continua na na pag.) ,

I�()._.()....()�()....()....()...�_.()....().. ,i._.().-.n-__()....'t>._.()._.().-.u tada em .sua terra,

Oliveira

DD; Presidente da Repúblic,l
mo

Operariado Mineiro através $,,1.1

orgão de classe vem a V, Excrll

agradecer face aumento salal'itd

quarenta por cento 'pt Atencios:!.;

'saudações - Milton Cunha ,-

Advog-ado - Mahoel Higino M'l

ele! � PresidentEl
*' * *

Remete: Sindjcato dos Mineirns
I

�� �J�JMENT�rlHItl�UZ�� Dl TERRe
DO ESCANDALO ETERNO NASCE to para o seu filme "strom.

. O AMOR boli", ainda estava casado
,com Maroelle de Marchis, em
bora hOluvesse muitos an.os, de

Acha-se nesta Capit.al,' proce·
dente do Rio de Janeir,), onde é

Tabelião de Notas, )W:iflO iJ.l,tl'e

conterrâneo, SI'. Hugo' Ramos, a

quem c)lmprimentamos.

Ela teve de renunciar à sua.posição de'
grande dama do cinema aplericailO, e êle as

�uas aventuras de Dom juan. Mas o .Aní'Ôr ver
dadeiro deu a Ingrid Bergman e Roberto Ros-
selini maiores 'satlsfaçõ,es que a 'fama. ,

, \

Por Anita Hunter
-IX-

separação.
A artista italiana Ana M'lg

nani era não SÓ estrêla d�

�ossel!ini, más também"
sua grande amiga. Pensara
nela' para e prinCipal pape)
de "Stromboli" antes, de co

nhecer' Ingrid.,'

Sr. Hugo Ramos
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