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P 1El AVIV, t 3�U.P.) '_ A m1'nistrjl do exterior e srae o a eyr a ver lU uJe . 'r m ?êÃtd e;

l� de,suas tropas pa ra e�tr�r n�. Jordâ ri ia �odería obriga ro seu ;pais ,entf�r �'!l eção, �'sJa � Mevr·fe: essa �fi fm�tiva �um comf�i� do Ma·
'1
pai, quando declarou também que a açao de lsrael dependerádesses menm entos _AraDes alterarao ou oao, a sltuaçao na Jordânia. �

s

'����������������1RWãiõô�·fesíé1i1ii1õÇ'aíídi1ifoíiã=HzDOIao Deloerallca laClonal . Ma ..ComPlohla i,;.����3 :'V;;;açõ!a;:: !:.�:.:e:'�:i:.�:U;!: �:v:eo�::�:-!�::u:= ::
,

._
Cindiu-se o ploc� da.:.�PO.Si-. I'

"t e m e r á r ias, te�rívelm�nte
I

.acelfam o. novo COmªÍlI!O, que �a: pelos

,p.ró�rtbs..>d.eilistiU'! � .1imin.ares
para testar a pro� vi�ên.cias de montagem, das tros em Gurupá, Nhamúndá,

çao. o ,P.L. �referlu o.lsoja- .' co.mpromete�O'ras. Suas atitu- : .
se caracteriza pela falta de que lI'(astaram dos 'postos .a- dução .ná ilha de Mara�á,- sondas que deverão iniciar Tapaiuna e Manaus todos.mento a. 111.8 companhia, _dá des suscitaram Incompatíbtll- senso de responsabthdade e .

comando os homens sensatos , .I N I' d *

.
,

'.' A"

U.D.N. E' que não sUPOrt'�'I''', dades até com 'OS setores .ml- .' de .. equilíbrio. e axpenientes, su_!>st.it.oindo., 8:rea ne
: ,o*va, O ln a.

..

a perfuração dos poço:;; NO· na BaCIa Amazônica,
por mais tempo às Ineoerên-

'

litares. A situação, e ,a -maís �precá� os por verdl).delros aluclnado,�. � A duraçao total dos tes- ----.-.,
--------

elas -e contraêJiçô�s dn pessoal Já a clasB� média e .) ope- ria. As crises se sucedem-em Vejamos se será longa a ago- tes será de 30 dias.
a. "eter�a vig'[lância". rariado ·.se encontravam em escala crescentê, O edlfrclo 'bia da V.D.N. Apesar d; terem s·ido re- Descan'sand'o O governador Pau' l'listaOs udenistas, por sua H'Z, profundas dlvergêneias com udenista ameaça desnbar. E

'. (Do ''Diário Carh.cu") Ih"d 48" •
.'

t b stã d' 'd'd'
�

U d ..

A' 1.. t'l'
• t' d ,. t

co I os� barrts de petro-am em es ao IVI! os. o u emsmo. :;;81111, ...OS ruza- sua ruma es a sen o uecre a· .'

-o PAULO 13 (U�) .. f d f' d 1I:d'Presldente " ;10 Parthlo não da pelo povo e pelas fôúail ' .... leu nas duas medições fei- SA
•.

' - -/", azen a a im e passai' e�. I:lS
.

.

A'P R E S E N" O USE A P O L I ( I A t' ind *, ,I conselho medico, o gcvel'n�dc.· em repouso. O chefe -do ".V/·1r,IO·_conta com o apoio dos g!W('," que defendem a seguranea c ., ' as aim a nao e põssível I
-

I' ;, � '," .'

'

.:.;' ,"." ..:.... Jânio Quadros pártiu untem �I Paulista acha-se com a r.aude a-uadores e chefes el eí torn!s de a sobéranla do pars, a Ilde-

I
'.,

. (UP-) • '

'.' I
I

.

d tre -id '.
afirmar s� o poço téra Plro- \ noite com sua família pat'iv \.\1,1'1, balada por uma crise d� malac.a.máíor prestigio. O líder- ela rança da VDN abrevla 1\ de- ,RIO, 13 - Apresentou-se .ponsave pe o .esas re ocorrr o; d - ,

1 __

.

-' ..... �----bancada na Câma-ra' nada mnrs sagregação partidária. Muitos finalmente a pohcia :

o gabineh-o . domingo ,naquel� estação da ��n • .' ,:uçao. com�r�lll' '. :'
tem feit6' do que criar easos,.

.

deputados, inclusive- o Insus- I' dir estação de' Magno,..Ilis'ion Can- "traI do Brasil. Em 'seu, depoirnen1, 'Prosseguem os trabalhos _ "
< Iancando-se em empreitadas . peito sr, Adauto Cardos-r, nã.. dido Pinto, apontado' é.omo- res: to. e�t:etantQ. .' Nil�on cu_tPQ� o', de ��f�iação_ dos poços P O S I r A O' A N-'[ 1- ( O,M UNI S T A
ANÕ�-XLIV -=-o-MiIS ANTiooDIARlO-ÕESANTA CATARINA: - �T3 o 3 2 :o��ud��s�U1)d�Ó d�:�ic�;��u:�:,�, NO-3-Az, na área d� Nt.va· ".'

"E O PERU''r . ,. .. •.

i' sai.da. d<? �létricode ;rüriangns ,O�nda; :T:R-l-Az na, i��a de
.

'DO - PRESJDE�J D .

.

.dep�ls· de ter o ca�gu�1r� pa,s.m-I Trmdade;.-e 'VA-I-Az,: em
.

/ >' .' •

,i

'.
. .'

•

.
do por Mag"o-.. AI" entll:�'- 1}:\J'�,'

.• ..' :. 1 '.LlMA, 13 (V. P.) - O I SalIentou o presidente
surpresa sua, VIU o. -:!argueno rl'� .Urarla. .

"d"''' M' 'I Prado n·rado·a·}·mportanA.dá da lu-'-

f'"
"

d •

d
A A , presl e....e anue r ,

cuar, e nao OI' rrialS pOBSIV,,"I e- AIO' a este mes sera re-
.

."
'

4-_ *

ter o trem de passao-eirog ,)." 4á
d f:' d N'O reafirmou hOJe a 'cotegorlca ta contra a pene""aça,o so,-

I . ,� ,. - toma a a per uraçao o - "'. d "t"
. .. .

'd,d
.

havi� partido... ,. . .. ' ":'," . 'I .,' posiçã_._o antecomumsta e vle Ica. e nec.essl a e. que

I. _._.-----,.:, - -" - _, - - ��z, q�:.. teve ou. a e�ls�
seu govêrno, num impro:viso têm ,todos os p�íses d.a .Amé-

B'ANC'O . D··O·B"ASIL PARA�, BRAS1L1A.-. '. :�r:::�!:d:o:O;::::;: :: . ��:� dep:�t::a:o: ::;;:�
.. �K Palácio do Govêrrto; ·os cum bem. ellliudadas .para conso-

G'OIANIÀ:' 1:3 (VP) -- Vários' estrangeiros vigbtrâo a fliturn .22,delegações ao .Con�ess? lid'ar a defesa continetal.
aviões estâo ;faz�n4o .o transpor·

.

capit,!!l da RepÜb lica. O gerpu'te . '

S
. ,

'te "a'e .mat�rial par!l:íi iIHl,'ll:'Ç'-:� da nov?- ag�nciã Armando ·Sill·.õcs ,Contra a Penetra,ção ,ovle·
,

t" 'A' 'ca Latina
.

O prmeiro mandatáirio(Ia uencia, do oanco do Bl'a;,\} el1 de Castro., iá se 'acha há Jiu� Ica na merl '
,

Brulilia,_a ser 'inaugurada ";') l'rí ,em 90ian\a 'd'0'lde seg-uirfÍ P&l'BI' atualmerite remiido nesta peru'ano recordo'o sua tradi-
. ximô dia três, quando (J preai- jJ3rJsília log.o qu� yoss-ível.

-

capitj1}�! ,.' cionál posição alÍtieomlluis-
Presidente do Banco l'O ,En.si zação 'do CongressQ e 'la i11lY"ren- denée da República e dip_!;:r,tntn3 ta - d'Urante.'o seu,pl'imeiro

sa" mesmo a'Í;sim' o MiJlist 1") n:l" .
-

I P
A. • . período presidencial ,-:-;;:" an-

se- deixou eml,'olgar .0"'<\; lacili- ·M,. ',0····,·<mo'. e',nt··os·· 'e . a'n"1co', t;es da Segunda.Guerra Mun-dades que. lhe ofe:recfam &q'ue1es
,

callgos para realizar }lcgi,,-,,')s dial, dizendo:' "Na,quela ho-
particulares. Sltiu do Govêrno tão ,'. . .

'-'0'-'0.-,0'-" ••0_' ra trágica e decisiva para a

Pobre como nêle havIa in.Ç"es�a- 1...0....0.-.(:.-.0.-.0....0.-.(· ., "._0.-.0.-.0
,

•. " :..

d�, , SÃ{) PAULO, 13 (UP) -. MaIS de ses�?nta pessoas qpe ,vIa�a- , América I.:atinfl e o mundo,

Peste bubônica' grassa em B. Aires I Note-se que foi por esuaço de ,- varo num bOI;ld� fechadÇ> e sup�;r.·l_otado VIveram momepto� de �n.-

j' ':, ;e:�, :v���:;:s�l:�::
'A propósito' da. nlo.rr�· do;; quênci�\ do lix,o amQ�toado nasl onze anos o verdadeiro di;;r"d,n' da

t s·o· pa"n''I'CO em' n-lena Avenida São João' 'quando o velculo se mente, desde o.·priíneiro ins-Artur Souza CDsta, publica (.' dfá ruas. Cêrca de doze mil tonela. ecotIomia e das finanças n«ciu· O en l"'.. 'I , .

.

