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i�L,(�NDRES, 6 (D.P.) _,' Ase�presas denave gáção d� dei�ito �aíses:n�!ifiCaram�hoje'o,��íto, de que "não têem pressa alguma _em utilizar o canal de Suez", pfe--I
'if�lmdo esp�rar que se soluci?�e dei?nitivamente a si�,�ação daquel� ,importan�e viá marítima. Essa decisão, to�àda pel� reunião an?a_l da_carama internacional I,J oe navegaçao, representa uma tentativa de ia zer 'pressao sobre o Egito, para que resolva os ,Pl'oblemas do eanál independente das: conside raç<?es políticas. " i

,'ÕT�'[ÕeMãlõA-8eRnTaã�)Õõs°PãlSeiÕoAi'�"��OS�"�Tc����:fi�"-
BVENCiS AIRES, 6 (UP) - rsumra., 'no dia 'quin�e d ;

.0 Ministério das Relaçõés Maio vínôouro em Bueno,'

_-(' Ex;tel'iores informou, oficial. - Aires, afim de' estudar a or�
, men�e que a Angentína, o ganízação da ordem do dia
Brasil, Paragjie l e L[ruguai 88 para Ia conferência de defesa

O, Presidente e;'o Candidato

do Atlântico' Sul. As negocL-1 RIO" 6, (UP) - Na hOl'al nos da Argentina, Brasil, P,St

ç�es, segundo a ,":ol,nunica corres.p-Dndente. ao 1ll1€'Í? .db raguaí e Uruguai resol'varam
'çao, serao. promovidas dsntro l de hoje, do

.

RlO" de JanelI'o, rixar a data de 15 de maio
da Junta Defensiva il�t�ú-I: os g?vernos' d� Argentina! � prÓXiI?O para iniciar em Bu!'·
msrlcana, com a partícípa- Brasil, Paraguai e Ur-ugu a i I nos AIres o exame, Pelos 're

ção de representantes míli- divulgaram uma declaração pressntantss das quatro na,
tares-dos qU,;ÜTO paíse's. Um:l conjunta corno países parsí,

I

çôes, ela agenda relativa�,
,:_vez obtido um_ aC,ol',d� quanta c�p�nte,s doa reuniã9 Jlr,ep,a�Í111 i reunião Pt:eparatorii;L para. Cs'
a agenda, serao Iniciadas a s tona sobre a defesa do Atlãn- tudos das bases da orgamza.
conversações que deverãq tico $ul, a instalar-se' no ci'ial' "ção éla, defesa do Atlantico
conduzir à ICriaçãO,du sistema 15: de maio próximo, .. Sul, dentro dos planos pre.
de def.esa conjunta dessa par.

_

A referida declaração está,' ,pirados pela Junta Inter;
te do 'mundo. assim redigida: "Os gov'er_ Americana de Defesa�',
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IVida Social
I ANIVERSÁRIOS

I FAZEM ANOS ,HOJE:
- sr. José Monteiro.

to funcionário do' I.A.P.L
- sr. tenente David

Moura Lima, da Reserva
Osvaldo Mel(} da nossa Policia Militar

COISAS DO PASSADO: COMPARAÇõES - Um amí-
_ sr, lJI�lio Meira Sil-

so, trouxe-me, ontem, uma precíosídade. Um exemplar va"
do "Jornal do Comércio", datado de 4 de março de 1894, _ sra, Antonieta da Sil-
que se publicava nesta Capi1i�I, então, cidade do Destar- va Braglia
1'0 A Tipografia e R,edação estavam localizadas na rua

_ sra, Alda Nunes 1'0-
, Tiradentes, .esquina da Nunes �chado (hoje ainda man- lentino de Souza. .

tendo Os mesmos nomas.) Era seu propríetárto, o saudo-
_ sra. Zizi Lisbôa Brí-

so jornalista, Martinho qallado, que dirigia aquela rõlhá sighelli
com a fibra dos, que faziwm,_ jornal nf!quele tempo, onde a

_ sta. Nilva Spoganicz
revolução estava ainda cheirando' a polvora e fazendo Porto
verter .Iágrímas das familias dos fuzilados, vitimas de FARÃO ANOS AMANIE\
uma politica de ódíos, Intrigas e vinganças.

.'

_ sr, Waldir de Olivei-
O velho e honrado homem de Imprensa de nossa ra Santos,' Redator da Im,

terra era pai dos jornalistas Martinho e Jairo €allrudo, prensa Oficial do Estado
respetivamente, diretor de Redação e Proprietário da "i\.

SI' V' t Sil
.

de. . -

. IC 01' 1 velra
Gazeta", nossa coléga desta Capital. Souza agente' Fiscal do

O número avulso era vendido ao prêço de 60 réis: Imposto do C n
(traís vintens) fato que nos leva á eonclusâo lógica de r _ menino �é:u��ihinho
que 'o' jornai, embora sua 'utilidade comprovada, fOi,umal va- Caldas e d' �.

tou d
-

t d
' "e ua exma.

das �oi'8as�que pouco iUlmen ou
.

e preço, ,oman o-se em ,'do tenente Laudelino Sarai�
considaraçáo o �ual, de 2 cruzeiros, depois de passados. espôsa d. Lacy Caldas ;

63 anos! E há quem reclame, não sabendo o quanto cus-I -
.. sr.

.

Germano Luiz
ta hoje O' 'ipapel,'material de ímpr-assâo e salário do pes-I' Amorim alto f

. , ,�.
, . ,.' I '

' unClOnar 10
soal da Redaçào é tle,mais fU�ClOnal'l�S, do Serviço de Fiscalização

Deixemos, porem, o preço _

do jornal e passemos a da -Fazenda
apreciar outras coisas e outros prêços atuais em compa- - sra.: Verônica Back
ração com os do passado e bem assim, o sabor de algíu- Pontes" espôsa 'do, sr. te
mas noticias daquele tempJ de um pouco mais de mato nente Getúlio Pontes
'sé·culo. Lemos, por exemplo, uma nota informativa sôbre - sra. Olíndína Elpo Li-
o ataque' das fôrças do Marechal Floriano á Fortaleza d:! nhares, espôsa do sr, Aldo
Villegaignom, no Rio, onde "dizem pessoas que asslstl-, Linhares ,/

ram .o combate do alto do morro de Santa .Terl�a,' qua - sra. Beatrtz Sucupira
'ao aprüxima-rem"se os assaltante�, ·esta Fortaleza con- - monina Eloiza, filha
verteu-se em um vulcão, h'omitando polvora, dinamite e do sr. dr. João . Ricardo
metralha! As três embarcações conduzindo bombeiros e Mayr, .alto funcionário do
alunos da Escola Militar f'oram ao fundo, acertadas pelos LA.P.I. nó Rio -de Janei
r,evolucionários que combati�m no Forte". Naqu'ele témpo 1'0'
a éoisa era feia de verdade. - sra. d. Ruth Franzoni

Há também um Edital da Câmara Municipal, tra-I Klug, espôsa do sr. Willi
tando de vários lançame_ntos da!! casas de negócios parn Klug, residente· em Blume
o pagamento do impôsto municipal. Vejamos algumas náu
amostras: _. A:ntôn10 Francisco da «osta, (fábrica de cu'

fé moido) 5$000 (cinco cruzeiros-) por. ano!! Marcos Adol
. CINE,' S 10' JOCffo Woll (padaria)· impõ,vÜ" ,para ,o ano de 1894, 50$000 (50 ti J

�ruz.eiÇos) Francisco Cardos::! (armazém de �.a ordem) 1:;

cruzeiros. Joaquim Martins Jaques, depósito de gêneros,
de- 2.a >ordem, 10 cruzeiros! CARL<?S HOEPCKE & Cia.
(cinco depósitos) todos de 1.a;" ordem, 125$000 (cento e

vinte e cinc.o cruzeiros). Moellman,n & Filho (depósito de
1.'9. otq.em) 25$000 (vinte e cinco cruzeirOS) Segue-se -uma

extensa\ lista. Ontem e 'Hcje ... - Cinco cruzeiros de im-
-

I
I

'

posto anual..,.
O qUe elel mais intéressante encontrei naquele exem

plrur é um outro, Edital 'da Câmar;a Municipal, assinad3
pelOS fiscais do primeirü e se�undo distritos da Capital
chamando a ,atenção 'dos patrões· que "têm ou

'recebem"lcriados ou criadas 'Sem a cadel'�eta de. identidade, previ
níndo airida, que os ta1s (patrões) que assim proceaer,em.

.

serão muitados em 20$000 (vinte cruzeiros). Donde se vê,'
que Os 'empregados e empregadas dãquele tempo, ti�ham
que' apresentar a cadern2'tâ profissional (naturalmente).
no ato de ser,em tom�dos para serviços. Nêste particuli):,I',
regredimos! ! \

, Afinal 'Ü' númerO' do "Jornal do Comércio" !-ido hoje,
nos nossos dias, inflacionários e quando ã vida está 'Pe
la horinha.da Imorte, vale a Pena. Pelo menos nO'3 fa�� re

,c'uar .'aos tempos saudoso3 quand:o nos�os pais não' tinham.

,
de ,encarar 'os e:l'uci!antes' problemas dos, dias de hOje.

Enfim "recordar é Iviver".

______ w- �-

CAMA�A MUNICIPAL DE FLORIANO'POLIS

A Câmatra Municipal de ,Fl-orianópolis, comunica
ao P.ovo que continua Sé ndo objeto de· deliberação desta

Câmara" um proj.eto, de Lei qüe prorr'oga o prazo de paga

mento dos Impostos Predial e Territ'Ül'tal e_ dá providên-
das.

Florlanópolis, -5 de a'biil de 1957
,

.

/
BaldicerOi Filomeno

PRESIDENTE

A's - 10hs.
"MATINAJ)A"

Preço: Cr$ 6,50 (único)., '

A's 172 - 3 3/4 - 7 - 9hs,
...

TERRíVEL ,COMO O
�, �NFERN_O !) J
"CmemaScope'"

Preços: 18,00' 10,00.,
,

Ca.sa Orusque
Desde que se instalou nesta Capital, a Casa Brus

que vem se ·esforçando por conseguir trazer para' Flória
nópolis, diretamente das fábrica,:, a mais Icompleta cole

cão de Tecid0s das Indústrias Renaux 'que; anteriórmen
te, '.só -eram bem conhecidos nos grand'e,s centros do País,
,

Famosos por se'u ,acabamento e 'requinte de padrona-

':gent,.. o� Tecidos Renaux, de }on�a tradiçãÇ> no mercado

brasileiro, são um justo orgulho da Indústria Nacional.

qui rtêsse :tei'reno nada fica a dever ao similar estran-

geito,' A's 2 - 4 - 7 - 9hs.,

A Oasa Brusque Vem de receber, nos últimos dia3 O SEGREDO nos INCAS
um Ivariado·'estoque dai nová,s 0t'iações e espera, na próxi- P 13 6 5'1 reços: ,00 - "o:
ma S'emana, novo, sortimento de ESTAMPADOS do' mais

.

bom gôsto: \,
.

.. mcyÇ�'
,

Por sua vez, a Casa Brusque acaba de' expor à vet!- I ,'...11 ':.liI t], [tl
da U,m ,apri�orado 's�rti�nen�o de .gua�I)ições para �êsa, :-';O,'U_
das melllor,es procedenclas, mCIUSlye grande quantidade
de toalhas de" lima" drus melhores fálDricas do Estado, a

Malhária Indaial S, A. ,da qual é distribuido'ra exclusiv·a

/ n'esta �ca�ital: : �

-(,;'
Possui igualmente um apreciável estoque de toa

lhas cóm pequenos defeitos que, por determinação dos fa

bricant.es, são vendidas com gr,ande abatimento.
.

Localizada à rua Jerônimo Coelho, 1 B, Edificio Jo�o

Alfredo" nesta Capital, ali está para servir a. sua distin

ta clientela.

,
.

'j I
A's 2 -- 4 -.7 - 9hs.
AMA�ME OU· 'ÉSQUE,�

CE-ME
CinemaScope

I

Preços: 18,90 - 10,00.

Ns '-.2hs.
1) - UMA GAROTA DE

SORTE
2) � A CAM�NHO J;>AS

ESTRJl:LAS
.

Preço's; 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

A''g - 71f2hs.
1) - UM CRIME .IMA

GINÁRIO
2) - MALANDROS EM

4a. DIMENSÃO
Preços: 18;00 - 10,00.

A's -- 2hs.
1) '-:- SABAKA
2) - UMAGAROTA DE

SORTE
3) -

- O F_ILHO DO
ZORRO - 9/100 Eps. \

Preços: 10,00 � 5,00.
Censura até 10 ano!,!: I

A's ;_ 71f2hs.
\1) - SABAKA
2) - A CAMINHO DAS

ESTRELAS
Preços: 10,00 - 5,00.

A's - 2hs.

1) - O FILHO DO ZOR
RO - 9/160 Eps.
2) - O SEGREDO DOS

INCAS
Pl'eços: 10:00 - 5,00.

A's ""- 8hs.
.

O SEGREDO DOS INCAS
Preços: 10;00 -- 5,00:

'II 'I' l

Seguiu: patrll Brusque, ôntem, uma comitiva do
PTB, integrada dos Srs. Deputado Braz Joaquim Alves,
Secretário Geral do Diretório Estadual, Drs, Rodolfo
Victor Tietzman, zeloso, e digno Delegado do. IAPI e

presidente da E:lCeicutiva Municipal do PTB em Brus
que, Rinaldo Celso Feldman, Delegado do�SAPS, e Ade
lino Joaquim Allves, destacado membro do Diretório
brusquense do PTB. Na I"Man�hester Oatartnense", os
Ilustres, petebístas vão escolher e decidir da imediata
instalação do Pôsto de Subsistêneia do SAPS (Arma
zem Popular).

,

Os' Srs. Wilson Silva e ElectIvo Zanoto Secretário
Geral e 1.0 Secretário do Diretório Municipal do PTB
de Tangará, respectivamente, que se' encontravam -

nesta Oapítal, regressaram àquele município, após
manterem várias conferências' com o" Dr . .(\Jcácio Gari
baldí S. ThiagovPresidente da' E�ecutiva Estadual,
Senador Saulo Ramos; Deputados Braz Joaquim Alves
e José de Míranda Ramos, dêstaoados membros do. Di-
retório Regionãl do' PTB.

.

O Dr. Victor Nunes Leal,. atual chore da Casa Oi
víl da Presidência da República e um dos mais. i,este
[ados publicistas do Direito Público da atual geração
a, debater 'o voto do analfabeto no Institutol, de Di�e�to
Publico e "Ciência Politica, ass-im se pronunciou: "A

Constituição proíbe que o analfabeto vote. Ficamos,
então, inventando mil legendas especiais. para exígír
que o analfabeto saiba ler, saiba marcar o nome do sem

candidato, e todos os partidos do interior se benefi
ciam dêsse'voto. Acho lusta essa prática, porque o ato

de confiança da escolha de seus representantes polJ
tícos não é .um teste intelectual, um cOnClU'$O de. sa-
bedoria. Re�ulta da' experiência do vida". "-

Fo'i eleito o Diretório Municipal do PTB em Tan

gará, que �icou assim constituido: Atmadeo Nardi, pre
sidente, Áky Mello, 1.0 vice ..presidente, "Bruno Tere-

hinto 2.0 vice-presidente, W.n�on' Silva, SecretáriJ Oe

raL Ele�tivo Zanoto, 1.0 s,ecretário,. Avelino G:uevinl,
2.0 Secretário, AntôÍlio Alberto Mello, 1.0 tescureirp,
João Wi.!imar da Silva, 2.0 tesoureiro, Aldino Rech

Guilherme Pereira Weis e Nelson Stihl, membros do

Conselho Fiscal.
Realiza-se, a 12 de maio, em Tangará, .eleição pa

ra vereadores. O Senador Swwlo Ramos,. que se acha
· nêste Estado pára tomar parte da campanha poljtica
dos pleito� muniCipais, endereçou a seguinte menSa -

,

·

gem ao 1>0'''0 de Tangará.
"Ao aproximar-se· o pleito de 12 de maio, .em que:

o ,povo dêsse próspero MUllÍcíPio ru�orrerá, mais uma

'vez, às urn:as, an�mado do mesmo espírito cívico e da

mesma vontade ctésta vez 'pa,ra lesc.olher os. vereàdores
"da Câmara- local,. nós, do Partido Trabalhista. Brasilei
ro, nào poderíamos· deixar S2'ni registro alguns pon
t'os pelos quais Os petebistlliS se bateram e continuam

· lutando, já que êsses' pontos recomenchi,m os nOSsDS

candidatns ao eleitorado e a ,povo:- ,

1.0 Pénto ""- Liderado pelo então Pr,esidente Oe
túUo V�rgas," o PTB de.sfr:lldou a bandeira patriótica
do nacionalismo econômico, da nà>Cionaltzação do t�a-

·

balho ·e, da consolidaçãe e, ampliaçãó dos direitos dos
·

trabalhadores.
-

2.0 Ponto -- O PTB, fiél à crientação qo saudoso
Getúlio vaF'gas, ,deu máquinas à agricultuI1a, crédito e

amparo aOli agricultores ,e' pecuaristas e instituiu o se:
guro agríCOla.

Agr.adecimento
Tendo deixado dia 1.0 do corrente, a Casa- de Saú

de São SebastiãQ, ,por' achar-se: em ,franco estado de côn
valescênlCiJa, venho penhoradamente ·trazer de público Os

meus sinceros lagradecimentos ao humanitário fal:!,ultatiJ
"O Dl':' Ylmar de A1meida 'Corrêa; pela dedicação e des
vêlo diSPensadO durante todo o rperiodo de tratamento sob
seus iSábios cuidado�.

l1]ste .aig'radecimento é extensivo, por' d",ver de gra,

tidão, à.s irmãs Ailtônia, Eliete,' Ir,enE:! !e às diligentes �
bondosas ·enfermeiras pelo tratamento genu::so e eficien
te que me foi ,prodiigalizado, com a maior boa vontade e

solicitude.
'

Agradeço; outrossim, a tôdas rus p.essoas que pOl'
qualquer forma se interessaram pelo meu. restabelecimen-'
to.

,Iracema Leite Seara Polidol'o

Flo�ianólloliS, 7 de abril de 1957
, --

Soe. de 4ssisteDcia aos Laza'fos· e
Defesa 'contra' a Lepra

f, d' i f a I·
Pelo presente' edital,· lev.amos ao conhecimento dos

senhores Membros do'. Conselho Deliberatiyo da Sociedade
de ASsistência aOs Lázat�os e Defesa Oontra a Lepra, eln1

Santa Catarina, que no dia doze (12) sexta-feira, do COr

rente mês, às vinte (20) horas, na reisidência da, Sra. Ma
ria Madalena de Moura Ferro, Presidente da SOéi.edade,
rua Saldanha Marinho, 34, de acôrdo QOm o que detetmi
na os Estatutos da Sociedade, rea1izar-se-á a reunião do
Conselho Uelibe'l'ativo e do Conselho Fiscal, e', nã@ haven
do número ·legal em primeira convocação, meia (1/2) ho.
ra depois, com qU!;l'lqu�r número e com a sE<guinte orde.m
do dia:

a) discussão e votação do Balanço:e da,s Contas
r,eferentes aO segundo 'semestre de 1956' � ,

b) /parecer do Conselho Fiscal;
,

leitui-a do Relatório do segundo semestre de
1956, apresêntado pela Presidência da Soc�eda.

, IC)

de; '8,
d) assuntos de ,int.erêsse social.

F}orianópoIls, 5 de abril de 1957
- ACA'CIO GARIBALDI DE PAULA FERREIRA S. THIAGO

1;0 Sec�etário
DIETRICH VON WAN;GENHEIM

Presidente

FveGflani. .

COl1f.essou-me o Embaixador Luz Pinto qUe,
seu retôrno à paternal e' maternal casa,catarine.ns
o que maís lhe indagam é do tempo - números
anos - em que esteve ausente. Essa curiosidade, s

grodou-ma ..não lhe dá;_ alegrias: mexe com o seu r

morse. Dai havei" meditado a resposta para a Ltid
f'eoUvel Pergunta:

-- Então, EmbaixadO'r, desde quando não
ao EstadÇl?

--'De ontem!
E, em seguida, em despacho terminativo nesse

assunto, recorre à sua prodigiosa memória e Passa
para outro, no qual sabatina)o ínterlocutor=curíog; 'I

sôbre todos seus parentez, afins e eonsangüínsos, as.

cendontes, desesndsntes, colaterais, politicas,' ':!tc.,
das pasadas, das atuais e das futurM gerações,
examinado acaba' por fugir, envergonhado de saber
tão pouco a respeito dos próprios parentes, É faz bei
porque, nos assuntos de genealogia,.,côm o Emb�ixa.
dor, o límíte e {} céu ...

Gu·\lbetme Tôl
.'

•
.,

.

. --;---'J

Restaurante Un·iv·ersitârio
• Lavra'mais um tento a Uníão

' quela por vez' intr.agávél.· -: A
Catacinense de ·Estudautes! 11;lá alimentação juntam-se 08

Alquebrado pelo problema fi- problemas de ordem diversa, que

nanceiro, peculiar a todo ernpre- concorrem para o baixo
.. n:ível de

endimento partido do classe me- aproveitamento que acabamcj,
nos favorecida, melhor -dizer me- realizados os exames, de presen.

nos provida, de recursos, vai le- dar. Urge que o povo· auxilie o

vantando-se aos poucos, irnpo- estudante.

neute, o Restaurante Universitá- E o Estudante confia no 'povoo

rio, projeto de uma equipe de Este, contribuindo para o ale.

abnegados jovens, que ora está. vantamento do Restaurante, esta.

se fazendo sent.ir realidade. rá concorrendo para
.

o engran-

Concreto, virá· atender os jus- decimento da nossa cultura, tão

·tos reclamos do estudantado I.��r- Ínfima que é;' e pará felicidade<

riga-verde,' nêste momento de in, do nosso Brasil.

fiação de'senfreada que prolifera
por todo o país� VENDE-SE,o estudante, arribando de ou

tras piag'as, e são numerosos, Um Café, sito à Rua 1,3
aqui chegados, estão autoplati- de 'Maio no Estreito ·no Mer
cament,e obrigados a hospedar-se ,cado ·Municipal. Tratar no
em pensões,. onde, na maioria dos I .

. ,.