�

rio C;trioca:
. ,

das de dettítos estão à espera u.�iS ...
Dispunha d�s. �ontr&l,}�, doi .; ndio'u devido 'a um curto circuito. Os. próprios _tran.seuntes, ,- tante, ao lado das potências

RIO, 13 (V A) -. N'oyÍcias pro- de que terminem a greve p8l'�
cambIO e do comerCIo ';xt,erwr, InCe.

, . . .. que esta:vam contra �'. totali-
cedentes de Buenos Aires. infor- que seja feita um4 ..coleta. Sôbre' manobrava soberaname',}te hi- 'I� fugiram.e.spàvoddos" ante a� fé,l1�cas, tanto.m-.ms q�e o ,caso ac?�,-" c tarismo nazista, e.' embora
l1lam que sente-se aI! um surto ·0 assunto, o sr. Mal'io. P4noti, di· ,lh.��s de· cruzeiros,. controlav,\ a

t d 1 FOI o. guarda cIvIl' t- R"
•

b
'

de peste bubônira, Elm', conse- retdr .dó· Departamentd d'e Ende- rêde bancária, o crédito é .\ i ro';' � teceu bem. ein frente a um pos o e gaso Ina. '

.

.

. en ao a ussla se vIsse o rl-
.

d
-

j
..

f'
.

t t d
� gada a aliar-se ao m,undQ li-; _', mias Rurais; foi, ouvido pela·im. uçao.

. .Toa-o GaspeI., que conservandoo seu san.gue, r.lo, .

ra ou ê a.rrom-- ,-.10...:.lllllls resp'onde púnsa, ql,1é lhe.perguntou se ha· �
.

I vre, meu go-vêrno . sempre

"11;1 ,

:
. "

,.

via perigo de o �rasH s'ofrer aI· Nó entanto, jamais foí �nv()l'V'i-

�I bar a porta do bonde, logo auxilifldo por varlO� popt;l a�es que �e � manteve uma posição de aus
gum reflexo do 'problé'ml\ ,da ci: do p-el?s interêsses' ftU� �;l.'iwita:, -'

I A'
.

t s todos , tera reserva a res_péito dá
..

' a�Mo''SeGU .-d,!-de argentina., vam e!l' tôrn.o. de s1,Tà pasta, E,'
� animaram com seu .exemp o. sSIm em poucos mlnu .0,

.. cons��va.hdo Ihliado o n0111"; :'pe·

i
'.

'l'd t d" m!:ls ilesos '

..
'

" ·c potência comun�sta.
LO�TD.RES 13 (UP) _ A ,rãe;o ,"Não há perigo algum'� rtls· nas serviu _ao país com a fôr�:a"(lu . , ,estavam na rua, pa I o� e assus a os� 'r,. .. .

•

,_, 6; .
" , '. . d d" '" .' D' t' TI' 't 'lt" . lt'·" .' ".'" ' ,.

.

_(l......O._.()....()�1l�();en.. ,l._.( e;,
-

de!\1o"courevelaqu<,ot�mbai. pOI1
...ell.o/.'ualIQ .... I!'OI. enl') seuc�r��re_asXlaa,�(.L1 tl.,a_.,>4!IID-<l....(·l.....Q.......li.....o..Ol_·.,. , ."., ,'o -'-:r..

_._-- '.--:----------
xador da NÜl'uega ent�'o?go,1 hoje, cOl1ltecllnento. de q?: :-.s au�or', ex.peclahz�d�. Honrou � Ylda. pu- -'--

-

81
-

...
' . �

� y'll!"lela manh" ao primeu'() mmis- dades argentmas Ja estão com bhca braSileIra e <J.uaJ;ldo ,j !IXO�.

'eu'o ar
,-

II �rei)'Q BUlgm!t� ã f-esJlo�t[, 'dó :.-e. b�tendo prevl!ntliva�'nt_e-. mn',��'S-'9:,)\<�ini,si:�io:.<Pftr�"1-�_1:!Ml;r,, � .
.!!�$.- � ...

. .' -:;;: ti
Governo a recente nota ]{USS,I I slvel surto d,a pest",. AlÍlda que sldenela .ã-a Conllss� I('� l-Loun-

.
'

: .

. '.

.

_

N t Russia h'lv·f.! 'Il,ea E\.Sta�vieMe 'a, manifestar-se ('ln ças da CaTrtal'a e nuns t�rct(' � do , , ,'.,,' '," ,', 1\11' 'V'IG'OR A PARTIR DE JULHOl�::a"��S.�:R A NQRL1EGÂ;'� se ",Eu.enos' �Íl:e�, o M,�nistp,l;io', da .Conse.lílOt .N.:acion�l; ,I� Ef'Oll.lI�li,l. AS NOYAS T'A.BELAS .QUE pE�RÃ(}EN�,RAR E�,,� '. ,'. �,' ", ...�sse País--'pel'mitisse ;' lan�at11nIt ' §�õ'e.' .dif B�:�i,r: êl't'al'j,:v (ÇOlltn"J- "o, i�,ustre �l", So_�s'�I(c�)�t� contt- .

",. R";� � 1.� '" SERA'�' ��ID A \tANTAGEM IDENTICA :\08 :SERVIDOIt.ES CIVIS.
t 1 te ue;; atlim'icws .),1, tel"" ta l)1ellte. apareIQll'!9, ceIU O mal", nuou a tÍ'a1)a�h,!l:\ edIC�(�a!ll1t",te " P Oa.u. '. '.PV �",:1 '. "" ,- ':ri'"'): . ':e' . '

c

g:i�:O:�; seu te)') itó di) hntrll :rial' e pes.�oal cÓm-peténte ]l!l"u pela'�ra àêza ..di; '�'l'a$ilr Qfer:'!i,
- ira' 13 . ('V.�s _ 'De- acôrdQ� mil: 'eó'J'�iUl,,� 32,�OO;Oi);'"Te-1 C\'� li - 340;00; seguJ;ldo .llargento'i u.�.a.,;, �1.��dp

. ao ;proJeJ�" clt' clas-

n U'- S ,'e'tl'ca N'l� t( I dI impedir sua propagação até n-ós I ee-ndo nobre exemplo, de VD�i,Ç"O
.

-,',
I' t I<nente cOI'onel Cr'" 27'900,00; Cx$ 9.975,00; terceÍTo saql'el1to, slfICaçao de carg'6s, concedendo

a ntao ov I , • v '"

1
'

.... E < lei 2 71:0"os mi Itares e- - ',." "

I - � '.

I
-

vulg-ado deseLe logo l\ teor da �ode, porta:n�o o 'Povo bras, !cll.) I. pa!rlotlca ao.s hOJl1e�_s de S ,aj(, c�m a

.'.'." '.
lho 1 Major, <:;1'$ 26.100,00; Çapitãp" Cr$ 8,670,00.

.
-

ao� ;servidores civis vantagens
., f. !Cal' tranqUilo" em nosso pais. .... rao a partIr de· pnmeJl;o de JU

I 'I . ." d
'l'esposta, ."

.

, .� '. , . t' . Cl'$ 22 750 00' primeiro·�ntente" O deputado Chagas Freitas', re- !dentlcas'all os mIlitares, visto
__________�_

----

pi'óxiúio,' um noyo_x,eaJustamel'l o

I
. �,

.

' ,I
D E N E G A D O

.

'. Cr$ 20.125,00; segundo-tenente, presêntante do PSD do 'Distrito enf.ren.t�rem a·s tncsmas difirul-

___ .
de vencim�ntos, prevIsto nvo Steu i sub-tenente,' Clc$', F.ederal, segttndo declarou hoje dades dos Dfiêiài& das fOl:ças ar·

d V
.

t e ana' Cr$ 17,500,00;

P romoção Posti�m ()rtem �:::';i::::;:;�:: ::,. "b";: 13 ""0; p,h.,i" ,0<,"'" ,,, ;"••11,",", .. , ""'..,,, m""

.

dO�:�;O:�i����l:� :: ��e:.::e:el��-l ::mp:di�:u�w, ...,q'''.'m�,,,. :::�:�::d:',,:95!,i1�::,:'"'" 'I :'�:;::::",;�,:;�;��u;·;;;;IIME'P1DI,-llSUNDlA: DE �M _«GI�rE
. DEU�nl�R))

, querimento e!11 que a viuva Nina. O de-spacho foi baseado nas le;s E' o seguinte o degpa�ho exa, nul; GeneIa
$ 42 , '

solicitou prol1\oções "post·mor, I ; 967 (D.O. d�'13 de dezembl'o de rado pelo titular da Pasta da mil; General de Brigada, Cr

I A D E V E R TÊ N C I A �D A V N I A O S O V I.E T I C A"
�em", para o �.eneral Augusto

I 1��0), que trata da promoção d" Guetra no reque.rimento_ de dOila
" LONDRES, 13 (UP) - A União

I
son, declarou hoje ao Parlamento .• A Rádio Moscou �itou o .jo,rn�'

.

C
.

L' I d F Arma NI"na "yff COI'�e'a LI'ma: "lnde- , Soviética advertiu hOJ'e a Islãn" que não .havia recebido comuni-' "Estrela Vermelha" do Mll11ste.
Frcdel'ico de AraUJO on.ela t. .

�ficiais e praças . as orças -

,

"
. '. "". .. A •

d d D f dI". I' d t ferido quanto aº .• n'i.p·a"o das, Leis Con's'equencla as dia:' de que, se não. expulsar as caçâo oficial alguma do govêrno _rio a e es�, s�gu,n o ,o .qua. a

ma. C) general Helll'ique Teixeira das q:ue tenham toma {) par e no -,.. , :tropas' norte-an1eri�anas de seu Soviético, com o pedido de que canas da Islandta e a um�a for.
Lott não encontrou, em. nenhuml;'ombate à Revolução .ConlUnista nunieros 1.267/54'.. �eu, esp�so ",

,.
_ tenitól'iol poderia ser alvo de um expulsasse as'tropas norte.ameri" ma de garantir a segurança da

dos diSJ(OSitiVbS l'egais que regu, ,I de 1935,' e 2.370 (D.O, de' 15 de não satisfazia' as condições exi- exp· osoes "golpe devastador", em' caso de ,retirada das tropas norte-amer.Í- Islândia".
c·

• , .