,casos a cO�lida e os aposentos' local com o prOprletano,
são �or' demais insuficientes, a-! negócio de oçasião.

Gal. José,Vieira da Rosa,
A Congregação da Faculdade ,de Direito d.e Sanh

Catarina, ·em SUa última sessãõ, aprovou ficas!ie consig
nado em �ta um voto de profunda peZ3ir pelo falec.imen:
to do General Jqsê Vieira da Rosa, recent.em2nt.e' fa}�cidu,
tendo o Prof. Henrique Rupp Junior proferida a seglj.in·
te 'Oração:

N1em ,só das letras' jurídicas, vivem as Faculdadl's
de Direito. Em séculos anterior.e1s, Icomo ainda hoje, ém' to
dos· Os .paises ·elas constituem Icentros de'1JesQ!ulizas cultu

raís, discuti'ndo homens e doutrinas porque a foice· e �

esPada não são 'Os únicos instrumentos do aperfeiçoamen-

I tO' h�man9··
.

[
'. -Daí a razão porque quando' des3.par2cem

que Se esf.orçavam' para m,ovimentar i3. cultura .no seu
.

sentido' mlÚS .generalizado, é dever não só em lament'ar
'o desaparecimento como fixar-lhes o valor, contribuindo
assim para ,a elaboração da história de um povo.

Oomo é de nosso Iconhecimento, faleCeu a 8 do c'Ü'�

rente , no Rio de Janeiro, com quasi no,venta anos,· um

dos nossos, mais Hustres e digrios catarinenses, 'remanes

cente rarQ da atual geração que 'já. Ivai s'e extinguindo pe

la contingência do tempo.
Refiro-Ilue ao .�eneral José Vieira ,da Rosa,
Pesquizando-lhe, por alto, a vida, não quero ref2-

rir-me à sua eficiente nos n{O:vimentos de. consolidação e

sobrevivência do regime, à sua marcante atuação na Re
volução de 93, nem aO iSeu vivo patriotismQ dem�onstrado
tias .gUerrâ·s de Canudos 'e Fanáticos, nem mesmo à sua

dedicação patriótiCa nessa campanha quasi sobre�humana
e adiniravel dirigida pelo Marechal Rondon, em ,trazer o

nosso indiQ ao redil da Icivilização.
Quero apenas pontilhar-lhe o val9r· moral, o '3X

tremado amor à terra natal ,que, como' ainda há pouco,
acentuou Lucas Boitex, êsse catarinense ilustre' e de ta,_n
ta modéstia edificante - "procurou estudá-la com a mi
nÍlcia ,e 'desvelo' de veradeiro cientist�, sob tôdas as mo

dalidades, desde ia sua remota estrutura. geológica pté abs
mínimos detalhes de seu facieS 'geOlgráfico e' suas .possibi
lidades econômÍJCas.

.

Oonf.erencista, historia.d'Or, cóm abundant'e colabo
ração espalhada pela imprensa,.Vieira da Rosa, legou
nos obra's de val'Ür como "Corogl'lafia de Santa Satarina",'
"Carta,Itinerária de Santa Catarina", Mapas doO Estado
de "Santa Catarina e sua formaçã� geológica",

Morreu o ilustre catarinense com os olhos voltados
Para � sua( terra natal, tendo manifestado seu último de
sejo de repousar no nosso chãoo·, lá no túmulo da f,).miÍia
na velha ne'cró1>ole dei São José Itolrrão de seU nascimento.

Fui-lhe' ao enterr:o: poucos, amigos como ac.ontelce
a todos> os que,· com .grande bagagem de Iserwiços e ete!
mereciments; envel�ecem varando �para os �noventa ,anos

J
de vIda. ' ,

.

Seu desenlace f'Oi avaramente }embrado Pela impr,en
sa, seus méritos apenas respigadoS) por um Ou por outro

órgão.
.E' que a, morte, q'ue é 'o e'squecLmento, não compor

ta' o gasto de, muitas palavras.
Çonneci-Ihe- a fôz:ça· moral, a capacidade inteletu

aI, seu amor ao trábalho, seu cülto à arté, sua extrema
dediicaçãoo � terra natal, o seu acendrado patriotismo, sua

altivez, enel1gia e justiça com que' pontilhou a vidla e !l

humanidade com qu'e na'S ásPeras lutas' que enfrento�l
fazia ressaltar· sua ,caridade cristã:

Quero pois deixar nesta Casa de Cultura a min'ha
àdmiração e reverência ao grande vulto catarinense q'ue

desap�receU;-pedindo assentimento dos meus ilustr�s· co
legas· 'Professôres, Para que na .ata dos' nass·os trabalhos de
hÓje fiqUe consignado um voto de profundo res'peito e

de homenagem à memória do 'general Vieira da Rosa, Co'

mUlnicando�se a resolução que for tÜ'mada à enlutada 'fa-
·mília".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Entre os milhares de belíssímos e bons artif60s de' ínvsrno, para Senhoras, Homens e crianças, acabados
de chegar,

Destacamos como oferta excepcional,
Casacos de pele a " .. ", ,., ,., Cr$ 2.910,00
TailleuTs de pura lã, a �,.

'

, .. , ,Cr$ 830,00
Casacos de nylon de -sêda, a .. ".,." , (;1'$ 1,510,00
Casacos de pura lã, 2/4, a ,." Cr$ 425,00

�. -_ ...�;.;.- ,.- - . .:... ....

"O 'Estado" o mais antigo DiáriO. de' Santa Catariiía' 'Florianópolis. nomingo, 7 d� Amil de 1957

CONVOCAÇÃOI

, Ternos ,da pura lã, a Cr$ 850,00 - Capas de gabardine, a. Cr$ 935,00 - Malhas para homens e meninos, stc.
'NA

\

/

.-c A MODELAR

f-'�O_O_O--::-._'--O_O-;'-.o_o_o;..;,�,-,�O-;�'j -1\11uniC ipá lismO
I nnvnDr�o norro Ir�. m ru 1[1, o Munâcipadísmo r jamals ilustre Prefeito de Florl,a- d� .sua, fecunda ta:efa,mu-
I U � �U p���G � U .

.• :�i�!�a:�oB;::�q:�, ',uo:: :!��!" :��:::g�����.!�; ��:,�a�t.��d:: h::::':���:'
I-O�l)""O'_'o"",o_()�()... ,', ,..o'_'()�()'_'()....()�()-..o....()_ .depois que o Sr, Drv.Osmar do Miunicipalismo no Brasil. que muito nos dignifica,O Deputado Edmundo Rodrigues e o Candida to ao Cargo de Prefeito de Urubici pelo PSD. Cunha _ ilustre Prefeito' Ele é hoje um dos arautos Para mais uma confirmação

e PTB, OS Candidatos a Vereador Outras Notas, Municipal de Florianópolis 10 Movimento Municipalis- da sua fôrça e valor de sa-

(Cont, da últ, pag.) inicialmente, que apesar de que pronunciou im�ortante partidos, quanto à apresen-
- assumiu a Presidência do ta no' Brasil", bel' sôbre o Municipalismo,

Usaram da palavrâ: na 80- doente não resistíra ao de- discurso, dizendo que não tação de candidatos comuns, Conselho Diretor da Asso- Uni julgamento assim es- o Clube de Engenharia, com
Ien idade de encerramento da sejo de comparecer a con- apresentava um programa demonstrando, à saciedade, dação Brasileira de Muni- pontâneo do mais alto repre- séde na Capital da Repúbli-
Convença-o,' que se- realizou

-,

I' t d G
A ,

lbilíd d h id d cipíos, HOJ'e o Municipal is- sentante da Nação- vale por ca, acaba de convidar o Edilzençao e que a I es ava pa- e over-no, mas que .o povo a rmpossr inua e aVI a e
dno salão"de festas ;'Frei Ro- ra declarar de público, o bem o conhecia e que, nes- um-desfecho satisfatório nes mo -é assunto que predomí- 'quem tem concedido tpd.o de florian politano para reali

gério" os seguintes orado- entusiasmo que sentia pela tas condições lhe parecia te sentido; disse' que não na' o pensamento adrnínís- sí em favor de um objetivo zar uma conferência, den-
, , ,

trativo dos governantes, que que se consumou na ferti- tre de breves dias a respei-res : Clarimundo José Custô- extraordinária demonstra. bastante" acentuar- que se tendo SI'do possível um acõr ,'

sentem a necessidade, de. co- lidade de suas energias e to do Municipalismo, patro-- ,- dio que disse, em substancio ;ão de unidade partidária eleito saberia cumprir o seu do, o PSD e o PTB, que são
�. 80 'improviso, do acêrto do dos pessedistas de Urubicí; dever, Disse também que' forças pujantes no Muni- locar tão, importante assun- que nos merece a mais alta cinada pela Secção de Ati.

Partido na escolha dos seus Fez elogiosas referências ao iria fazer uma campanha al- ('ípi� apr�sentavam à con-'
to

1 dt? elevada sign�fi_Caçad-o e honesta �dm�ração,CPr�- vidades Culturais, Fica aí

di I t en Deputado Almeida, pelo seu d bIt it id
-

d f
' , co e iva a uma posrçao e tig'iando-o r, smar un a o registro de tão ímportan-canr IC a os, que repres - ta, e a so u o respeI o pa- SI �açao os su raglOs po- ldênci /

tra os mai
-

it
'

,

,
.' eVI encia en re os mais ca- na sua açao provei osa no te -detalhe que' vira, semtam nomes de tradição em espírito público, pela manei- ra com os adversários, entre pulares, os' seus candidatos,

t
.

d I d
-

d d M
,.

r
U bi

-

1 id i-Lra segura e cor' reta com que "h
-

dí t d h d b' di ,egonza os p anos e recu- coman o o umcrpa rsmo dúvida exaltar a tradição, ru ICI, pe a VI a escorrei- "'-' O'\) quais tín a, nao po la o os omens e em e· Ig- -

'I E t des '1 t di
,

,
,

. , peraçao naClOna, s e - nacional é exa tal' a ra 1- .cultural de gente catarlnen-ta dos mesn.us, todos ho- dirigiu os·trabalhos da con, negar, muitas e honrosas nos; disse tambem o orador, t" d int
A -

d 1 t d
, , per ar e In eresse, que se çao e u a e e progresso se, O Prefeito Osmar Cunha.nens dignos, e à altura de venção e, sôbre, tudo, pelo amizades ',' agradeceu sensi- que até certo ponto COnSI-

di' 'I' à I' ele Santa Catarina, pOI'S "la '

"

, , I po e oca Izar n s pa avras .. '" Item depositada sôbre osrepresentarem a sua gente carinho e interêsse que vem bilizado a, confiança nele de- deravam um sacnflCIo. pa:a e nos gestos dos 'administra' vai se propagando acentua-
seus ombros a. confiança deno executivo e' legislativo demonstrando no sentido do nositada e esperava contar o dr, Edmundo a aceitação ] d d d t da'mente através das atua-l' "

, lares os gran es cen ros todos e nós, antecipadamen-municipais; Nereu Celeste engrandecimento da terra com o voto de todos os ho- d� ,s�a candldatUl'�, mas s� progressistas do Brasil, tem ções despertas � consagra-, te, podemos acusar mais

'(;l�tIO·_ZI?l.IOli cCro1m1e emmaPgOI.lsgtr�aul 0paeçua- urubiciense ; José Gonçal- mens de bem 'de Urubicí ; ?Ir�g�ndo a,� �dandIEddato, fdoll sua procedência na ação rea doras dos seus filhos. O sr,
uma vitória de Santa Cata.

:l ves de Farias, grande e pres prestou significativa e co- InCISIVO: o r, mun o! lizadora e eficaz do atual Osmar Cunha recolhe os I '

oratória, entrecortada de tigioso político de Vacas movente homenagem às mu- Rodrigues nãõ precisa da 'Presidente da' Associação seUs conterrâneos, por meio
rma,

calorosos aplausos, pela be- Gordas, naquele Município, lheres da sua Terra e ter- Prefeitura,a Prefeitura' de 'Brasileira de Municípios, "
' '''''''''' __ '''''''''' '

';
'' '

"':
' .. , _

- leza dos conceitos e pela se- �uja palavra fpi um hino de . minou o seu aplaudido dis� Urubicí é que precisa de Homem sempre desperto pa- , NA DELEGACIA REGIONAL DO IMPOSTO DE
- gurança. dos al'gumentos; �onvicção partictária, 'falou curso, ag�-adecendo a cola- �dmundo Rodrigues 'para;a:t ra luta, ,tem _posÜvado seu RENDA HA' UM CORPO DE SERl'IDORES EMPE-

Senhora Santinha GoÇloi de longamerite sôbre a pessoa b!-)l'3Ção que o Deputado Al-, cançar os horizontes do pro espírito altament� entusias- NHÀDOS EM BEM SERVlR OS CONTRIBUINTES,
Souza, que falou �m nome do Dr, Elimundo "Ribeiro meida vem emprestando ao gresso qu� tonos lhe. des�- ta e,;ãth1:álJli�r�sa1tvjço -'da APROVEITEM ESTES DIAS PARA DECLARAR OS
da mulher de UrubIcí, acen- Rodrigues,_ ressaltando-lhe povo ,de UrubicL nesta hora .iam"; � terminou as suas causa Municipa,lista no Bra- SEUS RENDIMENTOS!tu�o que a :mulher 'JS quali,dades de médico 3e grande significado his- � palavras agradecendo o com sil, e tem sentido, agora SERA' ENTÃO MELHOR ATENDIDO DO QUE NO
arubiciense não podia ficar ,humanitári� e ,competente, I tórico, Falou �inalmente( o paorecimento Idos represen- mais do quê nunca, os efei, ALVOROÇO DOS ULTIMOS DIAS 'DE ABRIL, QUAN•

•ilheia e nem indiferente' que tantos e tão, assinala- -Deputado Antonio Gomes de tantes dos demais partidos tos compensadores da sua DO ENCERRARA' O PRAZO PARA A APRESENTA-
" aos movimen�os cívicos da dos serviços tem prestado ao Almeida, qUe fez uma .expo- políticos, do sr, Prefeito Mu tarefa no poder de lideran- CÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENDJMENTOS.

sua terra: muito ao contrá- povo e que. n!l Prefeitura, -sição' clara de tôdas as de- nicipal e de todos quantos ça do magno problema, ao
-

I�VITE SOFRER MULTAS, BUSQUE RESPOSTAS
rio, �eria que se .manifestar I·

será o guia s:guro da'�ova marches havidas para um vieram abri1han�al: � gran- 1 qual �onvergem as mais, ca- PARA AS SUAS DU':VIDAS, COM�AREÇA A DELE-
coraJosa e publIcamente a comuna catarmense; Vlval- entendimento com os demais de conclave partIdano, tegorlzadas e expreSSIVas GACIA' REGIONAL DO IMPO$TO DE RENDA, NO
f.avol" das causas justas de dino Fernandes de' Oliveira figuras da administração fe� EDIF'ICIO MACHADO, A RUA SALDANHA MARINHO
Urubicí, daí a razão por que e Jacy Nunes representando dera!. Em suá recente v,isita E bECLARE HONESTAMENTE SUA RENDA,
falava em ,nome da mulher o pensamento dos petebistas a Florianópolis, o S.r� Presi- NÃO DEIXE PARA AMANHÃ O QUE PODE FÁ.
urubiciense conclamando-as de Urubicí, asseguraram dente da República, ilustre ZER HOJE,

-

a que votassem nos candidà- com aplausos gerais, o apô� dr, Jus�eI1no Kubib;lChek dé
__._.......

_. _ ........._...............;••.,.,._......... -.._-vo.io.w.w_.--..tos do PSD; teceu especiais, ia incondici'Onal do Di-ret6- Oliveira, referindo-se ao tra /'

justas e oportúnas consjde- rio da Partido Trabalhista balho realizador do sr, dr, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI-
, rações em tôrno do nome do Brasileiro ao nome do can- Osmar Cunhll., à frenté do

•

Dr. Edmundo Ribeiro Ro- didato a Pre�eito pelo Par- Municipalismo n,acional, as- MENTOS BANCÁRIOS, NO ESTADO DE S; CATARINA
drigues, candidato - .�. Pre- tido Social Democrático; o

Dando sequência ao seu sionomia de progresso à ter sim se expressou: "Faz ho-
feito Municipal; HercHio de orador seguinte,' foi o dr, pr�grama administrativo, o ra qUe vem sendo dirigid!l je, exatamente, quinze dias,
Oliv.eira Matos, para dizer Edmundo Ribeiro Rodrigues sr, Pi'efeito Municipal já pela ação dinâmica do sr, que a esta hor!J, estava em

,

, .

" autorizou a publicação 'do Prefeito OS,ma,r Cunha, Belo Horizonte 'ouvind'o .0

,,�,
Edital de Concorrência PÚ- INAUGURAÇÃO DO GRU. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Voar com " (
blica para a

- construção da PO ESCOLAR "BATISTA ECZE,MA30% d. ecolllJÍllO Estação Rodoviária, nos ter PEREIRA" .

I
'

ã, renos do Municipio, situados Também o Ensino Muni- Não permita q\le eczemas, erupções,
" micoses, manchas vennelhas, friei-

Feiro ... 'rialIYft defronte ,à Ponte Hercílio clpal vem merecendo a aten- ras, acne ou. "psonasis" estraguem

���III!IMIINI_...
-

O C h sua pele, P�a Nlxoderm ao seu f,ar-
,

\
-

.. Luz, no antigo local do Ce- çao do sr" 'smar un a, macêutico hoje ,mesmo, Veja como

A PAUIR DE 1 o DE MARÇO NA cwn TURISTA PARA A EUROPA mitério, A medida adminis- Cunha com providência su Nlxoderm acaba ,com a coceira em 7

',-<

g'
.

trativa do sr, Osmar Cunha com p�'ovidência sucessiva- �il�u�ac:a, r!f::�en��el���a,s�
nossa garantia é a sua maIor

NUREMBERG vem repercutindo favoravel- mente tomadas no sentido proteção,
! �M�G��., mm���dMoss�"S de colooMUo ���� ��-��--V--I-A�)-A-�N�T�'�E�S�------�-----------�
�, o,12J3/�7. ,t-i de observação -da- cidade, te ramo administrativo num Antiga e conceituada firma; atacadista e fabricante

i 'a,
eOLONIA

. };:r� como afirmação valorosa de lugar de evidência,. capaz de de Bijouterias de otima aceitação, desejando introduzir

. :;:c;::�����::�::�:��:' J�, �u:ni�iP��e::mdsOe ::d�i�����11 ��;so:ó d�n���:�!�r /�h�t� ��t:e:: ::��g�se:e�:d�i;�e:s�saI�:a:o!es::;::;�!��sn:c:��
tuário do 17 O 19/3/51 " \ , com afinco ao interêsse de r� da, população ,d� �Iori�- llas á percorre çara: Carlos M� de Carvalho - Rua 25

LI
-',';, Florianópolis, gov,e��an�o I

nopolIs, �omo, amphaçao das de_ M:u-ço N, 849-1.° andar - São Paulo,
OFFEN8ÁCH com dinamismo e eÍlcIencIa, suas maIS dIversas depen- --._ -.- --.- - .--- ,.,..,."..,..

Feira de ArlofgfQs eI. Couto cf. 9 A Estação Rodoviária se,rá! dências de trabalho, Assim beleciménto de En"sino, a
I
Paraná, saudando o sr, dr,

o 14/3157 ' ,

t' d atual administração assina� Osmar Cunha, falou o SI',
uma foncretização que ,con- I

e que, �o� I�ua� o na sull-
la mais uma vitória,,' com I Antonio Lúcio _ do Jornal.

II
sagrará uma /vez maIS a tarefa dmamlCa a'frente dos, ,,," "

" ' atividade realizadora do Go- I dlestinos 4a .'Cidade_. _o ,sr, j1AStOS e honestos reflexos
I
"O ESTADO DO PARANÁ",

\; ",'

� ':::==. ele 10 o UJ3ISI
;" vernador da Cidade, pois vi- '�efeito Municipal concede- na opmlao pública, Será. o - que, em improviso exal-

_

rá atender plenamente os rá à laboriosa gente do Al- quarto Grupo a seI� inaugu-
'

tou as virtudes administra-
i'

•
anseios da noSsa população, to Ribeirão, um Grupo Es- rado num'à administração d,e tivas do Governador da Ci-

H�NNOVI. ha muito necessitada de um colar perfeitamente organi. dófs anos apenas ,de existên- dade, tecendo ainda consi-

feira Indllllrial AIIIIl6 ". a.,. o melhor e mais aproximado zado nas suas diferentes ins cia e que já se apresenta derações em tôrno do tra-

115/57 cuiqado, A, Estação Rodoviá talações, O empreendimento COl�O � mais eficrénte que balho que o homenageado
'l

ria ;vÍ'rá sintOJl-izar os in- será denominado Ide "BA- te-ve Florianóp�lis, nos úl- 'tem desenvolvido em favor
I

.J II'
,,-',;�::/::/I)),"',(:,.�aif- terêsses cit�dinos, ,so-!ucio-, TISTA PEREIRA"" a uma timos anos, do completo êxito da causa

� nando grave e antIgo pro- homenagem do Governo do HOMENAGEM DA IM- municipalista do Brasil.

4�I.l blema coletivo qual seja o
I
Municipio 'a ilustre e saudo- PRENSA PARANAENSE

descongestio-rÍ;mento do trá- 'so filho da terra barriga- AO PREFEITO OSMAR Agra,decerido, o sr, Osmar

fego, e oferecendo ainda verde, e assíduo batalhador CUNHA
'

Cunha diSSe da satisfação

maior e decisivo confôrto a pelo bem estar. e progresso .. J�rnalistas Paranaenses, ffill poder dispensar o justo
. -

ddO' t' m 'paI'tI' acolhl'mento aos' elementos
quantos se dirigem para FIo daquela locali a e, ato que aqUI ees Ivera -

rianópolis, 'O Edital de Con verificará às 10 hor!ts de do- cipando nos trabalhos de pu integrantes da Imprensa do
, .