A t ritório da Islândia foi preparadgid·as. pelo regulamento. da 1.& ,.. guerra. Contiriuando ,sua série de canas. crescen o.u �ue s.e,. rece-,
lo �

•

Ê . -

admoestações aos 'Aliados dos Es, besse uma comulllcaçao oÍlclal de para seu empl'êgo em qualquer

3� Attttlll:IIt'�IIt", 'D""" E""IM
....

"tlltOIll
..

:IC
..

<,"·
..

R
.. ttt ..

A'
..

>I�I.IC"IIIII'lIIAIIIIII;;iillII,IIIIDIIII1IIIE�I,ILIIIIIE'1IIIIS"IIIl._�=;..
Lei e havendo' falecido na ativa

TOQUIO, 13 (U P) _ As pro-' tados. Un-idos j,a Organizaç'âo 'do Moscou; ,a divulgaria imediata-: momento pelas fô.rças ar

perdeu o direito à promoção.?e vas de bombas ,nucleares russas Tratado do Átlântico' ,Norte, o
I mente .. F-risou, porém; que não I norte-americanas em seus

� q.ue .trata o" art. 54 da segunda carrea-aram a .atmosfer·a, nesta/1 Kremlin voltou:se hoje ��ntra a' podia comprometer o govêrno a' de agressão contra a União
:z

�. �

_-. -. �." E J';'�'- • �. •

lt t'd
... I tl:ca e as democracias popu ares,= O que está.ac,o.ntecendo em SantoO,' Ama-. ª_ ,delas". capital,.com a .coRtal)linação I·à-. Islândia. Advertências idênticas consu ar os par 1 os

OPOSICIOl1lS-,� ,... •
= dioatíva 150 v�zés' li,aior 'lll.e. a no decorrer das duas últimas se- tas, antes de respondê-Ia. e êsse ataque pod!!riar ser desfe.

;: ro da Imperatriz. _

vem âemonstrar, a.inda ª" <ygen,eral' Cot;reia Lima, pOi' no.rmal; segun-do Informou, hUJe, m8llas, foram' enviadas à Dina- No ano passado, os comunistas
I
chado do território islandês con·

ª_ '. - ....

A;' -,
M

.

C
I
marca,' N'orue'ga, Alelnanha Oci- da Islândia estiveranl a ponto de ira a vontade do 'povo-islandê"B,

uma
. " t

.

·IA. .' "d" -"d = m,:!recÍl1')ent.o foi' promovido, .res- a gencla ef'ereológica' eul) aI ' ,

d d

1_ nista.';,:,�oqr:aau:,,��·�ag:��.,I :.í�fc.I:.:�,.p'�:,ic:� ��_= (pe�iivam�nte, a
I' tenent�-coronel ::rg:a�:�"me��:e:c::t��a� 'l;�1�'1 �eO�!�,d���;:��. Grã-Bretanha, ���S�gs���o: �e::�:�� das tropas, ;o::;:���a c�;l�:m:".vonta e o

ª
e 'c?:�nel, eln 35 de dezembro de

de' abril. Inglatena e Estallos "A União Soviética se verá
= A "viglIânc_ià": era partidária e policial,' fas- "� 1941� e 25' de junho de 1946. Tá')n: Unidos 'infornÍara'n).< qU\l U'; ex- com!>elida a assestar um golpe

!==_ cista, i.::-1LiJ!erante, totali,fãi'ia: E� O que �.ais, �_- bém por merecimento, foi promo- plosões soviéÜcas ocorrera'n nos devastador nos. agressores onde
",u. 'vido � gene-ral.de.bl'j.'gada' em 191

dias 3, 6 e 10".de abril. C c�rltac quer que se el)cQntrem", disse a

= este telegrama o co�prova=
. .

'

,.

i "

'. -. dor que se usa ilO J . ..!p,io não

1'3-1
Rádio ·Moscou.

:; _ �e janeiro de 1953, posto em que tá calibrado como cs \lsp<!ns n:/l], Em-Reykjavik; o' primeiro Ini
§r Sr. 'Celso Ramos � --ª veio a falecer, trõS países..

". I

nistro islandês, Herma,nn Jonlfs:I

Presidente P.S.D. - Florianópolis � Estaç�o de"Teleguia�os
,Santo Amaro da Imperatriz - 12 - Comu- �.

Jl' ��
,

�N��N'181M EM RE�lf� I� TE'�NI��nicodirigi áo di, Juiz Eleitoral seguinte te- ª=ª
-

. '

'.

.

._"
I

§:-==� I
-'

'" 'd d
. a sua capacidade normal de pas·

egrama: .C.o.niunico a V. Exa., que CI a ão =_=," . -. . - I'
'RIO' :

'

.
•

. . '.
t d'· d···

. . �'1 Sjlgeiros, ba�eu de encontro a

A·' =, '" 13 ,(V A) - Já se encon- mal$ vm e e OIS esses técnicos perada desde fevel'eiro último, se

'�======�:=_
tlgusto Kuhmen, residente em Queçàba, � tram ,em Recife ,quase. todos os. 'tendo 'no Ho-�I Boa-Vista ficado mana'após,nave)' o Brasil conce.j uma rocha, no mar interno do Ja·

.foi Ín,ltim.a.dO,a.comparecer à sub-delegaciá �=-, técnici,s' norte-america�o's' "que apenas quatro,�" : dÍd0-"'() acôrdo sôbre a cessãü do pão, e afundou ràpidamente c,om

trabalharão na montagel)1 da es.:' .' O obje.tivo dêsses técnicos· arq_uipelago de Fernand:o Noro·I,220 pessoas IL bórdo. Informa.se
de policia daquele di$trit9, e lá foi coagido �. taçj1p de fog\letes t�leguia<!()� dê oficiais norte aU1ericanos em Re· nha .aos_Estados Unidos, para I ue 31 essoas mon'eram, 50 es-

. _ Fernando Noronh'à. Cêrca d,e qua cí{e.é umes'ó' foguetes teleguiados, cohstruçao. da torre de cQntl-ôle q 'P

:: a reingressar p.as fileiras dá V.D.N,,-· pois ;.i tro aviões,.J:.rallsporte dos' Estados" A yinda ·dêsse. pessoal era �s-! de foguetes.' I
tâo de�apareciUas, e 139 (oram

�===;; h
.

d
.

d'
.

P 'd S
.

I D
'

f
= i -Unit;los àteTraram anteontem no salvas, Os passageiros voltavam

.aVIa a en o ao artI o oCla emocra 1- �: aeropot:to militar de. Ibura, eot,r- ...
'

da peregrinação a um santuário.

"__
'cO. Como cidadão A:ugust� Kuhnren perJlla- � I :u=���:�:il�::riO:a e�r����!�a!�� :OS ,RESU,L'ADOS OFICIAI'S DAS Doze barcos de patrulha e�ttã.

ii necesse
....
110 firme propósito de p�rmane<:er ª! ForGl-!:':

. "
.'. .'

. _ . ...
ram em ação, depois do desastt'e

�
1"1
.. '. �

. '.

"d d
' , ;;; I Antel'lormente outr.os ·avlOes· Ja ELl::lrO-ES NO PARA' ?corrido a pouco mdis de 40 qui.'

� nas I! eIras pesse';hstas, fOI ameaça o".� prt-, � I haviam dj!semb?-rcado em' ReClfe , , ,�", :.. lômetro� ,de' Hiroshima, na escu

'.�
.

são não só pelo 'sub-delegado como tambéln ª I fallt� m�te.J;ial eé�ntco, �m 'p�q�e- I .; l'idão- da �oite. Logo 'perderam-se� ".
.

.
'

. ,,'. ar nos calxotés, que es.tao.. senaa BELE'M. 13" (V' A)

--SQ!'Q,!.l.tC\ �Q .•
- 7.815 yotos;' nulos -"", 7.Í9i3, ,. •

ii pelo candIdato a vereador .pela Vniãó De- ª I ttia,n�portad�s para l�cál" desco; no dia 9 foi qÚé o Tribún"ll .\"Ul.- vetos. Suplente: Pàulo Fendér as esperanças de en.contrar mais �YDE- PARK, Nova Iorque, 13

� .". • .
,

. ii i nhecldo. Ha quatro dias quator· g'ion-al Eleitorál do -?'a,�á pr�t'la (PSl),-PTB) - 55.242 votos; Ge- sobreviventes, À policia de Hiro- (U P) - O 12. aniversário do
ii mocratIca Naclonal.Evaldo'·Lehm'kuhl, que' § 1 ze oficiais e',técnicos'.do Exér'ci�o mou' Q resultadõ, of-icijil_ d')'pl�ito ( raldo Palmeira (P.S.B.) - '36. shima informou que um rapaz de falecimento do presidente Fran·

� r .'

t T··· IA <.. " "
, ii ,. hospedaraJJl-se no Grande. Hotel. realizado a 17 de fevereiro para I 629 votos; em branco - 17.284; 16 aROS estava no leme, enqua.nto· 'klin Roosevelt foi comel)lorado

.' ,a 1 se, encon l'�va, 'aIs,VIO I1nC.I8S veIJ}.' ,po�-' ii I Chega'ra?1 a paisana pata 'faci prE!enchill�en�(l· ...��, Vig<l 'J'J �'.!IU'- i nulos -=-- 5.�92. ,_ recolhia as
h'()je, em' ceri.rnonia simples, dian

� do em sobrçssaltó os cidadãos ,livres deste =jlitar seus movimentos e "evitar E dor, decorre�te da ,renull
..

cia Jo >l.j , Neste resultado está inclilido o 'capitão de' bordo
te do seu

-

túmlllo. Númerosás co-

i"
< .