7 bl' 'd d da VI a ConfereAn Parana,,'· manifestando-lhescorrência Pública será tam- mmgo, dIa ,com a presen- ICI a e '

'

-,

'I M' 't d 'd 'G r"nadol'es dos o seu _agradecimento pelasbéin entregue a "jornais de ça do 1 ustre InIS 1'0 a Cla os ove. -

Porto Alegre, Curitiba, São Justiça - o preclaro cata- Estados' da Bacia Paraná- palavras do seu intérprete,

Paulo e Rio de .Janeiro, n,o rinllllse dr, Nereu Ramos, Uruguai, ofere�eram um ai: concluindo por que aquêle

sentido de atrair categoriza- convidado especia,lmente pe': moço..ao sr, Prefeeito Muni- gesto expontâneo co�stituia.
das firmas para esta cidade, lo sr, Prefeito Municipal I cipal, segunda-feira última, um incentivo valioso para

I e que de for�a direta con- Osmar Cunha, Com' a inau-I no Rancho da Ilha,. dar cumprimento ao seu pro

cederá nova e saudave'l fi- guração do referido Esta-
-'

Em nome da Imprensa do 'grama ae Govêrno,
'

De ordem do sr, Presidente, convoco os c'olegas as

sociados para uma' Assembléia Geral no próximo dia 8,
segunda-feira próxima, em sua sede social às Ui horas,
em primeira convocaç,ão e às 21 horas em segunda e úl

tima convocação,
Assunto: Escolha dé Delegado Eleitor Junto ao

IAPB,
Florianópo.]is, 4-4-57

Claudio Olinger Vieirà
Secretario Geral

�'

re, "

AllOSA
Elaborada com os viru.
colhidos e classificados
no Brasil. À venda nas

apresentações: tipo ",OA".
"OC" e "OAC", .. t

REP, NO �ARANA E STA, CATARINA

Enio Rosas &' ela, Ltda.

- ''''-'''''II

LUFT"HAN-SAliNHAS A�REAS AtEMAS. eSlgo às suas ord-
'

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

" -� poro quollqu., 111''"-_....._
, I!�O DE JANEIRO: Av, Presidenle Wilson. 123 ' r.L, :2-3480SAO PAULO: Praça do República, 186 • Tel.: 37.1464,p, ALEGRE: Av, B_orges de Medeiros, 453 ,- 2.° ond, ./21-" " r"" 6iuSELO HORIZONTE: Av, Amazonas, 491 - 5,0 ond, _ r.l, 404282SAlVADOR I Ruo da Grécia. 1 • 7.° ando • T.I,: 5913 ,UClfil Rua I,' • MIQIo 2$.4,0,;41 • 7,1.1 6610 -,

Praça Barão do Garouno, 67
Caixa Postal 320 • Tel. 20B

(j Ponta Grossa • Poron6 C ,
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4 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIABIO DE S. �ATARIN4-"_""""·"·""
,

,. ,
Florianópolis, Domingo, 7 de Abiril de 1957'

EDilAL,l. � =','W.'-"'�
,

,

Concorrência pública para construção
e concessão privilegiada de exploração

, da Estação Rodoviária do Município
F'Iór ianópulis, durante trinta anos.

IO Prefeito Municipal de Florianópolis, faz público, '

a .qut:!� interessar possa, que se acha aberta, pelo prazo
.

/

de 90 (noventa) dias, a partir desta data, a concorrêncía • c/

pública para a construção e concessão prfvilegiada de I . �

exploração da Estação Rodoviária nêste Município, nos I-DISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS "PISTO-ES MAHLE�rtêrmos das Leis Municipais nrs. 194 de 4 de, janeiro

I' , _,
'

,

de' lD54, e 246 de 15,de novembro de 195'5, conforme as
,

especif icaçôes abaixo:

EXIGÊNC}AS: - .

I _ Os requer ímentos de inscrição das propostas I PISTÕESserão recebidps _Jletó: Gabinete do Prfeito, até as 16 (de- ,e '

zesseis): hôras do dia 20 de junho próximo vindouro. As I
propostas, devidamente seladas e assinadas, juntamente I
cóm a documentação legal, deverão ser entregues em _-Isobrecartas fechadas, ru brlcadas pelos concorrentes ou

seus -representantes legais, mencionando externamente a

concorrência a que se referem. I /

II - Às propostas deverão ser anexados, no mínimo, I '" '

-

I
'

,

"

,

' ,

técnica e finan- u ,••••�.e•••••••••

r

i ! � i CLUBE DOZE DE AGOSTO"
II ,.,RESOLUÇÃO 4/57

u
-

1ft; VI'·' o... C'
tio

L't'd I' O Conselho da Diretoria, reunido em 18/3/57, con-

OaÓ', •e I ra ex
.

'I,a _

. a .',1· �iderando o pedido doe ;��b���ociados,
_

1° Fica rescindido o contrato qUe dá exclusividade
lf"

para fptografias nas festividades do Clube ao-
Sr. Allan Torres.

,

2° A exclualvídade. é concedida a três fotografos
da Capital nas seguintes condições:

a) Dl! cada, festividade fornecer,' gratuitamente, ao

Clube, escolhidas pela Diretoria, três fotogra-
fi�

.

b) Exigência da apresentação do cartão \ingres�o
fornecido pela Secretária.

c) Solicitação de exclusividade por escrito.
d) Ingresso sem direito a acompanhante.

'

e) Os ,fótO'úafos, 'em' hípotese alguma' poderão to
mar parte na festividade.

RUA SANTOS SARAIVA, 2511

CASA ESPECIALIZh.DA
EM MOTORES,'

FREIOS E MOLAS

C. P. N. 20 - TÉL., 6.263 PEÇAS EM GERAL PARA:
END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD

ESTREITO - FLOIUANÓPOLIS CHEVROLET DODGE
SANTA CATARINA

PARA 'OUALQUER TIP,O DE /,MOTORES

DESCONTOS ESPECIAIS PAR.A
/

Perdeu-se
" I

':'r:,"" ",:;:-"if',��'1
Um chaveiro com capá imitação a crocodilo; -'c�n�

tendo' diversas chaves no trajeto Praça 15.de Novembro,
Rua Arciprestes Paiva, Praça Pereira Oliveira, Rua Vis
.ron de de Ouro Pcêto, Almirante Alvim, Rua, Victor Kon
"ler Rua Demétri� Ribeiro e Rua. Frei Caneca.

,

Pede-se obséquio quem encontou entregar nésta Re-

��,------�--------------------------��---

Desde a 'escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado

pelos �xpeci�listas responsaveís pela confecção das.

roupas Imperial Extra.'Só assím é possível obter uma
roupa- per�ei�ác e _que 'leste bem.' ..

.. Pelo Crediário do Magazine, Boepcke, podem ser:

adquiridas com exclusividade nestacidade estas afa-

madas roupas.
'

•

os seguintes documentos, que deverão :

a) 'Provar idoneidade moral,
"ceíra do concorrente';

.--J» Provar que jamais o participante deixou
. oe cumprir :contrato em vigor celebrado com

o Município;,
'

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 'hmp:á que se' refere esta' eoncorrêficia
bem �óhlo não estar" Impedido d� comer�iar::

e) Prova/í ii constituiçãd legal . tratando-se' de
pessôa"" fíil'idk'a;· ,: ,

.

f) Provar, ainda, em .se tratando de estrangei
ro, o cumpr-imento do art.. 20 do Decreto-Lei
federal n? ,431" de 1� de março de J938;

g) Provar o cumprimento da Lei Federal dos
2/3 (doís=terços) ;"

<,

h) Informaçõt;s sêb re o capítal
'

a ser empre-
. gado'''"

,

c.
,

'

,

.( i) p�'ov;':r 1#1' .:,feito.' d�pÓsito, 'Ila 'I'esouraeia da' ,

_'. :::f:�·E,lj�t'iú.'a 'MllÍ�icípãi, da quaI_!tia de
'-

. ): Qr$ .:200.000,OQ �eru'ze'n:tos mil crúzeÍros)· em '

-junur ugnq-gd UpyA!P BP 'SOjlllH no o.naqurp
cípal, para garantia da assinatura do con-
ti'ato, Se vencedor. . ••••••••••••••� "•••••••••

III _,_ Todos. os documentos' que instruirem a pro- j.,,'"
posta" devé-rão estar com as firnfas reconhecidas. "

l'enos de sua propriedade, situacV>s no an'figo 'CemitéfiQ
IV - As propostas, que deverão ser escritas a má- .VIunicipal, nas proximidades da Ponte HerclIio Luz e .de

quina, s.em .rasuras nem enÜ'eliri�as, conterão, pelo me- ,\côl'do cori;- o �la�o J?iretor d,a ?i����., <ê" ,� "-i ,',
nos, o segumte: " -

�I - 'Nos prImeirOS 15 CqJlllZel) al.lOS, flCarar o con":,
a) Planta da Éstação Rodo'viária, com todos os 'cessioná'r'io isento dé 'q4alque,r iinpÔsto mupicipail, .salvo

porrnenores exig'idos pela técnica da c'ons- t.lS taxas ·rem·uneratórias.
_l -' . �...

trução, que deverá conter, no mínimo" o se- VII _ Não' estão incluidas na isenção do ,n� VI,
, guinte: as sub�locações que forem efetuadas.-
1) guichés para vendas de Pa�sagens para VIII - Ao cQncessionário serão assegurados �dos

'cada emprêsa isola·damente ;
.

os direitos de exploração da Estação Rodoviária, duran-
2)' Salas de espera 3 (três) no mínimo' te o :empo da con-cessão.
3) Serviços de enc�menda;;'

.

'4) Sali!. para dep6s,ito de bagagens; JULGAMENTO:
5) Sala para depósito de carga;

.

IX ._' A abertura das propostas" a ap,reciação dos
6} Restaurante; _

' documéntos e a análise de ambas, serão feitas por uma

7) Bar e confeitaria; comissã,o, previamente, nomeada pelo Executivo Munici-
8) Café;

,

paI; no dia e hora que se findar o prazo dêste Ed,ital, 'no
9) ServiçosJ,d'e auto-falantes' Gabinete do Preféito Municipal. o.s interessados pode-
10) Pôsto de a0astecimento d� veículos; rão' assistir a abertura das propostas e rubricas das
11) Plataforma ou ma,rquise para o embar� mesmas. _

que de passageiros; 'X - Na análise das propostas, veri'ficar-se-á:
12) Plataforma ou marquise para o desem-

.

a)' O cumprimento de todas as exigências dêste
barque ,dos passageiros' . Edital;

13) Oficina pár� pequenos' rep�ros; b) Vantagens aprest'lltadas ao Município;
14) Ao 'conc.essionário é facultado ainda, e) O prazo de concessão;

instalai: um hotel nos pavimentos su- d) Quadro, das tarifas a serem cobradas, plano
perioI;es. das instalações e explorações dos serviços.

b) Apresentação do quadro dás tarifas e loca- XI - Será cónsiderada vencedQra, a proposta que,
ções a -serem cobradas e dos respectivos no julgamento 'final, Rpre-sentár melhores ,condições g,e

cátculos; rals, Rodendo a Comissão rejeitar as .propostas, �o todo
c) Apresentação dos planos· das instalações e. ou em parte, ou suger-ir a anulação da concorrência, se

exploraçã-o do serviço; as mesmal'!. não atenderem aos, ,reclamos da administrá ..

d� Tempo de concessão que será de ,30 (trinta) ção e da coletividade, não cabendo aos eoncorren�s
anos, findo o qual, o imóvel. construido pas-

\
qualquer indenização. ,

..

,sará para o patrirflônio municipal, 'sendo as- XII - Será po'sto novamente o serviço em eoncor

segurado ao coneessionário, o direIto de rêúéia, se na primeira não se apresentar Hcitante ou se

apresentar proposta de ar;endamento, an-' as propostas apresentàdas n�ão forem julgadas conve-

tes de terminar a concessão, que será sub- nientes ao interêase público.
-

metida à apreciação do Legislativo' Muni- XIII - Findo o julgamento, a Comissão erpitirá seu

cipal;
-

.,

pareceI: escrito e o subIlleterá à apreciação do Prefeito.

e� T��a porcentual destinada. ii Prefeitura Mu- ,. �I� --O Chefe do �x�cutivo �unicipal aprovará, JlllcIpal por passagem vendIda; ou. nao, o parecer da Comlssao, nos termos da, leI.
f) Responsabilidade pela limpeza e boa con- . XV - Será rejeitada,liminarnrente, a proposta que

sel'vação da Estação RQdoviária; não satisfizer a quaisql!er das êxigências dêste Edital. .

g) Cqmpromisso ,de .aceitar cominações, eleva- ASSINATURA DO CONTRATO:
das, pelas infrações dos dispositivos contra- XVI - o concessionário déverá assinar o contrato
tuais e legais, inclusive multa diáda; dentro em 20 ,(vinte) dias após a notificação oficial.

h) 'Anuência na perda do depósito de que trata XVII -;- O concessionário sujeitar-se-á a todas as.

a letra i do item, II, no caso de não assinar, cláusulas do contrato de 'concessão, que for celebrado na

por' recusa ou omissão na data marc}lda, o fórma dêste Edital' e das leis em vigor.' ,

contrato; .

>

XVIII - O conce'ssionário, ao assinar o eontrato, Ii) Compromisso de caucionar, no ato da assina.., fará prova de depósito� nos cofres municipais,' do valôr
.

tufa do 'c'ontráto, a quantia de ..•......... da cauç;o cl,e garantia do cumprimento do conh'ato de
Cr$ 500�000,OO (quinhentos mil crÚzeiros), que trata a letra i. do item IV ...gêste Edital.

. IeJTI tíhlos da, dívida pública municipal ou ". INFORMAÇÕ'ES: .

.dinhelro i - XIX - O Gabinete db PreféHo atenderá os ,interes- Ij) Compromisso· de sujeitar-se a toda a legis'- sados, nos dias út�is, dás 10 às 12 horas, prestando as in-
Ip,ção em vigor referente à matéria, notada- formações QU, es�larecimento.s necessárIos.' Irhente quanto aOs �âts. 1727 a- 1748 da E, para que ninguém aiegue i-gnorância, mandei

L�i 246 de 15 de novembrO- de 1955, Lei datilografar, o presente em várfas vias, 'as quàis vão ,por InO 194 de 4 de janeiro de 1954 e Código Na- mim assinadas, sendo uma del'às afixalla na entrada des-
'

cional de Trânsito; I

•

t,a Prefeitura, outra publicada no Diário Oficial do Es- IIk) Compl'omisso de iniciar a construção da Es- tado e as ,seguintes na Imprensa desta Capital, de Por-,
tação Rodoviãria. dentro de 6 (se1s) mese�, a to Alegre, <te Curitiba, de São Paulo e do Distrito Fede- �

- contar da data da assinatura do eontrato e ,ra];'
.

. Iterminá-la em 24 (vinte e. quatro) meses.
,
Prefeitura Municipal de "Florianópolis, em' 29 'de

'. .

IVANTAGENS: março de 1957.

IOSMAR CUNHA
.;plmEEITO MUNICIBAL.....""_.",..,."""""",,

Vieira
.

da Rosa

REVENDEDORES

CULTIVADORES DO·

TRElVIOÇO!
Adaptam-se ,para' TRE-

-.

. .:r-� fi
.. Adaptam-se para TRE-
MOÇO BRANCO DOCE
À .planta de inverno com
multíplas utilidades

r

E O tnvern n cbJ?g.o-u'_.. .

Çhegou um tanto cedo. Um. tanto:.c�do e, bastante
ríspido. .

.

,

'

Não bastou a baixa temperatura para avisar da

presença do inverno. Também a chuva e vento vieram no
- -

,<", " '''' - -. (
seu bôjo. Vêio realmente compl�to... .

'

Dó Chile, da Argentina, do Uruguai e também, do
Rio Gran:de do Sul nos c]legamrnõtfcias � brusca queda
de 'temperatura. Não demorará muito e teremos notícias
da' nossa zona .sérrana; contando, igualmente, dos efei-
tos' álí da violenta mudança de estação. •

Tudo confirma as' previsões dos entendidos de que /

,Ceriamos um inverno duro 'êste ano. A "amostra" é con-
; f'írmativá. <

, '
,

Está chegando a' hora dás peles, dos manteaux, das
ma/lhas, dos sobretudos, das sueters de lã; dos, grossos
paletós esporte, enfim de toda essa Indumentária

'

que
'mpuzeram o inverno como a estação mais' elegante do
mundo.

,

• Pelo que sabemos o nosso prlncipal estabelecimento
(le 'confecções está super-lotado de mercadorias .da es- I
!.�ção, para senhoras, homens e crianças. .'

Quanto aos preços é bastante sintomátic-o o fato de
ter anunciado casacos de pele na base, realmente, sur
pree.ndente,. de apenas Cr$ '2.910,00. Parece mesmo que
A Modela'!' está decidida a manter a' sua tradicional fa
ma de casa mais ba'ráteira do Esta�o. .

Para esta e, outras se-.

mentes - Consulte CON�'
CEJÇÃO DA B A R,R A
Ltda, -Eng. Agron, resp,
dr. Max Uf'er' - R. Lib.
Badaró, 158 � 5.0 - 'I'el,
34-9121 - C.P. 2.766 -'-

End. Tel. Conbarrav=-
S. Paulo'

�··:t·�i�;:;�-;��·;1-;iftt:
fonte. industrial; solo feI:"-

, til; te:rreno vàlorizado; pro-.
teç&o 'de mananciais, defê

sa,contra a erosão; garán�
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessarIo
ao conforto, à economia e à
'lobrevivência do Homem.

'PA:RTICIPA[Ã-O' ,

�
�

Cursino Ignado da Silva , Jos.é Maria Ferreira
e

Olinda Aguiar Silva
participam, aos parentes e pe$sôas 'de suas rela

;ões o contrato de casamento de seus filhos Alda S'ilva
!) Américo Ferreirà.

Atda e Américo •

Noivos
14-3-57 --' Rio de Janeiro,�14-3-57

· ....L··F:j...-�·········��·"J"wI"WY..Y.r
A-S S I N E
ANUNCIE-
E DIVULGUE
E ],\f" O ESTADO

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

ALUGA - S'E

Fpolis.,

N�qocio' , q.e' ocasião
Vende-se, por motivo de mudança, a fazenda

"ÁGUAS CLARAS", situada no município de Tijucas,
tendo ,boas, águáS' para tocar serrarias, coÍÜ ma,deira de

Y,enfie-se ,um afr,egues-a-' rei e de quaUdade; terras para plantações, uma estufa
10 armàzém de secos e mo- para fumo, mais 'de 200.000 (duzentós m:il) palmitos, e

.

. ihados, situado à rua Ani- ferragens de uma se.rraria. ,

ta Garibaldi, .48 .. Facilita-se . A fazenda tem saida' com a estrada de M;ajor e No�

9àgamento. Tratar no mes- va Trento. ",'
mo local, com o proprietá-" Facilita-se, o pagamento. Mais informações em No-
rio. � va Tre�to, Hotel Facehini.

O· TRIANGULO fELIZ

• l

AGo.8�,VAI DESCAt.:;jÇAR_GRACAS

DE F É'R I A S

JAC
t ,

, ()P9�TU':'JIDA1)E lNEDiiKNO BRASIL
/ . :�,"'- .

'oformaçõeCno / "

- ...

TRANPORcfES A(REÓs;eMA�iN�NSE S/A

I"--��-""'---

"

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. 'uATARINl\
_..............�_.... Plortanópolis, Domingo, 7 de Ahr íl de 1957

/

3 vêzes per semana ...
rumo a São Paulo,Rio e Pôrto Alegre!

...peloG
'

C

Súp.r-Con••ir do ReDil -:

,

Em lua

próxima viagem, prefira
o GAUCHO •

um vÔO
em Super-Convair"

da Real!

/

A REAL lhe oferece, 3''''ora, mais vantagens do que nunca,'
em suas viagens a São �,lUlo, Rio e Pôrto Alegre 1 Veja s6:

_ CONFbRTO EXTRÁ • você viaja
I

nos moderníssimos e lu-
xuosos Super-Convair 340 e 440� com ca�ine pre�ur�za:da,

r, ar condicionado, grandes poltronas reclínâveís v , , c um.

serviço de hotel de luxo r

_ NOVO HOJtÁRIO .-mais conveniente para você I Propor
cidna

.
mais

. tempo para negôcíos e passeios. Você ganha
um dia de trabalho em São Paulo, Rio ou Pôrto Alegre.
Para São Paulo e Rio: às 3as, 6as e" domingos. .

Para Pôrto Alegre: às 2a8,' 5as e sábados.
- NO RIO • o Gaúcho pousa no Santos Dumont, p�a. Na

maior comodidade I

�ua FeliJlC Schmidt, 84 - Tel. 2377

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

".
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A ·In�ia ultrapassa H-oJlywoo�' em produçau
.

�e filmes
De MARCEL LAPIERRE

I penúria
de material e de pé- ção e uma .quarentena de la- somente. A 'Produção índia- quais encontram sucesso

Depois que a India se. tor- Iícula.
. boratórios, ,2.. ultrapassa, portanto, em junto de espectadores cultos

nou "indE�:nd\'lUte:, ? c�ne- i
Mas depois da guerra, au-. Se se considerarem os ca- quantidade, a produção ame das cidades grandes.

ma adquiríu uma conside- I mentou a produção: de cen- pitais de que dispõe, a in- ricana que era, ainda há Por razões um tanto dife
rável extensão, ao mesmo to e cinquenta grandes fil- dústria do cinema é a segun pouco tempo, a mais impor- rentes, as .produções da In

tempo em que, como o tea- mes, em 1939, ela iria pas- da .do país. Pelo número de tante do mundo. dia não são capazes de sub-

JUIZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANó-

POLIS"

gavetas laterais e uma no

centro, necessitando de
uma pintura, avalfada no

Cr$ 12.000,00; 20) Uma má
Um jôgo de copa contendo

Edital de primeira praça uma mesa elástica, com

com o prazo de dez (lO) dois metros, mais ou menos

dias de comprimento por um me-

O Doutor Walde- tro .maís ou menos de lar
miro Cascaes, Juiz gura um balcão com duas
Substituto, em exer- portas e divisões internas,
cicio na Primeira uma cristaleira com frente
Varatdesta Comarca e lados envidraçados com

de Florianópolis, Es- uma porta e três divisões.
Estado de Santa Ca- de madeira, com um metro.Vêem-se, sempre, filmes mergir o mercado internacio
tarina, 'ria forma da e quarenta centímetros deto de cem mil), é a quinta. amer-icanos nas telas dos Sa- nal, Há, ainda, filmes inspi- .

lei, etc.,
I

.

'altura, mais ou menos, seís
Pelo montante total dos sa- Iões de projeção do interior, rados nas antigas -Iendas, FAZ SABER aos que o cadeiras com fundos e en-

Iár ios pagos, constitui a onde o público apenas apre- existindo, porém, outros; fil presente edital de praça côsto ·de madeira, sendo os

quarta. cía, o aspecto plástico, êles mes que têm a tendência da c?m o. prazo' deA dez (lO) móveis de imbuia em regu- .

.

.

it
-

d
,.

d
dias Virem, ou dele conhe- fotoscópia, completo, com

, Os artistas são bem 're- recebem um pequeno sinete um acao os cenartos e
.'

'.

. cimento tiverem que DO dia todos os pertences, comrischandra, um rei legendá- tala". Naquele ano, igual- munerados. Sacrificam ao- exótico. aventuras e filmes realistas 8 (oito de Abril) próximo caixa e estojo, niquelad
rio que se sacrificou ao cul mente, proclamou-se a índe, -detetismo", sem ir, .porêm, UM CINEMA DE INFLU- que abordam, não sem arte- vindouro, às 15 horas, à que foi avaliado em ...• : •

.
to da verdade. Pediram em- pendencia das Indias e o, .

io extremo da exploração ENCIA vimento .

ou vigor, as ques- ü'imte do Edifício do Fü- Cr$ 15.000,00; 8°) Um apa-
prestado outros assuntos ao" país, dividido. em dois Esta- do "sex-appeal" (apelo do As dificuldades de' tradu- cões sociais. E'. este o caso rum, sito à Praça XV de rêlho com lâmpada, para

Novembro, na 12" nesta cí- exames clínicos com 220_�'Mahabbarata" e ao "Rama-'
..10s·. a India e o Paquistão. .exo), tal como acontece em .ção, do que jâ falamos tal" de Pather Panchali" de Sa- d FI

. ,

I' O
" .,. da de e . orianopo IS, volts., com haste e com tri-

Hollywood. As vedetas tra- nam inoperante os ditos es- tvalt Roy de "Calcutá. Ci- Oficiaí de Justiça dêste pé esmaltado" com um me-
balham muito - algumas pírituosos e o lirismo dos dade Cruel", de Bimal Roy, 1uizo, trará a público pre- tro mais ou menos de al-
rezes 'em cinco ou seis fil- dialogantes americanos e que, então, foi distinguido, ,(ão de venda e arremata-, tura, em perfeito estado. de,
't .

h' sm

.

-195'4. "Mangala, Pilhas ção a quem mais der e o I conservação, avaliado emmes, ao mesmo empo, o europeus _;_ depois os :

m- - �.. õbmaior lanço oferecer so re Cr$ 500,00. E, para queindústrias nacionais, e, por que não simplifica o ato de dus assistem, também, a f il- [daS Índias", de Mehboob, a avaliação de Cr$ 56.450,00 chegue ao conhecimento de
30ns�guinte, á criação de fazer rodar os filmes - e mes europeus escolhidos; os sentimental e cavalheiresco. (cinquenta e seis mil qua-] todos, mandou expedir o.

tenha sido, a fabricação in- uma indústria paquistanina. a carreira delas geralmente t '�, �,�"�,"i:-:�":,��-- i �444Jtjl!--'-l trocentos e cinquenta cru- presente edital que será
diana (ou como tal conai- d

'

t' ma e
.

r a- Seria superfluo1---
zeiros), v-alor' dos bens pe- afixado no lugar do costu-

d d)
-

b t �l·ua °emo qtUeel.l.el·xto�sl.l·oIaI·PnedrI·anOn e- a�II'�n:amrerno'mes, mas pode-se V O C E S A B I A QUE nhorados a Ivo Noronha me e publicado na forma daera a nao as ava ao con-
c:

na ação executiva- que lhe lei. nado e passado nesta
sumo ... A exploração cine- o novo Estado, apenas dis- citar-o de Devika Rani, que . move José Antonio Ribeiro,' cidade de Florianópolis,
matográfíca, deveria apelar i pu�ha de um estudio em é a sobrinha do poeta Rabin

'I 1 ��o:�/� ". ;i que são 'os seguintes: - aos catorze dias do mês de
para os fornecedores estran- .Lahure. Tudo estava'para se dranath Tagóre. iitIfJ'��r§) <..:!!F��(I Q �� 10) Uma máquina de es- fevereiro do ano de mil

Trib
,.

d t
. "i' �,\.n ��:\l �� crever semi-pQ.rtátil, sHen-' novecéntos e cinquenta egeiros e, como nos demais fazer e será necessário, ain- rI utano o es rangeIro

C," ...:,., ....�I Z dt .... !"o(Jt _;.., :.
/.�»_ '\. , ""... � ... ciosa, com oitenta espa- sete. Eu, (as.) Hygino Luizsetores do mercado interna- da, algum tempo palrá se

I
para seu aprovisionamentc: ., .I/."' P m \<� '1 (,jj 1J-J::il.Oo

.

ços, na 202750, marca Re- Gonzaga, Escrivão o subs-cional, os americanos teriam pôr a postos uma organiza- em película virgem, a In- y /�� � . I)� (.:!J� : migton .Rand, em bom esta- creví. (Ass.) Wa.ldemiro.
a supremacia. ção sólida.

I dia não desdenha em ir pro- �� , ��..��� '.j:p o�(<)" � o I d?,de conservaçã� e fun- Cascaes, Juiz Substituto,
O fi-lme falado iria mudar curar n.o exterior concursos ':"" �

_

. ,d ,"

"/
V -= �

-

0J1 ��"n "
clOnamento, avalIado em em exercício. na Primeira

- I -

INDUSTRIA t' t"C �"
, � l ..._p ti IP ?_o., Ci'$ 12.000,00é 20) Uma má- Vara.a face das coi�as. Não há SEGUNDA

.

ar IS ICOS. ontratou, na

�. . Oe o.Ao')? .

d d�
.

o ............:;� ,quma e escrever, gran e, Confere com o original.somente uma lingua india- NACIONAL qua-lidade de conselheiro, o. ��;
�/,

.

Q .-'�./ �

tO'� '!j11� ft . o.Ji:?' v com noven a espaços, n Hygino Luiz Gonzaga
na, porém, diversas: o in· Na india própriamente di- excelente 'operador Claude, ':.v .......lft, , .. I ,é �..'''.-{II.}E/I 605661, marca Torpedo, em Escrivão da Primeira Va-

.

. .","" ,"
JIi. .11111•.•�It. b

'

d ddostão, o. bengal, o tamil e ta não havia, em );�sumo, Renoir que trabalhava com

Q
�,{{". om esta o e çonserva- ra Cível..

I
'.

d"
- \ tI'nuar t' J 'nd ste rea I ção e funcionamento, quea gumas outras menos 1- ,lada .maIS senao con ,o 10 ean, qua o e'

/

-

'tJ�h1ANOO-Se III VEGé7A(;.AÕ OE UNI lU- I ---,----- _

fundidas. Finalmente, o e o movimento adquiriu am- :jzou "O Rio Sa.grado" (Ths GAR é ANAUSANi>O·SE AS CINZAS. PO- I foi avaliada em Cr$·......

MucuS DA aSMADé-GE êNCONr�A� t:YêPdSI70S MINêIéf4IS. 12.000,00; 3°), Três Fardos
.

sqbterfugio dos subtitulos tlitude. Alguns algarismos RiverJ, no pais de Nehru. pOR AlOrlllOS O&SCONHéC/[)OS.14 Tél;>.e4 .de palha, para fabrico de
.

.. d
.

O I
• -MESMO (i)UAAlDO TRA.7I!JA I)é Ot/:rRO L 0- At�!Lue. de asma e bronquite �?od.em dar �ma ideia a SI- s a g�rIsmos que se re-

(YIL _ CONTÉA1 E''-eAlêNTOS (Í){//MICCJ5 005
vassouras comuns, com núnam lua 'saúde e enfraquecem �

ruação atual. ferem ao volume da produ: MlA/éRAIS SUBJACéNTES, OS' ti){jAIS SAÔ
'

mais ou menos duzentos e ����o'as���:,o r���I�:t::!��da�.

. - -' A8S0RvIDOS e ASSIMIlADOS petAS PtAN- quarenta e três quilos os respiração e garantindo um lonoExistem, em Bombay, VIU- çao, sao os maiS surpreen- .,. tranquilo desde o 'primeiro dia.,';45. três. fardos, estando os di- Compre Mandaco ainda hoje. NQs.ate e três estudios, dezenove dentes. Em 1;..955,: duzentos e
: :;;�.Jf"; .

'.

,;" '",�, tos fardos esburacados por �garantta é • sua mai('l' Dr.'I+"r.ld,
em Madras, quatorze em Oil enta e sete. Para consi-

. ratos,- portanto quasi im- _. ..,..- _

.calcutá, � alguns poucos em I derat· b,em ês.se último nú- U ..
"iõ...t

'

prestáveis, avaÍiados em ARMAZltM
b

til AtES' AKJS O NA!t-
Cr$ 150,00;' 40) Uma Escri- Vende-se um, com ótimaoutras cid�des. Cêrca de se-l mero, e precl"s,o sa er que, CM1éNTO. oCAi:» .:IA'

.

,

E t d
r/!!'.... A D�AI"r'.A[)""'.íI ,.,,..- vaninha-estante para mé- freguezia, sita à .rua Bo-investiram capitais no 'cine- tenta,' ao todo.

.

oontam-se'·1 no ano passad.ú, os s a os I UP1 c::.,v,'" U,.,.. &."""",-

PÚ::TtIl. dica; em/perfeito estado de '!aiuva 73.
ma. Infelizmente; seu entu- pouco mais ou menos, o dÔ- Uni�os p.ro�uziram duzen-

IPLP 1603. conservação, em ferro es- Preço de ocasião.
siasmo foi contrariado pe-la bro de estúdios de sónoriza-[ :os e quarenta e um filmes, ....;;;;;.;...;_�----..;_---�..:;;:��=��:::= maltada a duco, com três no mesmo.

pessoas' que emprega (per-

EDiTAL

tro, tomou interêsse pelos sar a duzentos e cinquenta,
problemas da vida moder- em 1947.
na. Naquele ano, foram apre-

O primeiro filme passado sentados dois filmes em Ve-

em 1913 com atores hindus, neza, dos quais uma era uma

narrava a história de Har- adaptação nova de "Sakoun-

yana", epopéias muito ricas

em peripécias heroicas e,
melodramáticas. Cerá rios;
que datam de cinco mil

anos!
Por mais importante que

Essa separação devia apre

sentar .problemas novos ao

pessoal do cinema:' supunha
ela o fU:lcionamento de duas

habitantes não sabem ler.

A INDEPENDENCIA

.

não poderia ser eficaz nu�
país, cujos 80 por cento dos

'Durante a última guerra

muitos hindus abastados

(financistas' e in�útriais)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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inscrições individuais. taduais a um plano secuu-

" "

- "

A·
Na manhã de hoje, no estádio da F.C. FI, será inaugurada a temporada oficial amadorista, com a realizaç ão do imprescindível

torneio, "iniíium". disputado 'pelos IS:e guintes clubes: Ipiranga, 13 de Maio, São Paulo; Austria; Iemandaré. Vendaval, Postal e o debru-
tan_te Unidos. São sete encontros, qu e deverêo ser dos mais emocionantes. Não percam! ,Preço únic'o .: Cr$ 5,00

'

...........................+••••+t. + � �� ,.� ++.++.++. ++. � ,: : +..
· ·

'liéOlo' 8" 'Náiâçaó
.. · '.p • • • •• • • • • • • '.'

'1:"
·

s'
· · · · · · · · · " · · · · · · · · · · · · · · · ·

'i
·

entidade -nácíonal,
gastos no Brasileiro

(dezembro) - Cr$
143.410,90, o que' constitui

rma aberração, pois sõmen-.

,�e esta quantia,. crem�s,
foi gastJ_ com passagens.

.

Diz o mesmo relatôrfo que

.10 Sulamer-icano de Calláu,

foram

de 55

.

IASOUETEIDL . VELA

Encerraram-se, sexta-fei

ra, à noite, na séde da' Fe

deração Aquática de San
ta Catarina, as insc-rições

para, o I Torneio de Nata

ção da Temporada. O núme

ro c e inscritos ultrapassou
a expectativa, o que [á pre

vemos um sucesso invulgar

para a competição. Na pró
XI1J. a edição divulgaremos
os clubes inscritos 'e nas
provas que participarão.

que vai bater, pé e lutar

com unhas e dentes. A pro

pósito, segundo <lados ofi

ciais do último balancete da

xxx is d-espesas foram de .

As inscrições indíviduais :=;1'$ 853.736,40. Ora, si no

e das equipes (relação no- rltímo brasileiro, .foi gas

minai), deverão dar' entra- ca uma importância tão in

da, na secretária da FASC, lima e o Sul�mericano de

até o dia 18 do corrente, ' .í8 sendo no Rio, qual o mo

por intermédio dos Clubes. tivo da suspensão do cer

Portanto, dia 18 do mês em tame? - A velha política
curso serão encerradas as ,de relegar as entidades es-.

Prossegue o C. Estadual·.
Paula Ramos x Sedie. em Concórdia e Opera rio x Baependi, em Jaraguá, os encontros marcades c

-
,

.

�
,

_)

:;;J;'�>i.;. paar a tarde de hoje.
'

Começam, hoje, as semi- j do Sadia, vencedor doscam·'
,

das que alcançou frente'
finais do Campeonato Es·· peões. das Ligas Lagunense

I
peões 'das Ligas Serrana e o campeão da. Liga Itaja ien- , ao 'I'upy, de Gaspar, e Ipi

tadual d� Futeb�l de 1956. I � TU1bal:onense, estar�" ��-I Atlética Regiã� Min:i�a, se, irá visitar -6 esquadrão ranga, de São Francisco

A equipe do Paula Ra- je, ria CIdade de Concórdia,
I enquanto que o 'Operário, do Baependi, de Jaraguá, . (na última partida houve

.nos, vencedora dos cam.1 dando combate ao conjunto, de Joinville, que eliminou classificado com as vitó- empate de lxl).

xxx .lário vai ser mais uma 'vez

Nas recentes Olimpia- ihedecida, e já algum cro- ,

. ,
.' "À

das em -Melbourne, e em lista' lá no Rio diz mesmo: Na última quarta-feira, Coube aos pies e 4, lightniri'gs; Isl!gab- pJ,uajlte.,."Reinaldo Stuart,

artigo focalizado na espe- 'Seis guarnições, no mini- em reunião da Diretoria, o iatistas, em reunião da Di. do os" primeiros em meio a.-' p';rfaie"n,do "4-i:n .pontos, ha- 1.059 pontos, conquistando
cíalisada "Yàtching", o ar- . (lO, serão cariocas". iate Clube homologou .os retoria, estabelecer um te- fraco. vento de norte... I vé'�d� Jesi:�Hdo·.,da, segunda um 5° e um 40, lugares;
ticulista comenta o êxito xxx resultadcs da 2a. prova "Co- guiamento sobre a "Copa Duas regatas foram rea- provà, daquele dia.;' ,lio,' Alvaro Freitas �e Fer-

alcançado pelo "quatro. com" Falta precisamente uma oa Loteria do Estado" da Loteria", como ficou deno .!lizadas nâquele « dia, tendo'llr .l'âNa:;.�las_se lightning ,foi o nando Bainha, com 578.
italiano vencedor do pá- semana para a I Regata da presente temporada de ve- minado o troféu; estipula- !1 primeira reVêrtõo" -üse:: 's"ég�i;t� o resultado

.

oiitido : 'pontos de uma 4a: coloca.

reo de sua ,especialidade e I'emporada. Será uma com- Ia. do fi�ou estar ela, por tem- �uinte res\.lltado;. para sha�·,,1 1.0 lugar, o 'patrão. Cristia- ção,,' não tendo .participa
que apresentou o fato suí- Jdiçil.o para as classes de Nos começos desta tem- porada, em.:ctisputa nos me- pies : 1° lugar, o patrão Jo_l no Pereira com os tripulan- do da 2a. regata por nos

gêneris de voga' e prõa re- iovíssímos e extreantes e porada a Loteria do Esta- ses de novembro e março. sé Morfim Fi.Jho com o I tes Sidney Dam�ani e Mau- talgía ; 6° lugar, o p�trãó
marem no mesmo. bordo e (ue ceverâ revive)?s gran- ·10 .de Santa Catarina, em Disputaram-na os Iatis- tripulante Heitor Stein; 1'0 Pereira; 2°, patrão Wal- Alexandre Salum Arnim com

seta-voga e sota-prôa re- .íes dias. ct? ,r,�m? ilhéu, e' elegante �e�tOt?e seus di: tas, em regatas internas, pe- perfazendo 1.180 pontos; d ir Gil, �om os tripulantes o tripulante Pedro Lopes
marem no bordo oposto. rataí-inensesAlémdas guar- dgim!es 'nesta Capj,�l,.ofe�- la prim-eira vez, no úlÚmo 2°, .patrão Lauro Battis- Sílvio Gil e Eugênio Mül- da Silva, com -402 pontos
Assim sendo, voga e prôa .iições da Capital, estarão tou ao late Clube uma be-

.

25 .de novembro, Dia de totti e tripulante Sebastião ler; em 30, patrão Anibal de sua 6a. colocação, não

remam a bombordo e s/vo- presente� (') Àinéric-a e Ipi- la' taça para s�r' disputada SaIita Catarina'j Ao hastea- 30nassis, com 1.758 pontos; Prado com �os tripulantes competindo na 2a. regata.
ga e�s/prôa a Doreste. ,A ,'anga, de Blumenau,; o em regatas I!eriódicas, cu- .mento do pa-vilhao �naciol C.om a .mesma contagem de La_uro Dutr� e Pedro Ne- ,Desistiram por .avaria, o

sugestão causou furor em 2açula ,do remo' catarinen- ja p.usse defi�itiva deverá nal, e início das regatas" ·,}ôrttos. ,empata .nesta colo� ,ves Silveira. A guàrniçãl) patrão Fausto Pamplona e

Melbourne, e·a italia ven- ;e - o Cruzeiro do Sul, d� caber ao ,velejador que ob. p:r:ese�,tes .... eneontravam-sei cação: Alvaro. Freitas e seu formada pe,lo patrão Alce- tripulante Dauto Oliveira.

ceu a prova C?n'l re-Iativa '3ão Francisco d�'Sul. I tj,::�r ,trê_s, vitórias conse. l1a sede ·do. .. late Clube, 9 triputan.te Aldo, Linhares; '-aor M. de Souza e tripulan- Naufragou o sharpie Ita-

facilidade. Vamos, ,ve'r si xxx ; cutiya� ,q�,,' ,cjnco alternai. sr. ':Mário -Garcia, procura� 3(\. patI:ão Rafael. Linhares bes 'J:üão José Alérgico COS- giba, com o patrão Roberto
a moda pega nas,);Ma:�:,il1,a,,' F,:ala-se nos meios remís- das. , , ,'., i do� da Lot�ria, .e' 0 sr. Ar� e trip�lante AlexaI;1dr� Sa-. ta SOllza_ e Osny óleo crú, Cúneo e tripulante Maurí..

'

cionais. " ,,: .j,. j _:ticos .que O-sman já andou, Por t��porada a Loteri� tur, $oa�es ,FHho, Contador: lum, com 1.281 pontos, masl ·desistiu logo ·no início da lio Lopes, ficando 'impos-
xxx, ,I paSseà'ri.tlo' lÜt s'éde náutica do Estado ainda oferta ar:� daqutilla casa lotéricà, acoril� que não. as&.inou, as sú-I regata. sibilitados de particip�r da

A atitude da CBD resol- do Vasco,' n�"Lagô'á Rodri-i' Üsticas �ed�lhas aos ven. panh�do de sua exma. es� m'ulas; 4° .}ugar, o patrãoi Na·' segunda regata de; 2a. regata.
vendo não realizar c) Bra- go de Freita�� O� :r;R;paz.é cedore� ,e ()utl'OS, wlocados,: pos�. I Ailton Cardoso e tripulante: I[ghtnings compareceu ape" Rafael Geridoci Linha

sUeiro de Remo de 58, tem um grande remador e tem em franco. e salutar'

estímu"1
.A . prjmeira, prova "Copa! Fausto Pamplona, com 883! lIas ·0' harco Tangará, com o res, o BiJitoti, com o trio

.dado muito o que falar; A um àmplo futuro 'esp01·tivo 16 ',a: eS�e .'t.ãO .. �.ob.;e espor-i Lot,_��i:;t"', fez reunir, n� pontos; 5� lugar, o patrão! ilatr'ão-Anibal' Prado e tri. pU,lante Alexandre Salum,
pela frente. te.: '� lo': \ ,.)� . II .', i _ráia do Ia�e. Clube",p ,s�ar·i Roberto Gúneo com ,o ·tri'l 'pulantes Lauro Dutra e' entrou na 2a. 'regata viva.

�-_"""-�:';""'"""--"""""""'- , .

J
. ,I, ,"

J Pe'G'ro Neves' Silveira, tendo mente entusiasmado, assim

IE
_I ,.

':'J'J : '1" I, JS demais desistido de paro, completando a la. volta. Na

.
'

" ii ." titúpar.' segunda volta deu um bor-

Joinville, corrente mês,' havend.o de-; áétaria' db Tê)lis'Clilh Boa logio,'com l'ailces 'po'r,í ção 'catarinense, tem parti?! "No"dia 24 de março rea-: do para Maracangalha so·

correspondente Hugo We- 3usado i�teresse, �omo se'J í7ista, de8,de. já, át{ o. proA! hOl'a, para cada 'pardeil"o',] Clpaâo 'dos b·eití.'6's"v lizbu-se a 2a. prova. "Copa; zinho, e não t�ve éoragem
d b '

. ,
" I 1 Lo.teria",' com vento sul. 11a d e' t

.

d
bel', especial para "O ES· po e o servar nos meios li-, ximo· dia 16;r quan�do serão. c'liso nã'ó 'haja' decisão no. tuais:' e n rar na perna e em-

TADO", via TAC) >5'aclos a este esporte. S�be.: etlcei.'fadas as' 20,00 horas;! l,�ri()do ·êstabelec,ido. O Te-: ! __:::'�'Z�Q�,INÍIA" INTE. 'li l'Ria do Iate Clube, sob a podada, bem. atrazado, vol-'
_ EM EXECUÇÃO A ,;e, pOi' exemp,lo, que esta' os jOgoS' serão ,di'sputadosi nlS Club, Boa VIsta ofere.! RESSA AO OPERAlnO: _, !Jl'('�ença dos senhores re- tando para prái'à.