.' ,

".
". � I natural curiosidade. Anteontem tual gover.nadol', 'Magalhães l:a- o computo de Bélém, onde o sr. passagens, quançlo a embarcação roas' foram depositadas em seu

ª mpnicípio, cuja independênéia política.não � i mais �e dezesseis nor€e"am�rica

'I
rata. '.

".�. '.' •

·Cléo 'Bernardo' teve 31.152 votos, chocou-se contra o rochedo de túmulo no ·Jardim. das Rosas, da
=

d 'f'
A

d 1"" C· 'd" 'ii i nos tO,tnaralól1 apósent.os· no Gran .' - O resultado ·ofl�lal, fOI este: "e o sr. Lameira Bitteneollrt _. T
....

1115 h d 't pl'opriedade de Roosevelt, em

� po e.
lcar

a.
m

..

e:rce a po leia" or

I�.
IS s�u-

.
ii i de ,H9tel, todos precedentes dos L{I.meira Bitten..c.oiH't. {PSD.P'l'

..
Bl 26.1õ2. Em branco 4;624. Nulos �

Grama, as', oras a_ nl),1 e.

Hyde Park. A viúva', sra.. Eleanor
d

,.,

AI" B I
�

S ="1 E' ti d V 'd 61 364 v' t • Clé B :rd 2322 t',
"

O navio virou ·e_afundou. O Mi-
Roosevel.t, a;Bistiu eru 'silêncio àI açoes. �q9 oss e, D�legado do P� .D. � soa ��tetG�:�arap1)s l'.eceh,eu (·P.SB), - 38�3�::'voto:; e�r6�1liIl�' .

A d�;l::a�ão será dia 15. nistério de Transportes informou l),omenagem.�Ulllitllii!iiiUJmmffl t�limlUllmÜÜüiUw. nmmimm.liIiufUlllunu�lIclilil.lIlJlIlIlI,wiliuuaa..tiiiijiiiliitiJ ...
� , ,-<;.,

Gerente: DO�INGOS .
F. DE AQUINO

Ediç_ão de hoje: '-:- 20 Págs. _... �r$ 2';00 -: FLORJANóPOq:S, 14 DE ABRIL- DE 1957

- Um pequeno "ferryboat" suo

perlotado, com mais de-2"; vêzes

o '�FERRYBOATrr AFUNDOU O
/ 220 PESSOAS A BORDO
, � .

HIROSHIMA, Japiio, 13 (UP) que o "fevy", ch�jjadó
wa Maru", tinha capacidàde para

apenas 82 passageiros. Mas, I.
va 4 tripul�ntes e 218' passaI;\'

para- Onobiçl)i, um dos pontos
atração turi'stica do Japã?

12° ,Aniversário
F�lecimento 11

Presidente.
" , R.oosey"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-.,'

� ,- �l
Tra�siQrtes .de Cargas em Geral en9"e Florianópoiis-- Curitiba

� Po:rto Alegre _.. São Paulo - Rio e Belo'Horizonte /.'

Agências 'no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo'até· São.
- Paulo com o RodoViário Rápido Riomar

MAT.RIZ: FLORIANÓPOLIS - Êscritódó e' DepóSito:.

-

Padre Roma, 43 - Térreo -' Fone: ,2534 e2535
End. Tel�gr.: SANDRADE "> "

Rua

-. '"

FILIAL: CURITIBA- Rua Visconde do Rio Branco, 932"-' 936
Esc;itório � Depósito: Fone: 1230 - End. Télegr.: SANTIDRA

-

AG:ÊNCIA: PORTO ALEGRE
.
Rua Qom. Azev;edo, 64

Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGR� - R. G. SUL _' .

Atende: "RIOMAR" - End.· Telegr.: RIOMARLI

FILIAL: SÃO PAULO - Avenida do Estado, 1666 - 76
Fone: 370650·-,,End. Telegr.: SANDRADE

RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo Neto, 99 � Fones: 32-17-33
,e 32-17-37 - Atende: "{tIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

.

,

BELO HORIZONTE - Avenida Contor��, 571
FONE: 4-75-58 -. Atende: "RIOMAR" _

..............� � � �.

"O Estado"

RYEA - em

SANGUE' DE MEsnço
TeehÍijcolor

No Programa -,Repo'rter
da"Tela: ,- Nac.

.

preço's�- Cr$ 12,00 -'-' 6,06
. Censura:- até 10 anos ,

�
... _.�-_._--------�-- .

-

":;·::x'-�::;·o:e::e:-:·� ", E DI' A t . '

I v.oeê a melhor m�sa da I ELEIÇÃO DE RENOVAIÇÃO PARCIAL DO CONSE,LHO
.cídade : .',

,_' FISCAL DO IAPC
'

:Raça suas refeiçoes no , \
" LUX' RMEIl'. Na qualidade de presidente d� 'Comissão Local de

-, , Eleição para a renovação parcial do Conselho Fiscal do
.-•••••"_ - ,.,' -...;... .", I.A.P.C., convoco os, '81's. delegados-eleitores dos sindica-

tos comerciários do Estado de Santa Catarina, para a
- sra. Joseêína.Borgono-..•:...... O. ''''I' eleição em apreço que terá lugar, do modo determinado

A- N I V E R S,A RIOS voo ", IJU.J-r It........ a seguir!
,

.

.

- sra. Irene Livramento. Attlquql'de�auna. e', br�u1t. 'ar. a) - no dia 3 de maio; das 9 horas da manhã 'às.17
Urgel Pígueíredo da Luz - sra. Amélia, Parckem- �a:.:u�:::oe,J=�=a� horas da tarde, com o quorum mínimo de 2/3, terá lugar
Festeja hoje seu aniversá berg melUe ,a.. cIl'f.e.. regularllzando a a elelção para a classe dos empregados; _

'
.

•

'l'ftpIta�aIO' e- g_tlndo um ••ono '"
rio natalicio, nosso estima- - sra, Vidal Cabral Va- -tranqu!J:o, dàde� Ol,P&ÜOeiro dia. b) ..:... não sendo alcançado o quorum mínimo de 2/3
d t d U 1 ComprrMMldQto'ainesa-hoj4!. NQuao coes a uano sr, rger rejão. ....u.,;'.'. lua �-'w.'I.'lI'.IQ. a eleição terá lugar, no dia seguinte, dia 4 de maio das
Figueiredo da Luz, deseaca- :- sra. Paula Elias' da. 9 horas da manhã às 17 horas da tarde com' qualquer,
'<lo elemento da 'direção 'do Fonseca.

'I."
.

._.i.i .

.1'e'
numero de delegados presentes.

'

PTB e um dos administrado- ,- sr, Benedito- :81'a2 da -

_

A eleição para a classe dos empregadores, t�rá lu-
res do SAPS. nesta Capital. Cruz. gar, do modo determinado a: seguir:
Enviamos-lhe nossos �cor-

-:- dr. Aluizio BIasi. -, a) - no dia 6 de maio, das 9 horas da manhã às 17
díaís votos de felicidades.' - sr. Jf;>sé Mendes, 2 Bicicletas novas: Ver ,e horas da tarde" com o quorum mínimo de 2/3;
- sta. Ana-Maria Plõres. - sta. Terezinha Santos, tratar na Rua;'Altamiro. Gui- b) - não sendo alcançado o quorum mínimo de 2/3,
- sr. dr, Marcíliõ Motta. filha do sr. Lourival Fran- mal"ã'és' �2: lt eleição terá lugar, no dia seguinte, dia 7 de maio, das
- dr. Miguel Boabaíd. CI'S'CO dos Santos. .....; ,

ft da manha- a's 17 da tarde com qualquer
.

nu'mero' de
'- sra, Cléa Cardoso Fi-

-... sta. Idalína Trilha. ... r_- ,�elegados presentes..
' '''. \

.

.

lomeno, esposa do sr, Orlan - sta. Eleildis da Costa·
.

i .; LOCAL _: Delegacia do I.A.P.C., rua Felipe Sch-
do Filomeno, clrurglão-den- Lima, filha do sr, Davi Mou alD8f.UJalO tlnidt, 37 Estado dé Sta. Catarina
tista.

.

ra Lima. Comemo.ra.se.hoje o "'Dia Pan Florianópolis, 14; de abril de 1957
- sr, Aloisio MáchadQ, ,:_ sr, José Meira, Filho. Americano", que se -destína, fUI} João Baptis,t>8i Bonnassls
lt f

. ,.

d f'
.

d G damentalmente, a comemorar .

,a .. O unClOnarlO' a Irma - sta. M�r.ia ia raça: Preso da Com. Local de Eleição. que já 'se realizou 'nêsse dominioMachado e Cia. - sra.� Carmem Leal de e ,a concatenar esfôrços e incia
- sr. Narbal Silva. Souza;

�,
ttvas: pelQ o muito que' aind:

- sr. José D'Aquíno, _ vva. d. Clotilde Toulois resta realizar.
,

d Ad B· a Ve' l' ,

Zild R' ,A idéia fundamental
.

é a �,- s.ra. '. a ess' -'
- sra. 1· a amos, espo .

-. "

que as Naçôes Americanas têrr
ga, esposa do r. Olimpío, sa 40 sr, Capitão do E'xérci- Uma unidade essencíal, nc seh
V�iga;· ."

"

.

- '��: to Ermelindo'Ramos. . tido d;e cooperação pacifica par
- sra. M�ede L. ''Ma:rga

.. -::" s,r.' DeY 'Alvares Ca- o bem estar e ó entendimento un

rh:l'a,� viu.'�a do sa,udoso eon'-I br�l.·
.

'" versais; ou, por outras palavras
,

e segundei o pensamento 'de unt' ,

'

telir��ó �rajano Marg�rl-
.. ,-� � jovem Aires da Fonse-, brasileiro. AlexalÍdre de Gua

d-a.\ '-', ' ca Costa. mão""a idéia de que não são he
.::.L=sra, Francisca Soares deiras forçadas das disse:nsõe

de ÓUveira, esp'osâ_do sr. Al A
- srta, Lindomar Goulart- rdas -culturas de que ,provielllam.'

.

"

_ s,r. João Nicolâu' Spírl-
.

Acresce que, além.'dê�te>aspe',·'vares :de Olívelra, do alto co-
'to, digamos ,ne�ativo, �xiste o a

mé'rcio d,esta jlraça:
"

-des.' pecto positivo do pan,anreric'anis
- Sflk Afonsiná Réis Mal '. - sra. Maur:a Regü-lI'orn . mo. Todos os americanos se'-em

burg, esposa do sr. Eng. Fe.. -�' SI\--'Ãri ·Lent�. '-, p�nham" qUai��et ,que s�j�m a

1· Má,lb
-

�: '

Helôar Énis Weber, d;lfere!,-ças poht�cas e'soeralS, ent
IX urg. sr.

,

� 'fazer: da" ,Am�rlca' uma base dç
��(�()..-.<)....()---()....()....().'

�

'i' � esperãnça-para a,.l,lumanidlide, a

, Da' Homens q'ue dei,estam '�eguran.dQ-sei pelO: enten�in;entf
..

, entre' SI, pela troca de.,J4élas·

ve!ltir b,em, !:i�aa. possIvei' coo�:ra�ão eco!lô

S�,m dúvida que os há. Há de tudo nêste _-mundo de Para c.elebrar a data, �ditou

Deus. Fosse f-ácil vestir os paletos ao contrário, ,isto é, Revista' Américas um sup:lemêI)
to que pode" ser consultado n�

com àS c�tas para a frente e haveria quem assim ves· Diretoria' de Cutiura,. pelos in

tisse. Não existe atualmente um ilustre érl,genheiro na- -teressados.

donal que Se esfalfa �o afan de impor o uso de saiotes (Noticiário distribuido pel11
Diretoria de CÚltura. da Secre

quê permite� a exil;lição -das canelas capeludás? taria de Educação e :Culutra).
Ma''.'! .... a maioria, felizmente, tem o senso do bom tom REPRESENTANT:m:

e da elegância. Para êsses é que as grandes organiza- FilMa'�ura da Antonio Fiuza�ima
eões- confeecionistas como 'Ducal, La San� e Wollens se :II� �_.

,. �
'.

I Flor�polis Sta. Çflarina J�smeram na ,criação de modelos, ,cada vez mais aprimo- Rádlo..ncr:(hlle .

lad03 no corte e na, elegância;, Para ês:ses é que agora .
-. .! __�w......... _-_-�._•••••_-.. .. .........-,-_-__

foram -criados novós tipos de paletós esporte, calças, ca- T�B DO Cm�E 13 (U:'
.

O ,'�ux Hotel" na opinião de um grandeí e Hus-
misas de lã, polowers e ternos de um bom gôsto impe- P) - O Serviço de Inlj>:mações 1 tr'e cat�nense:
eável e que acabalJ1 de ser enviados ao s.eu distri�uidor do Estild�t pôs, est-a hôite, fimi ''UDIifl das minhas grandes alegrias ao reve'r,
exclusivo de Florianópolis que é o magazine A Modelar' ao controle que' exercia, desde! d�pois de tantos anO§l, a minha qu�rida Fl'orianó
À êsses é que o referido rnagazin convida pára qrte v'e- há 10 dias, sôbre os programaa! polis, por encontrar nela um magnifico Hotel como
�nham apreciar o inescedível bom gôsto dos artil{,ós re- nQticiosos dé tadas as rádio-emisj .) "L�x": �odi;inÕ e con'forfá.vel digno do seu,'pr��
cém�c�,egados.· ',' '. .

,ii,,,; :-'�*'_l soras' do paí�. <Y govêrno esta" mresso, tão notável "esses anos de m-inh,a alusencia.
deleceu õ referido Co,l)t,rôle a 21 Aqui deixo minhas felicitações ao seu eficiente

I I
.� . 4° ,corrente -quando i�romperam! e dhiârt\,tcn p,r9P,i;i�t�FW, �"<! meu a!itigo Osvaldo Ma-

n .g e',·s·
.

os violentos distúrbIos de rua,' cnado, benemerito ;ta C'idade." às 2hs.elfl sinal de _protesto contra o au, F ..... ;', l' 13 4 57 Uma veI'dadel'I'a fábrica de'

I' _nanopo IS, - -

U f"l ca"'tador e
. mentI! do C1,lsto de vida inciden, '

EDMUNDO IYA LUZ PINTO
mIme en U

gargalliadas!I t &1 ,emocionante que vai diretoCurso intenso de gramática e conservação para as tes que resultaram na mor e,
� �_". -_.8 -__•••_•.-..•••.�, ABBOT E COSTELLO VER-,

I
f' t :--. ád coraçãop,rovas parciais. � '::""m' 22 pessoas e_ erlmen os em .ce�·1 BICHINHO DE ESTIMA- SUS O ME'DICO E O.MOINS'

Turma limitada. Início ·em 17 de abril.
,:. -,-, .. ,.I�-

", tenas de outras, segundo mdl-l E DI' A L 'Ç.ÃO TRO com

.
Inscrição na pVRARIA LI'DER.

.

.
.

�_�s
cifras oficiais�

_ I Technicolor, _:. com Bud Abbott e Lou Costello
- --- - - ----- - ,_- -

- D.e convocação de pret.endentes . à
Dona COR'CORAN ._

NOf Programá :_ Noticias -..............................................::::: .

� T '.- -::-- ............ .....
,

'. �� aquisição das casas � no conjunto resi·
WARD BOND Nac: _. Preços:- CT$ 13,00- 'f ! ....- -. ., .&) dencial d'a Ponta do Leal, Estreito, nes,

No p.rograma _ Jornal da -:-- 6,50 - Censo 10 anos

�
",'

.

'

.

fi
"',

,.. [tll'
ta CapitaL -

Tela - Nac. Preços:- Cr$ ás 4 -::- 7 - 9.!,s

_
'I,.•,pr''··8S.,S'O.

.

,orla"o,·OPl·',"�' ;1'1:·>,""'. "

,: '.'.. ',' 8-".',,.".
De ordém: do'Exmo. Sr. Presidente do Conselho Ad-

1300 - 650 - Censura:- O grande fIlme NaCIOnal ex-
.

'. _.. - min,istrativo da Caixa, EconÔ�iêa Federal de Santa ,Ca- t: 10
'

i traido do livro de, E'RICOa e anos ,

tarinf�, à vista. da próxima inauguração, em data de 30
A's 4 _ 7 _ 9hs. i VERISSIMO:-

, de abril,do eorrente ano, no transéurso do 11.° aniversá·
Um segredo que mudou os "O Tempo e o Vento" -

:rio de instalação -da' Matriz de'sta Ins'tituição, do con· .,

, I'

·junto.� residencial 'CEFASC", compreendendo 21 casas
destinos do mundo. I

O SOB R A D O com

,con,s.ÚUidas no bairro "América" da p'onta do Leal, no
CLIFTON WEBB - GLORIA FERNANDO BALERONI

I
GIiAHAM� ROBERT

- BARBARA FAZIO
(

2.° sub-distrito do Estreito, n�'sta Capital, convo,co os G I
.

-c.
andidatos já inscritos e pretend.entes às refer'idas 'casas,

FLEMYN ::- em
. No Programa _: Cine. Noti"

abaIXO relacionados, para, em data. de quinze (15) dêste
o. HOMEM QUE NUNCA ciário - Nac. - Preços:

mês, segunda-feira, a partir das 15 às 17 horas, ,copa.
EXISTIU - C'inemascope. Cr$ 18,00 _:_ 10,00 - Cen

'recerem na Secretária
__
Geral desta CEF, Matriz, à Rua.

No Programa -:- O Esporte sura:":" até 10 anos

Cónselheiio Mafra, 60-52, onde�' êom o respectiv�' titu� na Tela - Nac. Pr�ç9s Cr$
I -' __

I' 18,00 �.10:,QO - Censura-

lii.iiIÍ�jjiiijjliiiiJli!liii!lliiiijljiii!!IIlar, se éntenderão 'sôbre a_ssirpto -de seus· interêsse: .

�'lJt " •". 1 Aldo' Menezes d'Aquino _ 2. Acelino A. Cardoso
até 14 ànos ,'. e

.�
"

.

.

· ",' ' •...._ '3. Antonio G. de Farias·- 4. Carlos B. Reis "ri A 72

I
. � _. I I

-.5. ,0urt Vaít�rNistsche,'_:_ 6. AloYsio,S. oli- 'JJ-t] 1- !1: �velra;,.-. 7. Dorlval S. Lino'_';_ 8. EUl<Y'C. Cabral .I!_ .it _
- 9. Gilberto Almeida Maia.· "

I ás 2 e 7,30hs
10, Hugo leal _;. 11. Ivan C. Sc"bníidt -' 12. Inês' Paixões Vi_olentas e Incon
_, 'Kseps'br"";"

.

troláveis!
13 José J.úlio .da Silv,a - 14. Joaquim R. Borges -

JEFF CHÀNDLER _ JA-
.

15. Joaquim J. :da Lira. NE RUSSEL _ DAN DU-
'l6 João Pedro !Nunes -,17. Maria L. B. de Souza

_:; 18. Mablen L. Gurzo:
19 Otoniel S. Di�iz ,,- 20. Sinval SeIlingtausen � 21.