SEGUNDA 'PARTE DO �ompetição tem assegurado na séde s(')cial' do Tenis eerá ao '�'Campeão dó TorJ b 'céhti'()�inêdiú ' Zequinha,! pr�Sf!rita1ites da L�teria do. O resultado final ,da 'tem-

J�, carater ;intermunicipal, Glilh' Boa Vista e: terá' rni- lI'eio": uma medalha' de ouro,; do Láuh; 'M:ÜllE�l',')�stã! seno! Ei:\tarlo de Santa Catftri- porada acusou o patrão

,)lI. mesmo interestadual, 'Cio com, ato 'solene de jns- E,u segúndo
'

c'olocado unta i do Eo�itildQ ��lQ' clu�e, tr·�-I
na;: José Pedro Morfim Filho

Em homenagem aos funda- pois' são várias' ·lÍ.s adesões talação,' às -20 ,hôras d-o úlia\ n:�,d�lq.a. de -prata e I}:fJ ter-, color da Usma MetalurgI-
" Foi'o seguinte 'o resul- como vencedor, com o to

dores da'cidade de Join- e m�nifestaç,ões g� se'fi- 18 deste mês, sendo 'ri�ssla (:ei�,o ú"ma'de bronze, sendal ea de Joinviíré: Trata-se, tado apurado:, 1° lugar, o 'tal de 3.942 pontos; em

t'
.

t 't d ....3.
.-

t'
. I f' t'" d' 1 1).at1:ão José Morfim Filho, 2° LauI'o 'Battl'stottl' com�eram sen 11', nl{ lU UI o e (lcasião proeed-i,?lr;O_--e�r. -os-resPfc IVOS ,norr:es lllS- e etIvalhen e, e um p aYer " ,

partiéipar, . aguardando-se reiramentoi ;_tl, �I1,cérram�n- t?rl..tos no Trofeu Perpetuo! de boas. qualidades técni- concorl'endo com o tripu- 3.641 pontos; 3� Alvaro
.

i:
' �h

'- . .,. lante Heitor Stein na. 13,. F 't 2336 t
anual, nos meses de lJlarço) apenas

.

a confirmação. da rO será
_ � �2 d�iabri!�às �'.vIDAI),\E D;�,JOINVJLl::;E".r cas e bastante promissor reI as, com. pon os;

b '1
.

"TORNEIO
,'- d

'

d 2030 h
-'.

....1 I AI.....T'DA S""M CON
.

d .... f'
. regata, e com Fausto Pam- 4°, Ailton Cardoso, com

a 1"1 e �a�, o
,

. lascnçao, e rertoina os' en.
I'

. oras( ,1i.�O �1Í1es:r:no. 0-, 'n
-;- ",.I'<"

" J!J
.:" '-.. que po era Le orçar conSI·

ABERTO CIDADE DE x:adrist:as catal'inenses 'e cal, com entre.gá d'os pre- �ATO ,O ZAGUEIRO AN.! derávelmente o conjunto. plona na 2a., perfazendo 1.942 pontos; 5°, Lauro

J<?qrY,IL�E", coinpl:eenct'en- possiveÍmente de outros �ios aoS " veri-;:�edo�e:s. _�:::bs T:9N{�HO:' -'':!�i!ão ���ga-! do Clube. Atlético Opérá- 2.059 pontos, com' um 2° � Oliveira,,' co:n 1.582;.60,
do c,o�p�t�ÇÕ�& .de �ataçã(j, Estados. jogos �e!ãO !,'disputados;lll- ram �ln.da a bom;'termo alll do: I

io lugares; em 2°, Lauro Roberto G. Cúneo, com 481

xadrêz .e ten.is, ,podendo se,r _:_ PRINCIPAIS 'TOPI- 4ividualm.:eÍÍte, s�do� a4mi� nego(!jaçõe§ entre Americaj ! Battistotti e o. tripulante pontos; 70, Alexandret Sa.

extendjdo posteriormente fi COS DO REGULAMENTO �idos par.tiCipi:mtes,iftdep�n- �;o iiguelro'AntQninho, dei --- Sehàst�ão BOl1�assis, perfa. ,lum Amim, c.om 402 pontos;

outras modalidades' es'por- DA'COMPETlCl0 DE XÀ- 'dente' de éategoria, clas�·ifi. contrato fin'do com.o clube:' ,! zen'do 1:883 pontos, com um e '80, Osm,ar Nunes Pires,

tivas, 'que não 'inà'i's' serão DREZ':"�,; P:r� ,c'onheci- dação 'bu, sexo, pelo.,si'lõte�a rubro, esperando:se quel Em Santos, hoje, oi 10 e 3° lugares; 3°, Laurt> com �35 pontos.

exclui,das. A 9' de m�rçQ" mento . dos interessados; 4e turno cómpleto se {) 'nu- nesta semana· imj)reteri-'
� C.a,m' 'p,e'o-e'.s ;p'aul.ls�;,:

Oliveira com . o tripulante Em virtude do forte ven- .

data da fundação da cida- p�ssamos :a' transcrever os 1ero de, ç9nco.pren�es n,ão v..�hnel)te, ,,�!l �oll]..cione a �
Jocy Pereira na la. regata to reinante; os, principian-

de,' foi �fetuada a'p.ri�i� pontos mais importantes ultrapassar de seis; 'nesta questão favoravelmente aos.

t·, C'.,'
e Fernando Bainha 'na 2a., tes se .abstiyeram de com-

"-

.r; pa�ti'ges�e!tor�'�l�: 'c,ons��I·!do. i:

.•e�ul�ine.'nto dessa com� h�potese: far�se�á. o em- intel'essados, ou' vellha o: a e anoca. perfazendo 1.582 pontos, petir na segun·da regata do

tilldo de com:pet.ições d'e na::' petição: as inscrições põ- parceiramento de acor'do America F: C: a 'declarar- J com um 3° e 2° lugares; 4°, dia 24 d(\ março.

tação inf(anto-ju���i�e,a.d�l�l dúão ser feitas indivi.dual- c�m a tabela "Schu·ring'.' e stdesi�t�ressado '. pel(i)','seu ,Vasco da';Gama 'e Santo's Ailton Cardoso e tripulan- POPA RAZA

to'! <le ambos os sexoS, que mente ou por intermédio de aI classifi�açã� pelo siste- atléta. -

A, dificuIaad�' do deverão realizar, hoje,· elJl

alcançaram pleno êxito' e' clubes; Ligas ou Federa- uía "Schoenenberg"; have- acerto nas condições reside Santos,' prometedor encon

f�l�am bastante con'co'rfid�s: ções, aos qhais ·0 interes- u uma única partida en- em peqUeno detalhe de con- tro amistosQ., Espera.-se qu_e

A parte '��$u,.iJ;1te. i
'do tor- tad� estiver filiado; c�brar. t�e os, concor��nte!!; a du- ?i.ç.�e� ,,}hlancei,ra�: Muito o embate' entre' os cam

neio, 'ou seja,' ,a ,c<?mpeti-, se-á a taxa de Cr$ 50;00 r4ção daB� partIdas ser�, no embora esteja sem compro- peões dos dois maiores cen

ção de xadrez 'está p'revista por participante; as ina- máximo, de tres e meia ho- misso com o clube rubro, o tros desportivos do pais se

para os dias 18 e 22 �o I cl;içõe'g serão aceitas na se- 'ras, prosseguindo c6m re- (atletico zagueiro dia sele- ja dos melhores do ano.

. "

TORNEIO ABEWr.O CIPA,.
DE DE JOINVILLE: -

vi1le, o Tenis Glub Boa Vis

ta instituiu" para disputa

. ,
,

!,;-

A vibração e l'a,pidez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em�todas as fases da

. existência. Uma roupa ,bem feita Imperial Extra, evi
t� . perda. de tempo na escolha, compra e confecçãf)
do vestuário masculino.

.

Estas famosas roupas, são de venda exclusiva
do Magazine Hoepck•
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por AL NETO tumores malígnos em ho- Os homens sadios nos A experiência tem lugar ou não uma defesa natural tência orgânica contra a en "Não �á dúvida que exis-

quais estão sendo enxerta- na Penitenciária Estadual. contra o cancer. [ermidade. '

te no' organismo são, úma

dos tumores malignos são vo As cobaias humanas .são O <prtmeiro grupo de vo- A segunda parte da ex. substância qualquer que des

luntários nessa batalha con prisioneiras, cuja idade va- luntários era formado de periência já teve lugar na troi o cancero

tra o Grande Assassino. ria de 23 a 55 anos, pessoas que possuiam can- Penitenciária de Ohio. "Se o cancer não é des-
- �---- --- - - ----- --'-'--�-� -,-- Alguns estão condenados cer incurável. Quatorze prisioneiros sa- truido, é porque o organis-

,espartista Americano R-eGebido. No :o;:�,ã:u:;�:=a;.��::; tu::!: ;:;I::O::::;!:':� �:::.:�o:tm",am como vo-

m�,�Oq�.dl;:!:·.:�:ré :�o�.
de poucos anos ferente do que já as afeta- E o resultado foi que os substância é essa capaz de

Gomilê OIimpicojBrasileiro tr:' ::::.'ênci; começou há

Realizou-se, quinta-feira,

I d C-I I d
"

.» nos e eve an para a
na' séde da Confederação· -

d
•

d
, , promoçao _.a gran e comp·e-

Brastleira de Desportos, no
I ti

- f" do b
,

"
"

_ Iça0, rlsan o que, em ora
RlO ue Janeiro, a sessao es

'nd h j id d 'd'ai a a a necessi a e e

pecial em, que '0 Comitê

mens sadios.

Em Columbus, no estado
'

Trata-se de experiêcia que

norte-americano de Ohio, tem por objetivo encontrar

cientistas estão enxertando a cura do cancero

O objetivo inicial era de

t.erminar se o homem possue

Estados Unidos não' apro

',"',-la, como êle espera.,�

Estiveram presentes à

sessão, á.ltas autor'idades.des
.

.portívas brasileiras, ínclusi
ve o presidente do Comitê

-Olímpico, J. Ferreira dos
, '

Santos, o presidente da

GBD, Sílvio Pacheco, e o

presidente da Confederação
de Basket-ball, Almirante

Paulo Martins Meira.

tumores malignos neles en destruir o cancer enxertado

Desta parte inicial da ex

períência, os cientistas con

cluiram que os enfermo.s de
cancer 'não possuem resís-

va.

Eram 15 os. voluntários. certados não progrediram. num organismo são".

Em 13 deles, o tumor trans- Os cientistas extirparam o No dia em qUe se desco-
E começou muito longe plantado cresceu e se de- enxerto na metade dos hp- brir essa substância, ter-se-

da Penitenciária de Ohio. senvolveu até que foi extir, 'mens. E nestes o cancer não a encontrado o remédio-para
Foi, o Instituto Sloan- pado, depois de seis serna- voltou a manifestar-se. o Grande Assassino e serão

.Ketter-ing, organização par- nas. salvos �iihões de condena
.ima subvenção adicional de

Olímpico Brasileiro recepcio cinco milhões de dolares,
nau o- desportista norte ame

.acredita que a cidade sedia-

ticular especializada na pro Em quatro casos, o' tumor
. 'Mais--- importante ainda: dos à morte.

filaxia do, cancer, que in:i- transplantado tornou a cres na metade em que não fo-

ricano F'red Dickens, mem

bro do Comitê Organizador

. -�,,,,,-

O sr. Dickins encontra-se

viajando pelos países das

Américas, com o objetivo de

convidar as nações do con-
j

ti�ente para participar dos
,"Jogos que se celebrarão,"

em Cleveland, tendo quinta
feira, visitando o presíden-

,

t,e Juscelino Kubitschek, em

Petrópolis, a quem entregou,

oficialmente, o convite para

a participação 'do Brasil, o

qual foi' aceito pelo Presi

d<?nte da República.
-

Na reunião com o Comitê

Olímpico Brasileíro, entida

de a quem c�be. organiza
zação da delegação nacional

aos Jogos Pan-amertcanos,
, o sr. Dickins expôs

/

os pla-

o Comunismo'
Acabará ��' �,�,_,

Perdendo
WASJIINGTON, Abril �

'O comunismo será final- I
I

mente derrotado, mas deVe-jmos' reconhecer que os co

munistas se infiltraram no

Oriente Médio, nos últimos

,5 anos, de modo jamais con.

seguido no curso da histó

ria''- - declarou o Ministro

do Exterior do Líbano, dr.

Charles Malik, numa entre

vista que aparecerá na pró
xima edição do semanário

··U. S. News and World Re

port".
O diplomata e filósofo li

banês acredita em que a in-,

cão comunista foi "ge
ral naquele setor", embora,

no Que diz respeito à poli
t ica dos governos, esta in

tluêl,cia- não tenha ultra

passado QS limites de uns

_< poucos países apenas.
.

Segundo MaÜk, o .grande

perigo está em que os co

mumstas e os que se deixa

ram envolver 'por êles pode
rão conseguir alguns países,
empregando ° método da L
quinta-coluna. I
COlpo indicação da influ

ência comunista, Malik ob=
serva que a imprensa de um

dêsses países, por exemplo,
não publicou uljUa só pala

/vra acêfca do.s reé�lltí,�,
acontecimentôs na Hungria.
Esses acontecimentos, no ,

'que diz respeito ao país em I
questão, "podiám muito bem I

ter-se registrado no ;laneta I

Marte ou na estrêla Betel.
t

geuse ...
"

Referi.rliio.:.se a seu país,
Malik declarou: que houve I

alí algu1'na,. iiffiltra.çã� co-
;

.

:musta, mas qU,e "os verme-
I

lhos não ex�rcem qualquer
:nfl t'ênéia n�' j 'pl'llítica do

'r:ovêrno.
' !

com brilhantismo, a

ciou a experiência com co- cer depois da operação,
baias humanas, em Nova

ram extirpados, os enxertos

de cancer, ao cabo de qua- PERDEU-SErá,
olimpíada pan-amer icana, de

dos, II Jogos Pan-america- -JLendo 'esta importância, ser
nos que deverãase realizar arrecadada pelo Comitê 01'

�a cidade de Cleveland, em
ga.n izador, se o Senado dos

1959. �--------�-...------------�------------------�----------------------_... -------

Iorque.

,

\

•

.'
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.,

•

•

•

•

•

•

•

Senhor .,"

,
,

corrierciante

de tecidos:

/

tro semanas, desapareceram
1 t Uma caderneta nO 4974,.por comp El O.

O dr. Arthur G. James, 1& série da Caixa Econo-

um dos cientistas, declaroü : mica.

Para' aumentar as suas vendas- dos tradicionais cáquis e gabardin••
produzidos pela Argos, i�iciamos intensa campanha publicitária

.
.

de cmbito nacional. Capitalize essa nossa colaboração exponde
em sua lojo os tecidos Argos. Agora. é a ocasião para fazer,
aos s�us fornecedores habituais, os pedidos dos trcdicloncls
tecidos da Argos, afim de atender à procura dos seus freguêses.
Para unifor'!1es escolares, fardamentos, roupas/de trabalho,

cclços, carnisos, blusas, macacões, onde quer que se

exijo qualidade, durabilidade, côres firmes, a preferência dos
(

consumidores consagrou o nome Argos. A' Argos produz as mais

afamados marcas do brins, cáquis e gabardines tais como o

trcdicionolv'Droqõo", as quais são distribuidas 'através dos mais

renomados atacadistas de tecidos.

Para sua comodidade reproduzimos a relação das firmas que poderão
atender s�os solicitações de preços, amostras e informações.

, DISTRIBUIDORES NO PARAN}\ E SANTA CATARINA

" ,

Alma Mathilde G1eich - Rua Cândido' Leão, 27 .:._ Curitiba
Antonio Ramos ,& Cia. - R. Barão do Rio Branco, 173 z: Curitiba
Cornelsen & Cia. - Rua Barão do Rio Branco, 96 - Curitiba
Irmãos Blinder - Rua Barão do Rio Dranco, 245 - Curitiba
Nasser & Cia. I;t4:a.;� R'l.fâ' 15 de Novembro, 220 - Curitiba
Pedro Pertile Faggion ____: Rua André narros, 60Õ - Óuritibá ,

André Justus & Cia. Ltda� - Rua Balduin&Tãques, 760 -

Ponta Grossa -

,

Freitas, Ferreira & Ci�. - R. Julio Wanderley, 1186 - P; Grossa
'Irmãos Esperidião -- Rua Gal. Carneiro, 457"':_ Ponta Grossa
Pedró Sim� - Rua do Rosário, -967 - Ponta Grossa
S. Gambassi & Cia. Ltda. - Rua Vise. deTaunay, s/no -,P. Gr.ossa
Silva & Clã. - Rua Comandante Miró. 979 - Ponta Grossa

./
.

FÁIRICA EM JUNDIAI

os I ,IN' D u

Xavier & Ola, - Rua Balduino Taques, 796 - P. Grossa
Felipe Boabaid - Rua Conselheiro Mafra, 56 - Florianópolis,
Joãl) Nicolau Jorge - R. Geronimo Coelho, sino � Florianópolis
Jorge SalIum S,A. Comercial�R. Cons. Mafra, 44 - Florianópolis
Broeríng & Cia. � Rua Marechal Deodoro, 70/74 - Lages
Werner Carvalho S. A. - Rua J. de Castro, 198 - Lages
.Otto Hahnemann,'& Cia. - Rua 7 de Setembro, 517 - 13lumenau

: (S. Catarina)
Rodolfo .Kander S. A. - Com. Indústria - Caixa Postal, 14 :......

Blumenau (S. Catarina)
Comercial Toni S. A. - BRUSQUE
Cia. de Tecidos Edwfges Souza - R. Lauro Muller, 17 - Tubarão
Miguel Saliba &. Filhos - R. Francisco SChmidt, sino - Mafra
Tecidos João Mussi S. A. - LAGUNA

.

ARGOS

s T A L s. A.Rr I

/
._----

•
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INO'ICADOR PROFISSIONALI VENDE-SE
MÉDICOS

" Campanha de Educação'
-;

Florestal

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

'l!olllmado 118111 Faculdade Na
cloaal ,de Medldaa da UBiver

.Idade do Braall
ms-Iuterao por concurao da Mil·

ternldade-Eaeola
(Serviço, do Prof. Octávio Ro-

_ drilrue. Lima)
h-laterno do Serviço de Clrõlr
(ia do Hoapltall. A. P. E. T. Co

, do Rio de Jl'\nelro
)fédlco, do Hoapltal de Calidade
'da Materatdade Dr. C.r�.

Corrê.
JOENÇAS DE SENHO'tAS -

PAR:TO!'l - OFERA( t>ES
PARTO SEM 'DOR pelo
método peíco-profllâtico,
Cons: Rua João Pinto n..

16, das 61,00 às 18,0(1 horas.
Atende com horas marca

das -- Telefone 3035.
itesidência:
'tua: Genr"ral Bittencoun n.,

N
lOl.

u- 'relefone: 2.698,

Uma casa de moradia,
construida de alvenaria com

bôa agua, luz eletrica, ínu
meras arvôres frutíferas.
bom cafezal em franca pro
dução, situada

.

em Panta

nal, lado da Trindade, além
do Clube 'I'rindadense maia
ou menos 100 metros. Fren
te para o 10ca.J onde será
construída "a futura cída
de Universitária. ótimo em- '

prego de capital. Ver e tra
tar no local com Da Beatriz
ou com o sr. Manuel Pe
dro dos Reis, nesta cidade.

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉfJICO CIRURGIÃO
Doenças de !.lenhous - Pai-tos
-- Operações - Viall' Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

lr-riga JH"Uca nos Hospitais de
Isueucs Airea.. /

CONSULTóRIO: Rua l!'elipe
Schmidt, nr. lo;(sobrado). }i'ONE
3G12.
HORAltiO: das Ui ás 18 ho

ras

Residência: Avenida Rio Bran

co, n, 42.
Atende ehamados

'i'elefone: _;_, ,B29G_

DR. 3., :LOBA1'0
FILHO'

...----

DR. IVO WANGENHEIM
Dentista

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

I

I' Rua Bocaiuva 42 Fone 2506,
Atende com hora marca

das:

h,enças do aparelho resp1r.atór:o
TUBt.:RCULOSE

(ADIOGRAFIA E RADlUSCOI'lA
1)OS PULMOES

Cirurgia tio Toras
Formado pela Faculdad» Nad,'
nal de Medici,ua, 'l'lslolc'lri"t. e

,'isÍ-oclrurgião do HU8plLal ..se-
rêu Ramos

Curso do especialÍ:r.açio pela
�, N. T. Ex-Interno II t:x-allllia
tente de Cirurgia do Prvl. UlI'o

Guimarães (.Rio).
,;ons,: Felipe Scnmrdt, 18 -

[<'one 8801
Atenue em hora, marcada,
Lte&: - ltm.

-

Est..ve. J umvr.
<O - FODa: 2_lIiDR JO�Ê MEDEIROS

ViEIRA
, DR. EWALDO SCHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
Consultório - Rua

aes Machado, 17.
Horário das Consultas -

las 16 às 17 horas (exê�to
LO." sabados). ," "

,

Residência : Rua Mello e

Alvim, ,20 - 'I'el, 3865. 8 às 11,30 -

.- 4.DVOGADO
Caixa Postal 160

santa Catarina.
ltajft' -

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

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

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GEltAL

Especialtsta em mo iésciae de

Senhoras e vias urinárias,
Cura raJical das il1f��ç'Õe8

agudas e cronicas, d-o aperelho
geuíto-u rinárto em' amnos oa

sexos.

Lioençae do aparelho Digestivo
e 'do sist sma nervoso.

Horário: 10'1. ás 1..2 e 2% ás 6.

Consultório: R. 'I'i raoentes, 12
- l' Andar -- Fone: 3246. Ex-interno da iW" �"mal'.a Redação e Onda.a, 1 rua Con·

m'lhesidê'lcia: li. Lacerela Cou Servi�0 de gaatro-e,,�rologia N4helro Malra, a. 160 Tel. S022

+ínho, lil l Chácara ao Ezpanha u Santa Casa do Rio de Jeneiro _ ex. Postal 139.
- l"o�e: 3248. "rof, W. Berardinelli). Diretor: RUBENS A. RAM.OS

,mW' GRUPOS GERAD'O,R�S, "P E N TA"
' .. - -- -�----------- I';x-intemo do Hospital matar-" Gerente: DOMING'OS 11'; D.