,.wÍlson J. Muner.
2. Pa·ra ,os acima relaeionados e que deixarem, por

moti:vo justificado, de compareçer dia quinze (15) do
.

corrente, será conced'ido prazo até dia vinte (20) dêste
mês, improrrogável, pár�, a necessária apresenfação, no

horâ�io hal>itual da C.E:F. -'Findo êste prazo de-cinco
(5) ,(HáS, o não comparecimento IMPORTARA' EM' DE
SIST�NàIA, eabendo a CEF 4ispor da resi@ncia, decla.,

'. _rando-a, desde já, em eondições de ser' pretendida por ás 2 hs O SOB R A_ D e
: :outros candidatos inscritos e que ainda não foram cha- � 1) � PROJET,O M-7 com com
I mados, na. forma das '�i:úliruções baixadas pelo Conselho JEFF MORROW FAITH FERNANDO BALERONI-.

Administrativo 'desta ,CEF � que .regularam o Concurso DOMERGUE.
.

BARBARA FAZIO .

-efetuado. '2) - MALHAS DA LEI No Progl'ama - Cine Noti-
Secretaria Geral da 'Càixa Econômica' Federal de com Preços:- Crf 18,00' _. 10,00Santa Catarina, em Florianópolis, 5 de abril de 1957. JACK WEBB, ANN ROBI- ciário. _ Nac.

, '.,'
">, ,/ Ari Mafra�... NSON. Cens.:- até 14 anols.�,_,: :, . I Secretá11>}o_..Gar� . WarnerGolor' _ ás 7,30hs

j.
" \-'. -:

TURISTA
PARA, A EUROPA'

Não espere mais poro fàzer à Europa
'aquela viagem hã' tanlo tempo 50,

nhad>a:1 a'ClASSÉ JURISTA no Atlân
tico, Sul oferece,lhe um desconto de
cên:a de 300/0' nas tarifas de pás·
,sa:gem, E nole que .o Qparelho é o

mesmo SUPER G' tONsTEHAnON .

com duas partidas sema.nais' do Rio
de Janeiro: terças e sábcidos, às
'cinco e 'meia- da tard�,

CONSUlTE nu AGfNTE Df VIAGf,S ou A
_. '_�"'} I,

"

�

r�� ,

-4.,. t_

'AIR'.FRANCI
A M1l'O"."'_ ItlllÍrlt 00 ,MU.O'O

�.
� ,

Av, Rio 8rónco,' 2S'li·A .' Rio de J�neirQ
Telefones 042.,8838 e 32.3392

NA

VANGUAIDA

DO "OGlESSO

Devendo avionar hoje, , tenciono escrever meu artigo d

bordo, entre Flol'ianópolis e Lages. Não que procure imi�ar c

Chatô, a quem não invejo nem admiro. (Admiro o 'Ml ro.)
.0' que acontece é que, nestes últimos dias, alguns aviões

têm tentado pousar longe das pistas, com absoluto insucesso
Acredito pois, que o artigo não saia, à mingua de inspiração

Não será todavia falta de coragem. Nunca .dos nunca;!
Poderia ser mêdo que é coisa muito diferente!

VENDE-SE
Um terreno situado na Rua Presidente Coutinho.

Tratar na Rua Fernando Machado, 5.
, .

M ISS A D E 30 D I A S
A família de, Francisco Vieira de Mello convida

seus parentes, e amigos para assistirem à missa de trí
g�simo dia, que manda celebrar, em sufrágio de sua al
'ma, no próximo dia 16, terça-feira, às 6,30

.

horas, na
-

Catedral Metropolitana.'
/

. '.

CINEMAS
CINE 'SÃO JOSE 3) - O FILHO DO,ZOR

RO - 11-12.0 Episódio
No Programa - F1Ime Jor�
nal'- Nac.
Preços:_:_ Cr$ 10,00 - 5,00
Censura:- até 10 anos

ás 7,30hs
Espetacular

1) - IRMÃOS I�IMIGOS
, Technicolor

ROCK HUDSON, DONA
REED

2) - ABBOT E COSTE
LO VERSOS O ME'DI-CO E

O MONSTRO com

Bud ABBOTT e Loq. COS
TELLO.
Preços:- Cr$ 10,00 - 5,00
Censura:- até 10 anos

t'roláveis!
, JAINoE RUSSEL - JE'FF
CHANDLER - DAN DU
RYEA - em

SA,NGUE DE MESTIÇO
Technicolor

ás 2 hs.

às 10hs. /

- MATINADA - Jorn!!is,
Shorts, 'Desenhos, Um short
CINEMASCOPE.

Preç�s - Cr$ 6,50 (único)
.. Oensura:- até 5 anos ..

ás 1,30 - 3,45 ,- 7 - 9hs
Paixões Violentas e Iucon

No Programa - ReporteI'
da Tela � Nac.

'

Preços:� Cr$ 13,00 6,50
,

5
'

Censura:- ate anos ;1-' .', . ,,'
'

.

mE>n1Qn _ _
',L·

ás 2 hs

1) - MALHAS DA LEI
, WarnerColor

JACK WEBB ANN ROBI
NSON
2) - O FILHO DO ZOR.

RO - 11 e 12.0 Sps.
3) - PROJETO M-7 com

JEFF MORROW .

FATH DOMERGUE
No Programa"""" Filme Jor
naI ..:. naco

P,reços:"": Cr$ 10,00 - 5,00.
Cons.:- -áté 10 anos

ás 8hSi

.-",..

Um dos mais importantes
filmes nacionai's!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Afim de perpetuar os la

ços culturais entre a Amê-.
rica Latina e a Flórida,
será fundado, brevemente,
em Miami, o "Jardim das

Américas", pa5que simbô
Iico plantado �om árvores,
f.lôres e arbustos das 21

,Repúblicas Pan Ameríca-
nas.

Tôdas as árvores serão

transportadas pela Pan

American W01:1e AirwaY�,
como donativos dos minis

tros de Agricultura dos di

-versos países.

"

O Jardim das Américas é

idéia, do '. atual prefeito de
/ Miami, sr. Randall Christ

mas, que, há vários meses,

convidou todos os países
do :Hemisfério Ocidental

para �ue, como símbolo d.e
confraternização panamerl
cana, enviassem exempla
res da flóra típica de cada

região. 'Dêsse �odo, cada

.pàís e-stará representando
·

no Jardim das Américas

com duas \ árvores ou flô

res nacionais, desde que

possam as mesmas ser cul
tivadas no clima semitropi
cal do sul da IFlórida.

Os exemplàres serão exi

'hídos no decorrer dêste

mês na "Exposição de Flo

ricultura e Botânica Tro

pical",. em Miami, à qual
'deverão compar:ecer mais

d-e 2.600 delegados perten
centes a numerosos. elubes,

..dos Estados Unidos. Logo

após o encer'r�mento dá �
posição, serão as árvores

transplantadas para o Jar-
·

dim das Américas, situado

"na ilha Watson, entre Mia

mi e 'Miâmi B�c/h.
O Brasil JstaJ:'á repre-

,

,

� . - .

· sentado, tanto. na exposi-

ção como no Jardim, com

espécimens ràros de filo

dendro e antúrio. <,

D. Felisa l(incon de Gau

tier, prefeita de San Juan

de .Pôrto Rico, que se en

'contra no Rio de Janeiro
desde 3 do corrente, deverá
retornar

\

a
-

sua cidade à

noite de quarta-feira (10 de

abril) nu1jl Clipper Super-f
da Pan American World

Airways, após prolongada
visita a div�rsos países su-

lamericanos.

* * *

o sr. Woodruff Wallner
chegou ao Rio de 'Janeiro,
procedente-de

....

Nova York,
num Clipper 'Super-7 da

Pan, American Wold'Airwys,
afim de assumir suas no

vas funções de Ministro
. Conselheiro 'da Embaixada
dos Estados Unidos no Bra

sil. O sr. Wallner serviu,
até recentemepte' junto á

<embaixada' de seu país em

París.·
* * *

Seguiu para Nova York,
llartindo 'do Rio de Janeir'Q
num Clipper da Pan Ame

rican.Word Airways, ,a srta.
Eleanor Merriàm, sobrinha

, .

,

do embaixador dos Estados

Unidos no Brasil, sr. EU�
,O. Briggs.

* * *
I,

Procedente de Buenos
.:Aires, está sendo esperado

· mo Rio de Janeiro na quin
ta-feira (11 de abril), via
jando pela Pan American
Word AirwaYs, o sr. Paul

Sroads, funcionário da Na-

•

•

•

••

••

•

t-
•

f'.

•

•

•

•

•

._

.1

•

•

•

•
-.

Poro oumentcr as suas vendes dos tradicionais cáquis • gabardin..
produzidos pela Argos, iniciemos intensa campanha publicitária
de 'cmbito nacional. Capitalize essa nossa colaboração expondo
em suo leia os tecidos Argos. Agora 'é a ocasião para fazer,
�os' seus fornecedor'es habituais, os pedidos dos tradi�iona"is

'

,....,
_. _ J ",.1

tecidos da' Argos, afim de atender à procura dos seus freguêses.
Para'; uniformes escolares, fardamentos, roupas de trabalho,
calças, camisas, blusas, macacões, onde quer que se

exijo qualidade,' durabilidade; côres firmes,' a preferência dos

consumidores consagrou o nome, Argos. A Argos produz as mais
ofumcdos rncrcos de brins" cáquis e gabardines tais como 'o

trodicionol "Drcqõo", as quais são distribuidas através dos mais
renomados atacadistas de tecidos.

Senhor
\

comerciante
I

de tecidos:

,

/

i
,�. '�.j

,{.-

Para sua eemedldede reprodu%imo, a 'relaç'ão das firmas que poderão
atender suo, solicitações de\--pieçós;'am�sf-"�s ,e informaçõés., •

" .' I'.
� " )" � .

,

DlSTR1BUIDOltES NO' PARANA E SA'NTA-CA:'l'ARINA,
:'t'

,
....

'

"'. ' f �",. ,),
-.. "

.... __
'.

•

'"
•I

Alma Mathilde Gleich � Rua Cândido Leão., 27' ...::_:
....