DR. .HENRiQUE PRISCO Idade V. Amaral. AQUINO
-PARAISO DOENÇAS lNi'ERNAS Representant... : �

_
l\'lÉD�O' ,/-(i�';{Oaç:o;iasE�iriz:��'i�:,stino, Lt::presenbçõetl A. S. Lua Quaisquer tipos para entrega imediata -_- Completos Com

. Operações �,'Doenças de S,,- Consultório: Vitor M,eirele. III RL3 S�mador Danta•. 40,- 6° t DIESEL "PENTA" íd IA4- dnnoraa - ClínÍca dê A<\ultod. Das' 1'3 às 18 horaa.
'

, mo ores , partí a e êtríca ra iator -
Curso -de Esp�ciaii'-ação, no Re s idência ; ltua Bocaiuva %O'lan�:í:: 22�6924 -, Rio de Janeir'1 f'l-t' t d I demaí

'

l·� ddospit,u.l dos Servidores do E.- Fone: 3458. Rua 15 de NoVelubro 228 �o I ros- - anque e o eo e emal::; pertences: acop aoos ' ire-

�a��'erviço do 1'1'0/ Marian�'''�: -:o-a:-A-N-TONIU MUNl� A��i�ai:::-. 6�!ud �ãc�au.�:O�oO damente com flange elastica á Alternador de voltagem -
ê,r�:!����as _ Pela 'manhi no DE ARAGÃO Venda "'vuIua

'

••••.• Cr, 1,00 trifásicos 220 Volts - com excitador -'-,. 4 cabos para
í.:Iospih,1 de Caridade. ' 'HWR(_'L:.- TREUMATOLOGLA Anúncio mediante contr'to. li_\ tarde das 16,;;:) bij, em diau- urtopedid Os' originais,

'

mesmo não pu-

•

gação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão
ta no' consultôrro á Rua Nunes Cossultórto : João Pinto, 18, b ltcados, não serão devolvido••
Machado 17 EsqüiPI! de Tira- üa/J 16 Ílls 17 diàrtamente. A direção não se resp-on's'abiliza,

' assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-
dentes, 'I'el. 2766. Menos aos Sábados
"esidência - f.ua Presidente ."tes; Bocaiuva_ 186. pelos conceitos emitidos nos ar- mento:

"::���n��Te!.: 3120.
• ,

_"'_\ln_e: =_2._71_4.____ tigosINa;��:���OJ!:8 UnIS REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE U
CLINICA DR. NEWTON o 'leitt"r encontra!:'á, ne'ata co-

' .

de "

, D'AV ILA
\ luna, informações que n.;lcessit"

, III "S, A _� T. A. C A T A,R. I NA. __:l.''iQS --' OUVIDOS -; 'NARIZ, diàl'i!lDiente o dr imediato.: � _

E GARGANTA CIRURGIA GERAL ORNAIS T"léfe.:.te

I·
MACHADO & Cla,. S/A ComercIo e Agenclas

DO
' OOenç<i8 de Senhoru -;;_, Procto. I 022

,DR. GUE;lREIRO -UA' logia - Eletricidade Médi-.'a � �!��: ::::::::::::::: 2:656 Rua Saldãrlha Marinho, 2'- Enderêço telg: "P R'I M U S'-
�'ONSECA

r;onc'I1tÓ<l'io: Rua Vitot Mei- Diário de T"-"e ,., •• ,.. 3,579

m C P I 37 F 3362 FLORIANÓPOLISrel�s, n. 28,- Telelonei 3307. Imprensa Ofí".31 •. __ .", %.688
-

x. osta, -, one
'

- I ass�,-ntos florestais, constil
;;befe' do Serviço de O'fORI- , onsultas: Das 15 tlvra .. em "IUSP-ITAlil Caridadll: �

.

�

d FI t 1"
·�:ü do .Hospital ue Flutll!_JlOpoh" diante, (Provedor) •••••••••••••• 2.114 !la,F-IE_=:J_r#iê,êêêêr#Jêr#lêêr#l_ê@r#Jr#Jr#JêEte'''Acorooresa.
Possue a CLINICA os Al:'ARE_, L�"sIdên�ía: Fone, 8.422 i )

-

2086
LHOS MAIS MODERNOS Ph.RA .l:{úll: .blumenau n. 71. (Portar a, .:s8l MINISTÉRIO DA AGRICULTUR

��!S!f]rl1�D�f}· ::::ç:: DR. HÉ;�O� ���RETTA :li��;:��;���:(����)� ::�:: �:�:����:i�������L
,A

1- ,.,�� �rl··l81S;�I��E -, das 2 ua 5 _ Ortop�dia e TraumatologIa Mater:lidaJe. Doutor Csr- RJ.�GIONAL
TóRIO R d Ex-interno por 2 anos do Pavi- 108 Corrêa •.••••••• ,.. '.111,]

.10 CONSUL '
- ua o. CHAMADOS ua- "ACORDO" ,

COM O ESTADO DE
ILHE'" 'l nC, 2 lhão Fernandino Simonseil. da

RE...:iD1tNCrA - Felipe S�'l Santa Casa de São Paulo.
GENTES SAN�_A. CATARIN� •CorJ\O de Bombeirot •• ,. jJ.U�

rnidt, nO. 113 Te!. 2S66. (Servi�o do Prof, Domingos De- Serviço Luz (Raclama- À V I S O
-

fine) - Estagiario do Centro.le ções) •••• ,., .•••. , •••••. Z;404 A Delegacia Florestal Relional,
Ortopedia e Traumatologia e do Po!fcia (Sala Qomissl.rio '. • 2.03&

Pronto Socorro do Hospital das Policia (Gab. I'e!egado) •• 2.594 no sentido .de cnibir, ao màximo pos�

cr' d S- P i COMPANHIAS DE I1vel, as queimadas e dclrrubadas de mato, afim de impe-
InlCaS e ao au o, TRANSPORTES

dir os dQiW.strosMj efeitos econômicos e ,ecológicos que -�------------_......---- _

(Serviço do Prof. Godoy,Moreira)ITAC '.'100

P�_$- Médico do Hospital de Cari- �ruz�iro do Sul, •••••• ,. 2.600 .tcarretam tais práticas, torna público e chama a ate::;ão -

'OJdade de Florianópolis. IPan!'ll !,'11i25! de. todo.s os proprietários de terras e laVlladQre'" em "'e- seDeformidades coiigênit�s e ad: i��:, Aé���":::::::::::: ;.402 1
- ,- � •

d
.

t d Cód'
..

FI
.'

,-quiridas _ Paralisia Infantil _, Rebl :••• , .".. •• •• •• ••••• 1.1'1'1
l'a, 'para a eXlgencla o cumpr1men o o IgO ores- -

_. ' ,OsteQmielite - Traumatrsmo -ISCllndi�lQ'aa 2.800 tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.'

l/,AFraturas.
-

1l0TJUS, QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }fATO

'/+ _ 'DtIIIAIfTE' Ti'ODD DiA

�..? I
Consultas: Pelá manhã no Hos- Lu: -

:... !.O21
Nenhum :Q:roprietário de terras ou lavrador podEirâ

pi tal de 'Caridade, das 15 às 17 e
I Magest�c 2.276 -

30 horas no Consultório, '

IMetropol
••••••••

-

•• •••• • 3.14.7 ,);!roceder qUetii'lada ou
-

derrubada de mato sem solicitar, '"' ' La Porta •••• , •• , ••• ' •••• 8.321
t d-

. ,. l' d t 'dade, ,no� II�FlFJOSConsultório: Riül _Victor Mei- Cacique '.... ...... ...... 8.449 om an ece enela, a necesaana lCença a au OrI
-

""1'__., �I-II<L '-

l'e�::i;ên���: Av. Mauro Ram�s I�:�t:l:l ::: :-:::::::::::::: :::;� !;�r::a!e:�I1l:r::;:!e22c:n;���:s:!:��:�e;t��i!:ta!�:e:;

�M D�"�ft-1-_"'" -t'-t- 166. - T�le. 2069.
,,_ I!deal 1.615

f t
.

't l'd �- ",;: :

,

_ .�
n ra ores sUJeI os a p'ena 1, al.K:s.

_____------------
REFLORESTAMENTO � � iA �..iJ � �

C $ O O
Esta Repartição, pela rêde de �1veiroS' florestais. em �:í"� 1P

.,. I

9 10 O -

,. :n

....

1

r cooperação, que mantém no Estado, dispõe 'de mudas e - - ......
"

•• ._ lementes de espécies florestais é de ornamentação, para' )f'ilial "A Soberana" DIstrrt" ao Estreit _ C t:_,
., '1

__l l't J
9 11De)

É o vencimento de postalista: Há quase 3;000 vagas! 'orneClmento aos agrlcu tor.es --em gera, m eressa os no ,_...--
,

Amb;;s os sexos - 18 a 35 anos. 6 horas de trabalho. A� eflorestamento de suas terras!. além de prestar tod�

I.-.x;
�

(
inscrições e provas serão realizadas em todos os Estados, J.rientação técnic_a necesaári�..Lembra, aind�, a possibI- -

'DR O T T O F &!!!IR'I,E DºM' A' N-Ndenbo de 5 meses (Capitais e outras ·Direts. Regs. dos Idade da obtençao de emprestlmos para ref.lorestamento '

• _-

Corrrios). Temos apostilas comp.ret�s, todos os pontos no Banco do Brasil, com juros de 7,% e prazo de 15 anos.

(Ia "ORNES", regists" 15 profs., atualizadas - 9 apos- Os interessados em assuntos florestais, para. a

I E N S I N A
tilas - Preço Cr$ 450,00 (o 'conjunto). Peça pelo reemo lbtenção de' maiore�8 esclarecimentos e" requ,ererem auto-

,

bois::! postal, assim: DR. ANTôNIO MESTIERI DOMIN- rização de licença para qUeimada e derrubadas de mato, Malema'IIICaS e FIISllea
illaz�ru.I� ap sag5;)as ruO;) GUES - Rua Barão de Paranapiacaba - 25 - 5° -- devem dirigir-se às Agências Florestais MU'nicipais ou'

.

Q
sala 8 - São Paulo. As informações sobre inscrições e diretamente a esta Rilpartição, situada à rua Santos R. Cristovão -Nu�les Pires 21.

0!;)9.o<lU ap �s�;)' �rui1 (
_. E H

_ Bar por prêço de ocaSlao, provas data, documentaçao, etc,) *ompanham as apos- Dumollt nO. 6 em Florianópolis.
'

,

squ. Rua oepke e R. Cons. Mafra
�

_

.

,

, '., tilas, Não ha necessidade de curso ginasial '....; Do J

T'elefone: 2.47í> '-:- Caixa Postal, 895.
Ver e tratar a Rua conse-I IAPETC (350,00) - do BcO Brasi.I (480,00) -- Outros: Endereço telegráfico: Agr.isilva __ Florianópolis.
lheiro Mafl'a, 139, esquina ,.. .. � 111)0,00.

'

�. C.

1IR. CLARNO G.
"'"

, GALLETTI

:.: ADVOGADO -

Rua Vitor Mei!'élell, 60.
FONE:: 2.468

Floriém6pc.lil - 5,5 HP gasolina
11 HP "

,35 HP "
<,

50 HP "

84 BP "

80 HP Diesel
80 HP "

103 HP "

132 HP "

Horário:
15 ,às 18 hs.(direita e esquerda)

-----
DR. J(1LIO PAUPITZ

FILHO· Õ ESTADO' "

" "

A imbúia em estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400
anos. "Por êsse motivo, o'

problema florestal relacio-

nado à lmbúía, em nosso
Estado, só poderá ser re-

'

solvido pela reserva patri- -;..
--- .

monial de imbuiais e corte

controlado com garantia de

regsneração natural. Torna

se indispensaveI ;lreservar J

que ainda resta de imbúh '

e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mat1

nativo di�sa espécie nas zo

nas de seu "habitat". Sôbl'e

esquina"A Soberana" Praça 15 de novembro
rua F�lipe SchmidtDR. JÚLiO DOIN

VIIURA
M';:D1CO

J!:�PECIALIS'fA EM OLHOS
\)IlVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
'rRATAMENTO E OPERAçõES
lnfra-Vermelr..n _. Nebulizaçio -

Ultra-Som
(T::atamento de sinusite *en.

cperação) ,

Anglo-l'etin\)sc"pia - Receita de,
Oculos - Model'n6 "quipamento
de Oto-Rinolaringolo&,l:à (únlcc

no Estado)
HorArio das 9 às lZ horam e

,

das 16 às IR horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Jorllt! 20

l<'ol;).e
'

24 21.

VENDE-SE

ATENÇÃO
Aceitamos encomendas de 'PLACAS ESMALTADAS
côi'es, para diversos fi:n�.

'

End: DENTAL SANTA APOLONIA
Flol'lanõpolis - Santa

Rua: Tiradéntes,

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

A venda, destas excel�ntes roupas é feita pelo
Crediário com facílidades, nesta cidade, e;tclusiva
mente pelo �agazine Hoepcke.

Sementes �ara �Iantio' Viagem com- segurilnça
- e rapidez

sO ROS OONF<tftTAVEIS MICRO-ONIBU8 .0
�

'I'PIDO�-;guL-BBISILIIIO�
lFlorlanópoUI - Itaiaf -:- Jomville - Ouritlba

_- . � �-
.

- $. -

� .' ...

A
Ao'

I -. J:\.Qti:Deoaoro·-'.lqulna da

gene a. Rua Tentintell'SUveil"8

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

esc.olha da semente para plantar. A semente tem, --- antes de tudo, qUe 'ser
completa) perfeita,' sem defeitos, - limpa pura com os melhores condições
de germinação, como também ·de valor germinativo bastante alto. Sem estas
éxigência a semente n50 dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos

periodos de co1heita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo
, cuidado na aquisição de semen'te para p.Jantio.

G, A.' Carvalho - Ven.de sempre-as melhores sementes.
VAREJO - MERCADO PORTA DO MEIO

am

-

LAVANDO C-OM SABÃO

Virgem Espe.cialidade
da (ia. WETIEL INDUSTRIAL - Joinville- (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro f'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..o ESTADO" O 1\11\.18 ANTIGO mARIO DE S. CATARINA FlodanópolÍs, Dõmillgo, 7 de Ahril- de H/57.
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I fsíiãiêSleJjõ- Sam,
por AL NETO I -localizadas no Paquistão. que contra o Alaska atra-

As bases norte-ameriCa_-j No Oriente Remoto, o po

nas no exterior são uma das dei' militar norte-americano
,

' ,

melhOl:es gar-antias de
-

paz se afirma em bases Iocali, norte-americanas no terri-

'para o, mundo.
zadas principalmente em _tór,io de uma !lação não lhe

Estas bases dão aos Es- ilhaJ. Tais ilhas vão desde afeta a. soberania está. a

vês do estreito de- Bering.
Que a existência' de bases

f tados Unidos uma superio- Formosa e as Filipinas, pas- ver-se no fato de que um,

ridade esmagadora sõbre a dando por Okinava e pelo dos países 'onde- os Estados

Rússia, em �aso ae guerra. Japãor" até as Alentlanas Unidos possuem maior nú

O número exato dessas com muitos pontos de apoio lnel:o de bases é a Ingleter-

bases é, claro está, um se- através do Pacífico. ra,

gredo militar. Naturalmente, estas são Há, na Inglateera, pelo
-( Mas eu posso adiantar apenas as bases fixas: menos -17

_

bases norte-ame-

que são mais de -150. Além delas, a\marinha d�- ricanas.

Refiro-me apenas às ba- Tio Sam possue as bases E ninguém vai pensar,

ses aéreas ou navais pro- flutuantes. São grandes por- por isso, que a soberania da

priamente ditas. Além de- ta-aviões, os cruzadores com ve�ha Albioii está ameaça

las, os Estados Unidos pos- projetis teleguiados e os da.

suem, espalhados pelo mun- submarinos. 'Nn. verdade, estas bases

do, centenas de sstabeleci- As
-

bases norte-america- representam, como eu dis-
- )

mentos defensivos de menor .ias no estrangeiro represen se a principio uma-das me-

en+gadura. cam, de fato, Um círculo de- lhores garantias de paz pa-

Tanto as bases como os _
fenaivo em torno da .Un ião ra o mundo.

demais estabele cínu entos Soviética. Pois é por causa destas

acham-se, sem dúvidas, de-I O Kremlin não dispõe de bases, em grande parte, que.
baixo da soberania da nação .írculo símí'lar, .

a Rússia não se atreve a re

onde se encontram. Os Es- Com efeito para atacar os correr à fôrça para realizar

tados Unidos alí 'se acham �stados Unidos a Rússia o que pregam os jerarcas

na qua'lidade de amigo e in- I .ería que seguir a longa 1'0- do comunismo
-

passado e

,

qullino. '
. I ta oceânica ou a di.ficH lota presente, isto. é, a conquís-

Na Europa, as bases nor- . polar, exceto pata unf-ata- ta do mundo.
-

II· ��_._'_.,.....::_;_;_ _

.....(te-americanas se extendem' «,

,.

desde a Grã-Bretanha, atra
vés da 'Alemanha Ocidental

e da França, até a Espanha,
a Italia e a Grecia. 11$[a Escandinavia, os Es

tados. Unidos não, possuem
bases permanentes. Mas ba

ses da OTAN, situada na.

Noruega e, na 'Dinamar�a I
estão à disposição. de Was

hington em caso de emer-

-gência.
.

Na área do Mediterraneo

e do' Orientê Médio, as ba
ses européias dos- Estados

-.
.

Unidos são suplementadas
pôr bases. que vão desde

. Marrocos até a Turquia e

_' Dhahran.

.

�.

'Viogensb6uropo
Pelos 4 novos e luxuosos transatlântiéos:

"LaVOISIER" "LOÚIS LUMltRE"-,. \

"CHaRLES TElllER" e "LIEHNEC�·
CamtJ�'e$-âe l.a e 3.a clasSe '-_

COMPaGNIE MflRlTlME DES CHflRGÊURS REUNIS
..

'

�. :", .. -, -ASlentes:
--

Blumenalt- Rual5 deNovembro, 870-s/2
ilorianópolis - Rua Felipe Schmidt,- 39
Joinville • Rua Max Collln, 639
Também informações em tadas as

agêncías de viagensNo grande arco do sub

continente indiano, os Es-

.. tados Unidos não possuem

bases permanentes. Mas,

fün doet�)l'!minadas circuns
-tâncias, pode utilizar bases
���-

• #'- ••

'r,odo o tecido usado nas famosas roupas Impe
.rlal Extra é pre-encolhído, assegurando, assim uma

roupa Impecável, ..ue não Se deforma com o uso e

veste bem em todos os tamanhos .

Estas famosas roupas são distribuidas comex

clusividade- nesta cidade pelo Magazine Hoepcike..1minuto
KOLYNO$ �RAntO�·SDE A PRIMEIRA

ihe dá
- M I S ,S A A T E A. N O V A (,A P.I T A L

Ampla Partí cípação do Nosso Pai maquetes, moldagens, livros, fo
na ExposiçãQ Internacional d, lhetos, revistas, [ornais' e outra

Bruxelas - Declarações do publicações, O de;envolvimem
Ministro da .Educação do, ensino será mostrado através

RIO, (VA) - UMA EXPO do ,confronto de números de alu

SIÇÁO ICONOGRÁFICA, ab ran nos e verbas, aparelhamento
gendo a his tócia do Brasil desd const.ruções de escolas já fei ta'

a prtmelra missa até a projetada ou projetadas, O Instituto Na

Capital cm Brasilia, será monta cional do Livro. enviará el�111en
da pel� Biblioteca Nacional n' tos sõbre a indústria :lo livro n(

Exposição' Internacional_ de Bra Brasil,· inclusive mais de mil vo·'

xelas, da qual participará o Bra lun�es como amostra,
sil de forma bem ampla, segundo Outros setores serii.o "inda re.

Nacional, revelando a língua bra Presentados, tais com3 ('S do tr!l

sileira através dos anais do 1. tamenlo dos cegos e �'1rdos-ll1u·

Congresso de Língua Falada w -dos, alfab.etização de adultos et�. '

e��a hr�ão extra.
Teati-o, . Outra contribuição da' Biblh

Il'" UD� OUTROS SETORES pavilhão naquela granue 1;nostr'

CDntra as cárie&'
--

A representação brasileira serlÍ ao presidir a primeira "eunião dll

er;�a ·$(.��saeão extra
conforme se anuncia, bastanto Comissãó Organizadora do nos�(

_

I.
- i

minuciosa. 'Incluirá filmes, dis. tecateca será o Museu da Fala

deTf®SCOr ., cos,. cartazes, diagramas, plantas mundial.

o O'UE P·ENSAM.

- agora 'ambém
.m 'amanhos GIGANTE • fANo/UA

'>-to

Fechado um jornal
esquerdi�la

SANTIAGO DO CHILE, 4 (UP)
- (:) gov�rno anunciou esta tál'de
ter determinado o fechamento do
jornal esquerdista "La IT'el'cer'

:aora", O comunicado não men

cionou
I os' motivos desta provi

dêJC1cia.

\-�

�!�j7:rH '-:
. ,

.' •
•

Presentes ��-para as noivas' de Maio

; r-, �STE M�S- - Clol COMPRI DE
. ..

..

/

CONCORRE'

I vaLIosos PR�MIOS

/

·15 dias em OO�Wffil )f��OC
I '

p.a,a ,duas pessoas, cOIll ludo pago!

num �up�r G Conct-eHatioh . da

C_pmo participar do sorteio:
•
• e ainda:

1 televisão G. E.':'" 1 refrigerador G. E.
,- T'rddlo-vitrolo G. E. - 1 máquina de

lavar roupa Bendix - 1 máquina de

costura V'gorelli - 1 aspirador de pó
G.j . -r- 1 enceradeira G. E. - 3 ródios

dê cabeceira G. E. - 3 llquidificc do
res Walita - 3 ferros elétricos c.e.
- 3 jog cs de Nailotex.

* 'Peça à ,\{ende�o!9, O envelope especicl.porn.Y__éolocar Q.
-

nota _de compra -corn seu nome e enderêço completos.

,*,- D�eposite o envelope no urna :NA,ILOTEX do lojo.
* O Sorteio das 20 cartas prerrriodos será recl.zcdo dia

15 de Maio às 22,30 horas no Televisão ReCord,Ccncl 7.
em, cadeio com a Rodio Record, 'ondas rrrédics e

curtos, São Paulo. - \ , .
..................•• � .

Aproveite agora para
fazer suas co"!prÇ1$

.

,

Dêste sorteio não podem pcrtlclpar os fun
cionários da NAILOTEX

-

e seus fomlllcres,

Carta Patente 230

,
.U

o qUI ·'i. de melhor em nyle
•

NA') BOAS CASAS 03 P.t.M; [:J, os �GU,;'EI� ":.I'GIAJ.LI", liNG':RIE E TAMS{M às LINDOS TEtlDOS NAILOTEX EM PAfi!lOES EXCLUSIVIíS

Flashes
.

-Internacionais.
o challceler·Konrad Ade- ne" de Fiiadélfia que aper seu país é contrário ao co' rios do govêrno da India.

nauer declarou em Bonn, feiçoou novo sistema de te-
I
mun ismo, de acôrdo com os I Dizem '.Ue Manilha que o

, antes de seguir para a Ita, levisão, conhecido como de princípios islâmicos, não o novo presidente das FHi

lia, a opinião de que não po- faixa estTeità, para fins in- aceitando de maneira algu. pinas assistirá às manobras

de aceitar a idéia expressa� dustriais. ma. da esquadra americana ao

da por Bulganin, a; respeito Revela-se em WashingtOn Passou pelo estreito de largo de Luzon, com a par.•

dja co-existência ,das' duas que não foi feit� acôrdo se- Tiran, sem ser molestado pe ticipação de 90 navios de

Alemanhas. ereto algum durante as con- los egípcios, o segundo nã- guerra e numel'OSOS aviões.

. Sell'átransferida.para Vie- f�rências que mantiveram' viô israe,lense, ',o "B�igitte Juan Manuel Fangio, _ás

na a Agência Atômica Intel:::" nas Bermudas o presidente. To:ft'\ l ,que rumou para o 4\rgentino do volante, ga

nacional, atualmente i'nsta- Eisenhower e o "p;'emier pôrto ,de Ailat. nhou a corrida de Sebring,
lada em Nova Iorque, nas MacMillan. FOi assinado em Roma o na Florida, disputada du

dependêndas da ONU. Líderes de treze nações acôrdo estabelecendo o mer- rante doze horas consecuti-

Henry Ford Neto recebeu

o prêmio "Rerum Novàl'um"
.

conferido todos os anos pe�
la UrlÍversidade de São Pe

-dr00a todo católico, q� se,

destaque nô campo da� re

lações entre empregados e

empregadores.
Noticia·se em Tóquio que

o· J;pão gastará êste ano.

mais de um milhão de dola
'res na construç,ão .:_de um

centro �e pE1squisas sôbre

isótopos radioativos, :Q8. 10�

calidade de Fukawacho.
Afim de analisar. as· carac

tedsticas' das 'tempestades
. tropicais, cientistas da Uni
vers'idade de Chicago estão-

",cr�anJÍ{)" furacões min'iatu�
ras nos seus lab'oratórios.

.

Anuncia � ".aeU TelephO.

cstiveràÍn reunidos ell). Was- cado comum e o centro nu� vas,· durante a qual morreu

hington, antes da excursão dear pára usos pacíficos o 'norte-americano Bob Gol�

qu�,em nome da OTAN em- CWURATOM), entre a Fran dich.

pl;eenderão às instalações de ça, Alemanha, Italia,. Holan

REUMATISMOda, Bélgica e Luxemburgo.
_

Gunnar
. Jarring, repre-

sentante da ONU, en�'

pesquisa e aperfeiçoamen
to dos Estados Unidos.:
A' COmissão dé Energia

Para combater ràpidamente dores
nas costas, dores reumátIcas, levan
tadas noturnas, nervosismo, pés in
chados, tonteiras, dores de cabeça.
resfriados e perda de energia <;<lusa
dos por disturbios dos rins e da be
xiga, adquira CYSTEX na sua far-'
Ilfácia,-ainda hoje. CYSTEX tem au
xiliado milhões de pessoas há mais
de 30 anos, Nossa Ilàrantla é a lUa
maior proteçio.

Atômica dO's Estados Unidos contra-se' em Nova Delhi

informa 'que é minimo o ris- tentando solução para o-ca,

co no manejo dos reatores ';;0 de Cáchemira, em coor�

_atô�icos, na proporção' de I denação com altos funcioná_

um caso para cêrca de 50' -----'---------------------------

milhões. !
A Confederação dos Tra-'I

balhadores de Cuba aprovou

a resolução. do govêrno im

Jiledindo que os �omunista§
'traba.lhem em emprêsas de

serviço' público.
Abdullah' I{halil, primeiro

ministro do Sudão, declarilU
à imprensa de Bagdá que

REPRESEN'fAÇõES PARA SÁÕ PAULO
.

.

Firma idô�ea, com referencias bancarias, aceita re

prese�1tações para. f. Paulo, de produtos industriais e
rr,ateria prirr:a: �ec i :los, artefatos de tecidos, ferragens,

'

calçaàos, 1abcllllOs, couros, lã etc. Cartas jl. BARCEL
LOS. Largo 7 de SE'tembro, 34-11.0 andar. S. Paulo.

";;
"'JI��au. ..• ..rI..

'.
.10_U» 4D c:lt...:P.al4." '4

�

� fU��_ao.uua ,,/ .;-.-.._!.....�.,;o
___"'"""_

'1-" ..• �__ .� •.. _.�_,�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

..••• ••••••..,····..• •..

·····'····1·�,No f,en6culo)
_

ajuda-me na minha falta de fé. (Marc. 9:24). Ler Mar-
cos 9: 14-24.

UMA JOVEM INDIANA, inteligente e conscien,

ciosa; andava preocupada, já fazia algumas semanas.

Seu pastor notou que algo 'havia 'com ela. Resolveu cha
má-la para conversarem. .No decorrer da entrevista ela
úisse : "Não entendo nada a respeito de -paz com Deus,,

, ,

mas. resolvi deixar de argumentar com ÊIe. Estou decí-
dida a submeter-me a Deus, a serví-lo � fazer todo o bem
que puder enquanto vivo e depois, ir para o inferno, eo-,
�no mereço.." ,

I
O pastor sorriu e, calmamente, disse:, "Yocê vai

achar muito difícil ir para o inferno desta maneira."

I.E' muito difícil convencer os escarnecedores a res

peito da natureza de Deus e de como exatamente :€le
age. E' mais dif.ícil ainda 'convencê-los de que Deus nos

fala. Mas a religião verdadeira consiste em. conhecer
qual a �ontade de Cristo para conosco e fazê-la
pensar em regatear, sem esperar recompensa imediata.

O fator determinante num crente é a sua fé, e no

descrente é a sua dúvida. "Senhor, eu creio, ajuda-me na
minha falta de fé."

,

, , ,

SÃO PAULO VAI APROVEITAR A
ENERGIA ATOMICA

'

RIO,5 ( VA) _ De acõrdo atualmente, em construção
com ,o serviço de ' imprensa I pelo govêrno do Estado.
do Palácio dos Campos EU: ESPera o' govêrno, com es

seos, S. Paulo deverá contar sa usina, ínícíar uma nova

até o fim do próximo ano fase de prsparaçao e de fOT
com nova usina elétríca, ;:t. mação, do pessoal técnico Pa
proveítando a energia atú' ra operação dos reatores a
mica-A mesma roi projetada tômícos de potência. A mon

com dois reatores de potên- tagem da usina, depende, en
cía de cem mil kw cada um tretanto, de entendimentos
oS quais operlllrão, como ,ver- coni as autoridades fede�ais.
dadeíros geradores instala, os quais, uma vez conclmd�s,
dadeiros geradores de ener- permitirão ao Estado de Sao

nei:gia atômica. instalados �'Ulo pôr em funcionamen
numa úníea casa' de fôrça to os primeiros. reatores de
nas prOXimidades da usina potencial pyeVIStOS para a

hidro-elétrica de Jurumim Arnêrica do Sul.

�;;�
.

.:�,:�

Rua 24 de maio, 1..128 -_ Estreito

FONE�2073
. "

Organização ESpecializada em BENÊFICIADOS de PI ..
NHO e LEI� SERRARIAS PRÓPRIAS

\,
'

I Aos 'Conlribuiótes'�'
\ do lmpos,o de.Rendo

Esclarecemos aos nossos leitores, que são' contri-
'

buintes do Impôsto de Renda, que o prazo para a ,apre.�
sentação das declarações de rendimentos do exercício de
1957, ano base de 1956, terminará impreterivelmente,
DIA 30 'DE ABRIL P. P., após o que serão procedidos
lançamento "ex-offício" como a aplicação das penal ida-
des previstas 'na legislação em vigôr.

-, ' '

NÃO DEIXE- PARA 'AMANHÃ O QUE PODE FA-,"
ZER HOJE: DECLARE COM HONESTIDADE. E EM
'l'EMPO HABIL O SEU RENDIMENTO, NO EXPE
DIENTE 'DAS 12 às 18 HORAS DA DELEGACIA RE�
G'IONAL DO IMPOSTO DE RENDA.,

MESMO QUE VOCE TENHA SEU iÚ)NDIMENTO
LIQUIDO ISENTO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO,
NÃO DEIXE DE DECLARAR, 'SUA RENDA BRUTA,
-A-FIM DE QUE, MESMO ISENTO, VOCÊ :r:UO SOFRA
KMULTA "EX-OFFICIO" DO ART. 145 "A" DO RE
GULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA!

Cal de Pedra

,

.

( .ORA'ÇÁO
Eterno Deus', olho para ti. com fé. Qua'ndo eu du

vidar, aumenta a minha confiança em ti. Usa-me como

'jnstrumento ,p,ara mostrar o teu amor a outros'. Ensina
me a Oirar com a: perfeição com, que orou Jesus,.dizendo:

'

"Pai nosso que 'estás rios céus Amém."
,

Telhas Francêsas e Tijolos,

Depositaria d�s principais Cerâmicas.
".

)
/

, ,PENSAMENT� PARA_O D,IA'
"Sem fé é impossível agradar a Deus".

HÉRBERT II. PETERSON (!'falaia)

EDITAL,
\ SEGUNDA-FEIRA, 8 DE ABRIL

Tendo Davi servido à sua própria geração con.for
'me o desígnio de Deus, adormeceu, .(Atos 13:36). Ler
João 8:26:3·2..

, H� DUAS LINHAS na poesia -�de_ um hino escrito
por Anna Waring, que cresceu de sentido- aos, meus
olhos :

,

Aboiida a Lei�'
iMPOSTO SôBRE INDúSTRIA E PROFISSÃO, LI�
CENÇA,' PUBLICIDADE E ATOS SôBRE' ECONOMIAS
DO MUNICíPIO E TAXAS ,SôBRE AFERIÇÃO DE
PESOS E MEDIDAS E LIMPEZA PúBLICA, SôBRE

(A R T' A A R E D A ç' A- OTEERA, 5 (UP) - Foi abo- "

STRIAIS E
"

'

,

lida, hOje,..._nesta ea.pltal, a F.ST.â.BEL�CIMIDNTOS COMERCIAIS, INDU
."Mais cuidado para não servir-te muito lei mareíal, em Ivigor desde' PROFISSIONAIS. 'Fpolis, 4 de' abril de 1957. pequerruchos no Murilo Br�'Mas agradar-te cada vez mais"., ','

'a segunda guerra mundial. O -, ,J Ilmo. Sr. ga _ todos � sa ')em o moa-Posso ver com os olhos da imaginação a figura de gen. de 'brigada Teimor Bak- 20 Trimestre de 1957 I Diretor d' O ESTADO 'vo: êles querlam era a1':,,\11-Will iãrn 'North Rice, eminente cientista e professor de- htíar, governador militar de
De ordem do Sr. Dirêtor da Fazenda.j torno público 'SESTA [ar matrícula para os filhos

dicado usando êste hino na direção do culto na capela- Teerã fez a comunícação, pOU
te rnêsv seuroci derâ t D ar Prezado Jornalista:' _' dos rícos, que custaram acre-

'

co depois que Menouchehr que, durante o' corren é mes, se proce era nes e ep -

A direção do' JARDIM DE ditar na eficiência dacusl.,",O, cole'gío. Com isto êle me oferecia uma, bússola' para f d t .t
'

b d' o to taxas acima men
'L

� Eghbal, onoxo ehe 'e o ga- amen o, a co rança os imp s os e -

'INF-ANCIA MURILO BRA-' [ardím, Agora, o jeito .� és-os anos futu'ros.· binete persa, apresentou seu clonadôs, correspondentes ao '20 trimestre do corrente ,GA, desta qa,pital, não sei
I
te: Os pequenos ssmpr., S3.0.

"0/ ponto da mensagem de Paulo em Antioquia da MinIstério ao xá. "no. por: que motivo, suspendeu qú:em pagam. '

Piscidia era 'que "Davi servira 'Sua geração conforme os Declarou Ba:khtiar que "te
F' d

.

os aludidos impostos e -taxas o indispensável serviço de ca Senhor Diretor, co,mo vê o
mos O prazer de anuncíar a In C! o .prazo acima,

d d d'
. ,� deaign.ios de Deus"; Podemos estar atarefados no ser-

U
-

b d
'

id d lt d 200f .' minhonetes encarrega o o' preza o arrugo a COIsa 2xigeextinção da lei marcial em serao co ra os acresci os ' e mu a e /0.
transporte de críanças àqua-: uma explicaçao por parte (J\J.Sviço cristão e' ter uma longa 'lista de conquistas e vitó- Teerã ,e seus suburbíos, de",

'

Departamento da Fazenda, em l° �de Abril de 1957 le educan_dário.' I responsáiveís: ne-ril que selaLias. Tudo isto' é digno de --IOllVOl'. €oní,u,do, dev.emos po.is de imposta aos el_emen- M. C. C_ardo8o Às ,consequencias dessa in- uma explicaçãozinha daqué'perguntar-nos - estamos fazendo tudo' isto conforme tos comunlstas e s'ubversl- Oficial Administrativo 1ustia,' a meu ver; mSdida riao las qué o 'vulgo <;:o3tuma çh::.-
cs desígnios de Deus? Estaypós seguindo os' passos de vos". Noutras partes do país, se fiZeram esperar� 'dezen3s m.ar de "pas,sar o Q'IeI.. "

Jesus? Fazemos ROSSOS os seus caminhos? Estamos cer-
não foi suspensa a ;lei mar-

ED' 'AL
'

de criancinhas, residenteS :P.ela sUa valiosa in't-erIe-.'

".ciaL , Quando ofeIleceram' a IT' dIstantes do Mutilo .Braga ti rência' DQ "causo", o,s 8.1gra:-tos de que esta é a'vontade de Deus? chefia do !govêrno a Eghbal"
'

,

'

Vetam qU'e abandón3.if- o Seu decimeIl_tos-dos prejudicados�Como Jesus, ,devemos adotar ·co�o padrão de julga- na segu,nda-feira,. aéeitou, - De con.vocação de pretendentes à ,Querido JardIm,. Que pena!, Mui cordialment'=.
mento dos nossos atos os seguintes: "Faço sempre o com a oondição de ser suspen aquisição da!;! casas no conjunto resi- ..

De alguns pais prejudic8,' Laudosiris Vieira
'que lhe agrada 'f" Enoque "ooteve testemunho de haver sa a lei marCial em todo ;)

dencial da Ponta, do Lea,l, Elõ/treito, nes- dos, há .dias� e[>cutei esta in- N. R. Lamentamos que
I
0

agradado a Deus". Agra,damos ,nós a Deus? país. Também prometeu co-
ta Capital.- teress!lonte conVersa: missivÍ-$ta, {lJI vez de F:.e

laborar Para o aumento do
;r--, Diz.em qué foi 1>orq�é limitar à indagação, 'tenha

, nivel dé vida. De ordem do' Exmo. Sr. Presidente do Conse,lho Ad- fiavia, perigo, 'põr serem as avançado o sinal, COIro 'inter�'
. -

O R A 'ç Á O O ex-preid4ente da Univer mi�istrativo da Caixa Econômica Federal de Sànta Ca- caminhone,tés �IlUito ,peque�: pr�tMões mais Ou menos es-Ó Deus que nos chamaste ao teu serviço, n,ós te sidade, que conta com 4� tarina, à vista da próxima inauguração, em ,data de 80 Das, .� ,paSsar pela Ponte. I tUltas. '

ngraecemos 'ê�te privilégio. Por teu Espírito mostra�tios anos, foi nomeadoh1 p�lo xa
de abril do corrente ano, ao transcurso do 11.0 aniversá- Elas Yinham .sempre _muito Ii A �ireção do jardim, entr,e

t t d d d
'

t"}
�

I Mohamed Reza Pa eVl paTa, . -

d M
.

d' I t't'
-

d cheias. . .
' gue a pessoa de a-lto: cancel-a ua "on a e e conce e-nos a graça e pra Ica- a para substituir a Hussein Ala que 1'10 de mstalaçao a atrIZ esta ns 1 Ulçao, o eon-

_ Qual nada! _ atalha to, por certo! dará, se qui:?er,que em tôdas, as coisas te possamo,s agradar; por ,Jesus renunciou, alegando ser n�-' junto, reeidencial "CEFASC"" compreendendo 21 .casa's' urná senhora ·que tem :do-is a expli>c'àçãb certa.
'

Cristo, nosso Benhor. Amém. cessário um homem mal� t:onstruidas no bairro "Amédca" da Ponta do Lea.J, no'

moço e mais en�rgico para 2.0 ,sub-distrito do Estreito, nesta Capital, ,convo<;o os
,

.... 'PE,NSAMENTO'PA:RA O DIA
. �n�r:�ar os

3 b���i!��e:t�: candidátos já inscritos � pr,etendentes às referidas casas,
, Ao fazer a obra de Deus hOJe, procura,reI fazê-la de' l'lIlC 2!1irpaemrsas no.'deserto ao abaixo relacionados, para, em data de quinze (15) dêste
"d �'::::"_ d'" "t d C' t I nos e . ,

,�cor. o, com seus, eSlgmos ,e no eSplrI o ,e rIS o.
, sudeste ,da per�ia, a 24 de mês, segunda-feira, a partir das 15 as 17 horas, campa,.;CHARLES DANIEL BRODHEAD, )Pen.nsylvania) ,

março último. l'ecel'om na Secretária Geral de�ta CEF, Matriz, à Rua
-

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

C,ons,elh,eiro Mafra, 60-52, onde,' com,.o respectivo .titu-.................................................................. '

;a1', se entendtwão sôbre assunto de seus interêsses:-,
1 Aldo Menezes d'Aquino - 2. Acelino A. Cardoso

.:.:_ 3. Antonio G. de Faria'S - 4. Carlos B. Reis
- 5. Curt Valter Nistsche � 6. AloYsio S. Oli
veira - 7. Dorival S: Liho �. 8. EilrY C. Cabràl
- 9; Gilberto Almeida Maia.

10 Hugo Leal - 11. Ivan C, Schmidt, -_ 12. Inês
:KsepskY -,

' ' ,

,

13 José Júlio da Si.lva - 14. JQaqüim R. Borges -
• 15. Joaquim J. da Lira. ....

I Transportes de Cargas em Geral entre FlorianÓpolis:.- Curitiba _ 16 João Pedro Nunes - 17. Maria L. B. de Souza
- 18, Mahlen L. Gurzo.I - Porto-Alegre - São Paulo - Rjo e Belo Horizonte 19 Otoniel·S. Diniz _ 20. Sinval SeIlii-Igtausen --'- 21

I Wilson J. Muller.
2. Para os acima 'relacionados- e que deixarem, por

motivo ju:stificado, dei comparecer dia quinze (15) do Da Secretaria, de Propaganda do Diretório Municipal de
<lorrente, será eOIlcediHo praio até dia vinte (20) 'dêste Florianópolis
mês, improrrogável, para a neeessária apresentação, no

horádo habitual da CEF. _: Find(j' êste prazo d1i cinco
..

(5) :di�s, é não compareçimento IMPORTARA' EM DE-
SISTll:NCI.<\; eàbend� li CEF dispor da ,residêncill, deda.:-

;, r,ando-a, desde já ,em condições de ser pretendida por
(I�tros' 'candidatos' Inscritos e que ah'lda' não foram cha
'lÍlados, ,ita' formà das Instruções baixadas, pélo Conselho

'. Admih'i�tratJvo desta' CEF e qüe reg�laram <) Concu'rso

1
tfeutado�

,

Secretaria Geral da. Caixa' Eeonôrriica Federal de
Santa Catar,ina, em Florianópolis, 5 de. abr,iI :de 1957.

•

". Arl Mafra
," Sécretário Geral

M�rcial'em Te.era -:

" fiP"'" As vel"tigens. rosto quente, ralta :de
,

'

ar, \'(lmitos, t,,'pleil'as ,e dor.CSI de
1---:>, ,\cabe('a, a m3:Wlr parte das ve:r�

'são devidas ao mau funcionamen·
to do aparelho digestivo e canse·

que,ntê Prisa.c de Ventre As'
l'i1ulas do Altblla" Moss sao Indi·

, cadas no tratamento da Prisão dt'

,Ventre e SU"l� ll1anifestaçõe!l .1'

"as Angior.olitl"S Licenciadas pe·
,Ia SlIude l'ulblicll, as Pílulas :lo...

Abbad� Moss são U3adas p,lr �I·
Ibares • peS,;i.9lOs. faça o seu

tratamento com o, uso das plluJas do Abbade Moss.

o FIGADO
�$i, 7i "i�, l!i' '>;/"

.i' PRISÃ'O DE VENTRE,'�"� ,

PILULAS 00< ÀBBADE ·Moss.
l7"'-\�,

![x�resso 'Florianópolis l t�a.

Agências no Rio Belo Horizonte,com tráfego mú�o: até São
Paulo' com·o Rodoviário Rápido ,Riomar

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS Escritorio e DePósito:
Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535

End. Telegr.: SANDRADE

Rua COMUNICAÇÃO
Por detetminaçãd do D. M. comunico à todos os com

:Janheiros que as reuniões' deste Diretório serão reali
zadas na primeira e terceira' terças-feiras de ca,da mê�,
no horario de costume, bem como, ao povo em geral, ,co

-munico qu� as �essões Doutrinárias serão realizadas to-
das as quartas-feiras, nli'nossa Séde, sita à Rua Conse
:heirlt Mafra, N. �i3, 1'.0 andar, às 20 horas.