Cunítiba
Antonio Ramos & Chi. _:_ R.'Barãô do Rio Branco, 113 - Curitiba
Cornelsen & Ola, - Rua Barão do Rio Branco, 96 - Curitiba
Jrmãos Blinder - Rua Barão do Rio Branco, 245 _ Curitiba
:Nasser & .Cía, Ltda. _ Rua 15 de Novembro, 220 - �l!ritiba
Pedro PertÜe Faggfon - Rua André Barros, 600 _ Curitiba
André Justus & Cia. Ltda. - Rua 'Balduino Taques, 760 -

Ponta Grossa
.

freitas, Ferreira & Cla, - R. Julio Wanderley, 1186 - P. Grossa
Jrmãos Esperidião - Rua GaL Carneiro, 457 - Ponta Grossa
Pedro 'Simão � Rua do Rosário, 96'q_ - Ponta Grossa
S. Gambassl & Ola, Ltda. - Rua Visco de Tauríay, sino - P. Grossa
Silva & Cia. - Rua Comandante Miró, 979 - Ponta Grossa

'Xavier & Ola, - Rua Balduíno T'aques,.796 - P. Grossa
,F;elipe' Boabaid - Rua, Conselheiro Mafra, 56 - Florianópolis
João Nicolau Jorge ......:;_ R. -Geronímo Coelho, s/no _ Florianópolis
Jorge Sallum S. Â. Oômerclal _.R. Cons, Mafra, 44 _ Floríanépelís�r6ering & Cla, - Rua Marechal Deodoro, 70/74 - Lagi!s" .'

Wern�r Carvalho S. A. - Rua J. de Castro, 198 - Lages
. Otto Hahnemann & Cia. _ Rua 7 de Setembro, 517 - Blumenau

.

. (S. Catarina)
.

Rodolfo Kander S. A. - Com. Indústria - Caixa Postal, 14 __
, Blumeàau (S.-Çatiuirra) ,

.

Comercial'Toni S. A. _ BRUSQUE
Cia. dê Tecidos Edwíges Souza - R. Lauro Muller, 17 - TUbarão
Miguel Salibà "& Filhos _ R. Francisco Schrnídt, s/n? - Mafra
Tecidos João Mussí S. A. -:- LAqUNA

_.,.____.....rgos
�

I

. "

A ,LT R
r

I N I

SÃO-PAULOfÁBRICA EM JUNQIAI

do Banteng para o Amazo-.

IICA -, JAZIDA
·DE MINÉRIO
D�SÇQ'ERTA

NO PARA

Revista DS :Ci__Vende-se um .afreguesa
do armazém ,g� (s�c�� .e mo
lhados, sltuado à rua. Ani
ta Oaribald], 48. Facíltta-se

,1 1'-

pagamento. Tratar no mes-

mo loca( com õ proprietá
rio.

S UMA' R I O
Gado leiteiro de campo.' nas. Em funcionamento o

A prímeira prova, de ganho frigorifico de. Araçatuba,
de peso do gado Gil' do Va- O grande livro do dr..
le do Sapucaí. As provas de ,Whítaker .. Rações' suplemen
gado de pêso de Barretos. tares para estimular a pos-'Viooens (I 6uropô'

Pelos 4 neves e lúxuosos transatlãnti(�S;:'_.

"LI�OISIER", "LOUIS LIlNltRE'\ <

"ÇUAPLES Tnl�ER" • "WIIIEC"
Camarotes de J.a e 3.a classe 4...�__

, .

\RIO, 11 (V.A.) - Revela 1

se em Bele,'!ll,que o garimpei Iro José �ibaIniar Monteiro-l
Lopes déscobriu no interior I'do munícípír, de Barabá, an-:
tes das iriundações, um veio.
de galena, minério dos mais-'!3'
procurados para a confecçãof
de bombas de cobalto e ,a,ces

'

sórios de radio-transmissão'
e recepção.' I .

.

Sem revelar o seu local de:
'.

Cl''''y Bank of New descobeJ:'ta, Jose Ribamar foi Itlon,aJ �
a Belém, levan.do UiIIl bIo- I

'Yotk .

co de galena pesando dezbi-II.

* * * to quilos que enviou a 'um la
I

I
borat�rio para ,exames .. Os

.0 gerente geral da Bur- pri��iros resultados foram

roughs of Brasil Inc., sr. POSltlVOS, �evel.andQ.- qu� o
, bloco possma vlllte e cmco

Hep:ry Eic�r, devera par- porcento de prata e o res-
tir do Rio de Janeiro para tante de ferro., Uma emprê-
Caracas num Clipper ·da sa de �ineraçã� de Amapa e

uma fnma de lmportaçao e
Pan Ame'rican W o r I d comércio de minérios tão 10-

Wirw'Ys na quinta-fefira go' receberam a not�cia en-:
viaram emissarios para con-

(11 de abril). versar com José R-ibama,r. I

SA\t'R;.:A
Não pennlt�'que eczemas. érupçôes.
micoses, manchas, ,y'ermelhas. friei
ras. acne' bu "psoriaSIs" estraguem
sua pf'le, P.!!ça NI.�derm ao seu far
macêutico hpje- meSmo. Ve.ia come

NIl{oderm acaba com a cocelrB em 1

tnltlUtOS e_''rl'lpld-ªmsnte torna sba

pp.le macia. clara e aveludada. A

nossa garantia' é a sua m"lo'
....ot.,I'ão

Novos rumos da pecuâria.,
Segunda prova de banho de
..' , � l

.

.

'pêso em Araçatuba, Colônia
'Holambra. O 'gado Guzerá
nó Brasil VI - Outras des

crições. A região do médio
.

São F�ancisco. Secção Ju

rídica. A drenagem mecani-.
zada nas p�stagens. Bruce
lose'. As principais doenças
dos ovinos. Aproveitamento
in,dustrial da jaca. II Expo
sição ,de <';ado Indiano. Ga-

tura das. aves nos mêses
quentes ou nos períodos de

depressão. Encefalomacia es

pontânea em pintos. Situa-

-ção da avicultura em São
Paulo. A granja do mês, Vo
cê sabe? informações úteis

para avicultores. Ultimás
da ciência Mutirão. Mercado
de latlcín'ios e de ca1rne. Re
latório n. 145 do Serviço de

ICoIlltrôle Leiteiro' -da A.PI.
C. B.

COMPAGNIE MnRITIME DES CH�RGEURS REUNIS
Agentes:

Blumenau· Rua 15 de Novembro, 870-s/2
ilorianópolis - Rúa Felipe Schmidt, 39 .,

,'Joinville - Rua Max ,Collln, 639 \..,
Também informações em. t&clas a� .

agências de yio.gens

A selecão e escolha dos t"ecidos com as inumeras, .

,

fibras sinteticas e naturais em uso atualmente e co-

nhecimento altamente especia�izad8. As N)l!p'a.s Im·
perial Extra, gozam do prev�légio de possuir ent�
os r.esponsaveis pera sua confe�ção, ,algum dos maio-

. i'es tecnicos do. patz.

fog�o, a qu�rozeDe
\! ende"sê um êom 2 boeit-s e fomo� com pouco uso.

Preco ,de ocasião. Tratar pelo Telefone 3548 e ver à R.

.

DOl'�al Melquiades N. 4 - Ap. 1(}""2""·..."...�""!"'c.�.';:-c_'7Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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í

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

Serão conbiidos rboje
.

os selDi-finalistas
.

Sadia X Paula Ramos, nesta Capital e Operário X Baepe'�dI,�'em .!,õiriviHe�, os jOQgs da 'tarde de hcle -.. Uni dos maiores choques do,
,ano presenciare o público,' acorrendo ao es'tadiQ:dá::Rua;Bo�aiuva'- Tamandaré X Áustria, a prelíminar. �It;

Nada menos de quarenta Nesta Capital, teremos 'verão fazer também uma I no primeiro embate, em Ja- disputar com o PaYsand,�, ,me,iro jogo" atuando em regulamento do Campeoaa-
,

e quatro jogadores suarão a Sadia "versus" Paula Ra- grande peleja, devendo o raguâ do Sul, houve empa- campeão da Divisão Espe- seus domínios, .pelo escore I to, uma prorrogação 'de
camisa para ver vitoriosos- mos, e na 'cidade de Itajaí, vencedor ser classificado 'te' de dois' � dois'. cial de Profíssíonaís, o ti-I de 2 X l. Reconhecem os trinta minutos, divididos
os, clubes que defendem e os conjuntos do Operário e para enfrentar

'

o' campeão'
'

Tant� �aula
'

Ramos co- tul� máximo do soccer

ca·1
paulaíuos qu� o, campeão e� dois teJllPos

'

de .quínze
alcançar às semi-finais do Baependi, aquele loeal e ,da Capital ou o campeão mo 'S_�d,ia, 'Operário e Bae- tarinense. do Oeste é de fato, um minutos. Em caso de empa-:
certame estadual de 56. êste de Jaràguá da Sul, de",--, de Concórdia, ,de vez que, pendi têm aptidões para O Sa.dia venceu o pri- grande conjunto, mas' não te nos trinta minutos, ha-

r-' concordaram com' o resul- verá tantas prorrogações de ,

.•���������-�-��---------�---�--�------�-�-----���----� �d�oprili� �ri��� q�n� m�u�� �a��
a derrota sofrida à má necessárlas forem, até a.

atuação do, árbitro. 'conqui:;tâ do gol' sendo de
'

,.
.-. ,

imediato termínado o jogo.'
Os jogoS semí-flnaís e fi-'

-< '

,
I t

'

"melhor de três". .'leres estão, esperançosos
,

O árbltro da peleja ra
• de uma grande atuação do

IASOUETE-aL 'VELA foi escolhido. ,Será o nova-
IJII quadro orientado por Chico

--"'--.,.," 1I_.iIi.. IiIII_--------_íii__Íi_ Carioni. Vencer- é a pala-
-to ,Eu,clides 'Pereira, que

, êste ano foi promovido à

F' F'
'.