,

Florianópoli�, 4 de ,abril de 1957.
Antonio Mattioli Longo
Secretário de Propaganda

FILIAL: CURITIBA -'Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936
Escritório e Depósito: Fone: 1230 -,End.. Telegr.: SANTIDRA

AGÊNCIA: PORTO ALEGRE ) Rua Com. Azevedo, 64
Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G. SUL

'Atende: "RIOMAR" - End. 'Telegr;: RIOMARLI
'

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

EFEITOS DE· RADIOATIVIDADE,

�

I Estronci'Ü' Noventa é o· can.,;
Esclarecendo Ser possivel cer, produzido pela acum�l

'a contaminação ,do Estrondo lação dêsse, elemento nos os
Noventa no 'leite, o dr. Dacio' sos. Essa 'e outras ameaças'Amaral frisou, entretanto I têm levadó todos 'Os países do
que atualmente ainda se co· , mundo esp:cialmente o Co
nhéce muito' pouca coisa sô.! mité Internaci,onal da Pro
bre certos efeitos da radi9- i teção ,contra Rcvdi'ações, a de

'

atividade. A verificação do
I senvolver grandes esforços

médieo Eduardó Pena Fran·, no sentido de evitar que au-,
ça, cbefe do laboratórIo do lJl'entem as Percentagens de
Instituto -de Biofísica foI (el �strôncio' Noventa na atm5s
ta rec'enteme'nte, ,constatan- fera. àbservou o médico Pe
do a presença do Estroncio na França que até o momen
Noventa em residuos urlnári I to a quantidac;le do Estron
os de aluno� da Escola Na-' cio Noventa, medida em vá
clonaI de Medicina. I rias parte's do mundo, ainda
Disse o médico que as con' não constitui, porém, séria

sequências niáis temidas do: ameàça ao' h,omem.

I ,

I·
I
I

I
••

. ;' .. '.,
-

.

' , -

� , ......_ �

..,

, ''J,'odo o tecidó; usado nàs famosas roupas I�pe.'
ria} Extr� é pre-eucolhido, assegurando 'assim 1lma

,
.

róupâ lmpecavêi, (IUe 'não se deforma com o uso e

veste bem em todos os tamanho,s. "-

E,stas' .famosas roullllS são distrib�idas �om ex

clllsivid�de nesta ,�dade peJo Magazine Hoepcke.

FILIAL: SÃO PAULO - AveniQa do Estado, 1666 - 76
,

, �

Fone: 37�650 - End. Telegr.: SANPRADE
,

,

RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99,- Fones: 32-17-33,

e 32-17-37 -< Atende: '''IUOMAR'' - Erid. Telegr.: RIOMA�I

EMPREG�DA,BELO HORIZONTE "-o Avenida Contórno, 571_
FONE: 4-75-58 -' Atende: "RIOMAR"

, I

(B o M o R D E N A DO),
Precisa-se de empregada para todo serv-iço,

'durma no, emprego. '. ,-'
'

Rua Santos Domunt, 12, apto, 6

,que

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. l

•

Pioneira absoluta no campo das válvuías
hidráulicas para sanitários, HYDRA continua

sendo a. mais perfeita, a mais durável

e o. melhor! Para sua garantia, exija a marca

estampada na própria válvula!

IMITAÇÕES SÃO MUITAS•.. A QUALIDADE HYD.RA<, É UMA Só.

Um produto da

"MAR" s. A.

j.lrUtéo 21·:1

Representante:
R. SCHNORR: Rua Felipe Schmidt, 42 - Tel. 3533 - Florianópolis
MATRIZ: I Av. Rangel Pestana, 1086 - São eaulo

, \

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

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecialístas responsáveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obt�r uma

.

i."oupa -pér�eita -e quê vêste'·Dem."
-

-'-

Pelo Crediário, do Magazine -Hoépcke; podetn ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa

;madas- roupas.

� .

tre .os jovens, um maior sen

Os rapazes convocados tido de responsabilidade e

para o trabalho prepararam de espírito de comunidade,
seus próprios instrumentos desenvolvendo, assim, qualí,
de observação" que consiste, dades essenciais para, a for
para cada um, de um binô- mação de; bons cidadãos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Deputado BdmoDdo BOdrigoe,s é o Cand,idato ao t1argo oe Pr. ftll � re
Drubicl pelo PSD e PTD. Os Candidatos ·ii Vereador.l Outras r � lli �
Realizou-se domingo, dia I ambiente de intenso entu- foram escolhidos os senho-u bém como candidatos a Ve-

31 de março transato, em I s i a s m o e.- c o n stituiu res Jaci Nunes e Vivaldino I reador,
_ .",

Uru�icí, a Convenção do prenúncio se g u r o d a Fernandesde Oliveira, tam, : (Continua na 3a pag.)
Partido Social Democrático, vitória pessedista no novo

-

-

'

na qual foram escolhidos os município da zona serrana, O,, (AS,AMENTO DO�AN'0--'-
--,-

candidatos do mesmo Par- Foram escolhidos, como

tido, às eleições municipais candidatos do Partido Social
ele doze de maio próximo. Democrático aos cargos ele-

Esteve presente ao : con- tivos municipais, os seguiu-
c I a v e, representan d o o tes nomes: Para Prefeito

Dlretorio Reg i o n a I, p o r : Municipal, dr. Edmundo,'

deleegação do seu Presi- I Ríberro Rodrigues e para

dente, o Deputado Antonio para Vereadores, os Senho

Gomes de Almeida. res Nereu Celeste Ghizoni,
Samuel Auras, José Gonçal-

, A Convenção, que contou

I
ves de Farias, Mário Biz e

com a presença de centenas Giegorio 'p_er�ira dos Santos.
O Sr. Ministro, Nerêu Ramos, Ioga após deixar o av ião, ladeado pelos Srs, fresiden de correligionários" não só E de comum acõrdo com o

te do Trihunal de Justiça, Preíetto da Capital e representante do Sr. Governadnr de da séde como do interior do I Diretório Municipal do Par-

Estado município, transcorreu num tido Trabalhista Braaileíro,

-

A CHEGADA DO MiNISTRO NERÊU RAMOS

ASSEMBLÉIA' LEGISLATIVA
�\,rl�f:r -�� Ir.)\f' I �j III ET

_ Sob o tíüulo "Não houve des- emanadas da Comissão Organí ,

consideração ao Poder Legis lati ' zadoru da VI.a Conferência dos
vo" publicou .o j o rna l "A Gazo I Governadores' da Bacia Paraná
ta", em sua �dição de,4 do' cor! Uruguai.

. rente mês, explicações e cartas _ Como verüicássemos, n!\ cal'-

�
ta dirigida ao Deputado Paulo I para .sessões, inclusive a de eu-

Preis, existir a afirmativa de cerramento, por parte da Co

que todes os Parlamentares Es missão ou do Govêrno? _ b. _ ..

Das informações acima de
duzimos:

1. '_ Nenhum convite teve a

taduais teriam sido convidados houve convite para a recepção Assembléia Legislativa por parte
para as solenidades- dE\... eneerr-i- feita a S.' Excia. o Sr, Presidente da Comissão Organizadora da VI
mente daquele importante CO�1 da República?

'

Conferência dos <l9vernadores da
,clave, procuramos saber o que de

I
_ Em resposta à sua' 'solicita- Bacia Paraná-Uruguai, nem para

verdade ,existe a êsse respeito, ção, 'obteve o Deputado Paulo reuniões plenárias, nem para a

_ Ouvido o Deputado pesse- Preis, por parte da' Presidência, sessão, de encerramento.
dista a quem foi -di rig ida a carta,' da Comissão Permanente, as se 2. _ Também não houve con-

obtivemos as seguintes informa- guíntes infcrmações : vite, de qualquer natureza, I!0l'
ções: 1. _ Dirigiu aquele Pai'la : Florianópolis, 5' de abril de 1957. 'parte do C)Iefe do�xecutivo, pa-
mental' carta ao Dr. Vitor Pelu- C, P. _ 38/57 ra a recepção àquela alte autori-
so Júnior em que reiterou o seu _

Senhor deputado: encerramento do importante con-

ponto de vista externado na Co. Atendendo a solicitação de V. clave interestadual, ficando_, 93:
missão, Permanente, ou' seja o de i

Excia., ,formulada em requeri. sim, o' Poder Legislativo à,mar-
�-"

que ao menos para as sessões menta, mformo que no Protocolo gem dos acontecimentos. Francisco Gl'illú e Anita Hoepclk::- d::l Siiva
plenárias do conclave deveria ter' da Casa, até o dia quatro do cor- 3. _ Houve, apenas, segundo (Têxto na 6." pág. do Suplementa)

� \ sido convidado o Poder Legíala-] 'rente, não foi registrado qual, afirmação do Presidente Paulo K.I _

� tivo, o que não ocorreu. _ 2. -- quer convite enviado pelos orgu- Bornhausen, agora indagado' pe- !,o.-.o...o...o...o._.o....o....o.....o--.O._.O,.
� 'Negou, ainda, o Parlamentar, em nizadores da VI Conferência d03 lo Presidente da Comissão Per. I '

'
' ,I

, sua carta, houvesse sido' convida- Governadores da Bacia Paraná. manente, às vésperas da chegada ,-

� da a Â$sembléia Legislativa para Uruguai. do Sr. Pres idente Ja Repúb lica, c "

��� ;�a:, "
'

:: as solenidades de encerramento Também a 'Secretaria desta ce. uma visita do Chefe da Casa Mi- � �,@PU," 1".-" da Conferência, fato que perma- missão informou nada ter recebi- litar do Sr, Governador, que, ver- � - � -

5 necil\ pois, de pé e sem 'contesta- do, a respeito do assunto .. , balmente, teria feito convite' pa- ..
,

W�WIl......
ção, não sendo exata, ,por_!;anto, a Em entendimentos pessoais ra a recepção oficial. _ Não que. I

......_....w_'!.,_....,._....__...._,.• .._.....__�. .II�.........�.....,.J-.-...__........\w� afirmativa da carta publicada em desta Presidência com o sr. Pre remos colocar dúvidas a respeit.o
....()....C)......C)._,. .

;.()....()-()�()�O presidente {Ia, Assocíação Catarrnense d,e, En- ,.. RIO 6 (UP)'
-- --- ,

"A Gazeta". 3. _ Afirmou, mais, sidente da Casa, deputado Paulo da informação, mas podemos, com "
- O instituto cano de futebol ellcerra·se

g,enheiros, recebeu do F;ng'fnbeh:o João Kubitschek de' brasHeiro d cafe' fi' h' ho" 'taquele Parlamentar, em sua caro K. Bornhausen, fomos informa, tôda segurança, asseverar que tal .

e
/

xOu ale Je a nOl e, ()10m o j,ugo Ar-

Figueit'edo Diretor do Dle}J:atamento dOe Estradas dei Ro· I ta ao Dr. Peluso, que os senhores dos de que o Chefe da Casa Mi 'convite não' chegou ao conheci-' as segumtes qases de preços gentina e- P1er'ú. Alle;,::u: de' ja
dagens dfj Minas Gerais, o S1eg'uinte telegrama: BELO I Deputados não tiveram conheci, 1itar do Sr. Governador às ves menta dos Deputados, nem mes-! para rE.gistro de ãeclaracões ter�� defi�idas as l}l'}mcil'as

HORIZONTE. ':- ENGENHEIRO D�VIp FONTES _ FLO mento de qualquer convite para peras da ch�gada do ExmQ, Sl', nlQ os da situaçã'o, mais ligados., I dê '�enda, a vigorarem de' �)i- p(l�'IÇOf,:S amd'a despe-rta b'lS-

a recepção oficial a S. -Ex&ia'. o Presidente da República trans· por
-

isso Inesmo, ao Palácio e i.! to 'a ,trese dO'lcorrente: Para tante, interêsse 1211tl'e a turci-
RIANO'POLIS - _CfOM DEMAIS COLEGAS DINAMICA Sr. Presidente da República. mitiu verbalmente, através d,l presi-dência do nosso Legislativo. todos 0'8 portos do país: -Tipo da pe1'luana o ,ego, de bojé
BEM ORJENTADA ASSOCIAÇAO - CATARINENSE DE

_ Na sessão dQ dia 4 da Co. Presideneia da Cã'sa, convite )"',
_ E' doloroso que 'se venha- quatro, estilo santos, quatro- ISSb :nof'dois lP:ul1vus, 'de u�

ENGENHEn�OS QUE�RA RECEBER NOSSOS AGRADE- missão Permanente da Assem" ra a recepção.àquela,alta autol'l, subestimando, desta forma, a fun centos 'e quarenta crmfeiros, l�do,'.w.rUem J. e'�sificacãl)
CIMENTOS ATENÇÕES AI NOS DISPENSARAM E, VO� bléia requereu o mesmo Deputa- dade"

I ção do Poder Legislativo, que foi Tipo quatro, estilo santos, fInal d6-1Jróprio Pt!rü 110 r;ám

O
-

I do Paulo Pr'eis informações a rei'-. ,O President.e . P,aulo Kondel' realmente desconsiderado. bebida rIo, tresentos e oiten- peonato e de Dutro, (-mllora
TOS BRILHANTES VIT 'RIAS TAO S MPA'TICA E '�"

peito do assunto, pedido êsse 1'(>, Bornhausen CientifICOU, por �s' _ Justa, justíssima, po,is, a ta cruzeiros. Para I) porto do os argel_Itin:ls tenham -já' as-
PATRIóTICA SOCIEDADE TÉCNICA, ABRS.' JOAO KU- 'sumido nos itens: a. _ houve crito, aos srs. Líderes de Banclj,' estranheza manifestada pelos I

rio,: Tipo sete a oito, bebida se'�urad(} o. título nÍá.ximo de-

BITSCHEK. qualquer cllnvite à Assembléia das, o convite recebido., Deputados da opoSIÇaQ na Cv- rio, duzentos e sessenta cru:- velrão ainda lutar par; l�aJl-
Cordiais" Saudações missão Permanente, _ Há ainda zeiros os dez quilos. ter sua posição de invictos.
'Larte Ramos Vieira: quem zele pelo prestígio do Po. Por tudo iSlso, conta.se rom

Presidente ,da Comissão der Legislativo, embora sejam LIMA, 6 (UP) _ O décimü um jogo mQvimentado.
vozes isoladas. nono Campeonato S'Hl Amel'iMOV1M�NT� �mNTl'fl�u DI 1NO ��Ofnl�O

A Comissão do_Ano Geofisico ANIVERSARIO DO FALECI-

\
autoridades cientific,as de outro, rida Republica do' Uruguai, çlistri MENTO DO ENGENHEIRO -países, _ que na Argentina o de

buiu à In:Uyrensa Mundial a �,e JUAN JAGSICH ,tacado engenheiro Titi Livio Ra

guinte circulú: A Organizaçãç" Observatorio cagni e no BrasH o ilustre geofi
ORGANIZAÇÃO 'OBSERVATO- Populares,f reco'rda que o dia sico Seixas Netto, igualmente of

RIOS POPULARES de abril, passa o primeiro aniver recerãQ homenagens, em seus res

Sr. Secretario de Redação: sário do falecime'lto do benemé pectivos países.
Muito estimaremos a publica rito, meteorologo Eng, Juan Jag

- Recorda-se, � no sentido d
ção do seguinte GOll1l1l;icado, qu sich, ilustre professor da Uni referencia:""", que o Eng. Ju�"
,não duvidamos, haverá de ser o versidade de Cordoba (Argenti- Jagsich ,éra uma das maiores au,

portuno, em v..irtllde da estrelt na), anunciando que com tal mo toridades cientificas da America

veinculação do extinto, com 1105 tivo, ,tributará uma conferencL sendo deplõl'avel que não for
sos Centl'?s Cientificas.

Il'adiofonica pelas ondas de SO' devidamente reconhecido por seu,

AgradeCidos . de antemão, "' DRE, no dia 2 de abril às 11 45 concidadãos, Pois, singularmen,
comprazem, em kaudar-Ihe J 031 : horas., "te, sua nótável concepção de um

Maria Bergeiro, Dil'�t�r, Cario J Tambem podemos adiantar,'- ,grande Instituto destinad� /lO "5,

A, Avegno -:- Secretal'lO. 'por estar em comunicação cor 't1\do do relacio�amento das. cor
rentes aéreas e maFitimas, hou

Ivera trazido notaveis beneficio"
aos países destas latitU,âes, pois I
que prôpenderia para' a SOlUÇa0 I
dQ vital problema do

Pl'ognostieal'do tempo a largo prazo.
Jagsich estava vinculado, -

'

desde muitos anos _, a nosso amo I
biente cientifico, que sempre >id
mirou, havendo brindado U!:HI

inolvidavel \.conferencia no ,".Im

nin!o da Universjdade, em ;n dr
setembro' de 1944, sob os auspI
cias de instituições oficiais qU'l
nomearllm membro de Honr'l.
NOTA DA REDAÇÃO: .

Em face" desta Circular assina
da pelo Dr., José Maria Bergeiro
Inspetor Geral de ;Meteorologil

, - da ' Uruguai,' este jornal, colabo

ran8Q com <) Ano Geofisico Mun

dial, publical'á, à partir de tel'çl
feira, uma série de 3 artigos d
autoria de A. Seixas Netto, sobr

A LbFTliANSA _ Linha_� Aéreas Alemãs ofe
o assunto constantes da mesma'

_

' , rec-eu Engenheiro Juàn Ja,gsich. Acres
em Sao Paulo, um coquetel a imprensa, rádio e televisão

I
ce' que o nossó coestaduano 'fo

a'(} qual ,esteve presente o sr. J, F. G. Grôsser, encan�egadr des�acado pela Comissão Ul'U

,especial dos contactos econômicos daquela companhia. O guala porque manteve larga co

sr. Gros,S'er, que realiza uma vialgem pelà Continente Sul JlabQ�ahçãO aOd�
trabalhos de Juta.1,

" 'agSlC , sen o que a sua con 1"1

Americano, com a finalidade de incentivar 'o t\lrismo pela buição é constante de um RELA

trota do Atlântico Sul - na qual a LUFTHANSA ina'ulgu TORIO ESPECIAL ao Ano Geo

rou 'a classe de tur�smol com 300/0 Ide redução nas pas
fisico. Tambenl o sr. Seixas Net
to é larg-!lmente considerado no

sàgens - ,palestrou c,om Os representantes ,dos jornais c meios cientificos argentinos
emisso'ras, sôbre os 'pklllOS da,g Linhas Aéreas Alemãs pa uruguaios, ,tanto que recebeu, ;,
1'a á Amérioa do Sul. .Dentre as informaçqes pr,estadas' propQsito do Ano Geofisico, tod,

cauSOU !li mais viva. impressão a da entrada em serviço de o material original do prof. Jag
sich constante das suas' aulas 'lI

jato na rota do Atlântico Sul, den- Esc01a de Aviação Militar' da Ar

gentina, remetidos espe,cial
\
pel!

Comodoro Jorge Horacio Landa ..

buru, comandante-daquela' guu!'<
llIçao, porque era um dos ,maÍf
estini'ildos colaboradore's do gran .. _

COQUETEL DÀ lUFTHANSA

aviões comel'ciais a

tro de 3 Ou 4 anos.
No clichê 'vemoS os S1'S. Guelnter Hoebn, �ereIlte geral

de Brasil, J. F, G. Gl'üs::1er, encarl��gado espeic:i'ál de canta0
"

econõÍ:nié03' ,d;entl'o 'e- íOl;Ú 'dii Alêfnanlia, e E1'l1ilio, G

da Lufthan'sa em S. Paulo.

Permanente.
.-

LISBOA,6 (UP) -- Um gru
po de cento e quarenta elY1i
grantes ,portugueses nave!!;a
r{Jmo ao Brasi.l e., à Argenti�a
a ?ordo do transatlanticô- 1n
gles Alcantara" "Ao mesmo
tempo, Chegaram :l Portugal
p:lo V'era Cruz, vál'ios portu.
gueses residentes ;10 Bra&il
que vieram visital' o terrCl na:
tal.

BUENOS AIRES, 6 <VP) '_
Na próxima quat'ta' feira
'che,�ará a eSiia, capital a dele
gaçao Argentina que C(}nliuis
t?'U () Campeonato' Sul Ame'

I� rICano de Lima. A Assochiçio
.

d€j FllbetoI da Argentina e os

I
clu�s filiados esHil) ·organi.

, zando uma gl'ânde l'ecepcâo
alis:-jogadores. •

' ,

I
,
I WEMBLEY, Inglaterl'o, 6
(UP) - Com um tento. de ul
tima hora', a Ingla.tena Ven
ceu a Escocia por <lois a um"
,numa partida internacional
de ,fu,tebol jogaria nl) grande
estadlO de Wambley. Ao ter'
minar o primeiro venciam os
escoseSes pGr um tento n Zê'
roo Cem mil pe�sl):lS lota 'Iam
o estádio' de Wemb18Y.

,

"

BUENOS AIRES, 6 (Dr') _ ('

'ministrQ, da Ma::inha, contra
a1I9irante 'reodorQ_!1,f'lrtugo,
declarou, 'no ba�lqu:>b anual
dos sub oficiais tia armada
q'ue esta foi sempre jrri].JCt�
elal politicamel1te e não mu
dará durante a5 pr(l�maS
eleições, Acre ,�el11/)U c !l1inis�
&1'0 da marinh::t QU'3 a campa
nha eleitoral trará cerk, ·'e.
f91':'ecencia" e a troca de f:O'

mentários "talvez violentos"
porém isto "não afeta je ma'
neira alguma a tr,:mquilidade
do país". Cada um de nós
- prosseguiu Har�um; -_ po
derá ter sua convicção 011
idéia politica, pode exercet
o direito de votar no candi
d�to q�e mais lhe agrade, po
rem nao, pode envolver .a ir.S
tituição em atividades TJoll
ticas de especie alguma".

A'bondoqe,perJ'onl{!CdDAdOJenhorGenero.ro de
F/OT/OndpoHj:' ;_'"

-P_e�epe decaçarnba e dá de
��.

"

Cqntq-.90�C!../"1... '

" .�.,. �
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