C 'M
�

F' '-�. II
vra de ordem nas .fileiras

rance a,orito
<

O .. n�lÊ. .ir .. artine . ::rl:���: zrz: :o�: pr:�:,,:at'!:ia·m.rcada
D

' ,

.

V lé'
.

" para ter inicio às 15,30 ho-

isputa-se, nesía manhã, -na baía sul, a primeira regata 'da femporad a da 'FASe - Oito empol '!��ir:s rl;ar: s::st:::pa� ras,' d�vendo; na prel'ímí-
, ,

1.
'

I
nar, os clubes ' Austria e

gantes páreos - ·M'artineUi, A�luz, Rlachuelo, América" Ipiranga ,e:Cruzei-rQ do Sul, 'os concorrentes. ,que va e�., , 'I'amandará t�avar uma bôa

Nada menos de pito pá:. prata e bronae. Ooncorren-. níções), Aldo Luz e Ria- 5-0 páreo�-"Clas$e Ju- , 70 páreo _ .Classe. No- ,

Se vencer '

o Paula Ra., partida, pelo certame ama-

reos farão 'às delícias dos' tE�: Martinelli '(com 2 guair.1 chuelo., .,.' nio�á°_;__ Out-riggers a 4 re-' víssímos._ Double-Scull -:- mos, haverá, conforme o-
I
dorista.

=::7�::::;:P�!';'; �--iô�TiIiAfôOT�II: ::;:::ti��:���;: :;���:��:���::�� L�em.jjr't"atH�D---;Cdil"Mo'_''''';W---'ção Aqu�tica de'Sa;�ta Ga., ' GUA1ÜP-A, URUBICf, LOLUANA, PARIS E, ROS. lís" e medalhas de prata ;e tes: América, Martinelli e, '

,-,

, ita.�ina dat:á)nl�i(t às �l!as
I

,SIN?�T�, são as nos's�s i�di�ações pára as corridas da bronze. Concorrentes: Mar- Aldo Luz. I"
'

,' •••a(iVidades:no corrente ano" domingueira de 14 de, ãbríl.. , "tinel'li, Ríachuelo, Ipíranga 80 páreo - Classe No- .

promovendo a sua p_rJmej_-
'

" O JQll:uei C,lube �a�ta, Cat�rina c�mpr}ndo seu pro- e Ald;t1 'Luz,' " vlssímos - Out-ríggers a ,I' _A primeira disputa' do ,gui-ram derrotar os argen-
, '-,

ta d
.

.: l�' •
.grama, bríndarâ o público florianopolitano com sua- 10a

60' Cl Prí 8 G t B' '1" d I ti.ra., rel{a ",
a qua nao '��.> 'reuIlião' extra-oficial de 1957., ' pareo - rasse rm- remos - 2.000, metros - ampeona o _" rasi erro e mos no certame Sul-ame-

derão pa.::rtieip'at fis expoén-- 'Pa:raoessa ,tarde de gala do 'esporte elegante, foram cipiantes,.- loles a 4 remos Honra a %_Federação Aquâ-' I Futebol, em 1923, ,teve co-, rícano de futebol. Platines

te� :iná��rr.qs. do remo', cata-' ,�drga-i1izàdos cinco páreos, que 'são QS seguintes': 'I - 1-,000' metros ;_ Taça tica de Santa Catarina - mo finalistas ca�ioc�s e e andínos defrontàram-se
rÚl�ns��- co{ho Sadi "Bei'hér;

-

1 O PÁREO· "Moka" e medalha, de <pra-
.

Bronze "Eduardo Victor I" pa�li�tas. Naq�e,les tempos, I v�nte vezes" verlfícando-se

Co-�de.jro, SÚveira, V�lela} •
" ta e bronze - Concorren- Cabral" e medalhas de pra- a�e 192�, a fI�al-er� 9ma

I
ClllCO empates. Eis os re-'

,

E'd�Qn, -ChiCão e outrq,s, ,
,

com Ks. Prop. tes: MartineUi (com 2 guar- ta e bronze - Concorren_ so partida, obrlgatorlamen- 'sultados:

pois -,se ,destina a dar �p(jr-' Silvanesca " 54" João Sallum ' niçõ�s), lpirang;:}. Aldó Luz, tes: Àldo L�z, Martinelli e 1 te nQ Rio. Nenhu� direito If 1916':'_ 6 x 1

tuilidade ,
�os novo�. Assim Guarapa " 56' "., Hamílton A..-Araujo Riachuelo e Cruzeiro. Rtã"ch�eió:;t� ',', ",;\�, '1- _ J'À,I' ea-Q,f-a ....aos

.

;'pa'ur�s' ,para· .;1917 '"_ 1 x Q

:;e:�:::s J:=:::s,P;�n;�- Saira ::, �50 :: :�on .. �;
Zandóná ��t;)ri���:�·: .•.1 ;��;;� .. :;;�!�::'::'u:� :::�"J.1 �� ,

Piantes e novissímos.. Zangado. ';I: Stud 'AmIzade "

- ." 'if,_'". • Flattida" ·ass'i'm ',diziam oS-', ],,922 .;_",�,4.x O
""

Recebemos
_

e agradece-
. D1l'�tar ;d'e' ,Propa�and'a:

,.
',. ",� ".

O Martinelli é apontado Guri 45 F·ranci'sco Gr-ilo
mos 0,segu1nté ofício: ' Rui Coelho.

'
. '�ll'lgentes ,da, C.B.D. _Por 1924 -'- 2 x O

Pelos "ent�n-didos" como o'" 1.000 m&-l'OS -, D()tações' Cr$ 3.000,00 ao lÕ- c()l()cad()
"FI'" I' 30 d M � .

. ISSO, de 1923 e 1928 nenhu- 192,6 - 1 x 1
C $ 600 00 20 orlanopo IS, ,e ar· 4'- Sem maIS, esperan-I

' ,

grande favorito da· manhã I
e r

- : ao__
ço de 1957. ;do co_ntar com a colabora-·I

ma fin3il, teve lugar em são 1935 - 4 x 1

Il'emística, devenc1,o vencer' 2.0 P,AREO II "s' .. Pawlo. 1936 -� x 1
mo, r. ção deste .JornaI, através

'

por boa margem 'de pontos, com Ks. Prop. Diretor da' Secção Espor- ,sua Secç'ão Esportiva, apre-
* * * 1941 - 1 x O

de vez <lue Aldo t�� ,e Ria- Rapid ", 5,6 " Artur,Polli tiva ,. 'sentàmos os nossos protes-' ( O Esporte Clube Treze 1
1942 _., Jl x O

chuelo não \
se prêpararam Urubicí 'ii" '56 - ,;., J,uiz E. C. De Vi- do Jornal O ESTADO: tos de ele�ada estima e

I
d� Maio: dua:s vezes cam.

�:
.

1945 - 1 x 1

como d.eviam. para a regata., "

�,,, 'i

.:, cenzl'
'

-

l' _ 'Temos as maI's gra. 'd
- -

d 'd d te r:' 1946
- 3 x 1

•

o_

I
conSl eraçao. peao ' a Cl a e nlj. ca· gO-1 '-

'

.

TodaVIa �UltO esperam

fa-, Gran Duque",
.

'�;'.. ·',56:,· b,. Maria S. Linhares . tas das satisfações em ,co. Atencios�mente . ria de Amadores, foi fun- 1947 - 1 x 1

zer os dOIS clubes para qU,e Elegancia :.
'

:�
. ��' � 5G· ,,-' Dr. ,Wilmar Dias municar à êste brilhante Oscar Goulart

.

dado· no dia 30 ,de julho de; 1956 - 2 x 1

o -rubro-ne,gro, não obtenha Serrano' ".,,' "�, 45;, ,II'
'

Stud Esperança órgão de imprensa de nos- 'Presidente t'947. 1957 - 6 x 2 '

contagem folgada. Os elu- 1.000 mefu;os. ._ Dotaçõ,es Cr$' 3-:-000,00 ao 10 _colocado I. sa capital, que em Assem- Fernando Silva * * * * * *

bes do interior: América e
.

e Cr$.600,OQ ao 2'" ,bléia Geral, realizada na 10 Secretário" ! Os chilenos nunca conse- O Clu·be Náutico Almi-

!pi'l'anga, 'de
.

Blumenau"· e

'3.0 PÁREO noite de 27 do corrente, foi �..�:�.*r_I-,,_l rante Barroso, d� Itajaí,
Cruzeiro do Sul, de São eleita e empossada a' nova ,-. foi fundado no ,dia 11 de

F�ncisço, estarão ,presen- com Ks. prop.' Diret9ria desta agremiação maio de 1919.

te�, 4evendo ,constit�il'em L<iluana, '. " 66'" Paulo A. Rib�iro �D._lad?rista, a 'qual fieou ESPORTES UNIVERSITARIOS.
ameaças às Ipretens'ões dos ,Esterlina

" ,54"
\
João 'Sallum aS'álm 'formadá: O primeiro

•

jogo ofiçial
locais ,nas diversas prova!'l Mon\tezú\;-io

" 53" Benito Battistoti Presidente' de <Honra.: Sr. Na última assembléia ge.. FUTEBOL
�

,do América, do Rio, foi

do i}ragrama, que ,está as- Peabiru " . 47 .. Herodiano Brazinha Júlio Gesarino da Rõsa �al da F�deração- Catari-' 6 die maio contra o Bàngú que venceu

sim organizado,: ,

'

Bola de Ouro ,� 47" 'Cecilio .Bernardino, I Presidente: Oscar Gou- . nense de Desportos Univer-
I

Filosofia x Ciências Ec. por 6 x!.'

10 páreo _' Classe e8_1/'000
métros'� .D:t�:;S6Ó��:0 3�:0�O ao 1° colocado

la1't. .

'

�

. .

sitários, presentes oS dele- Direito x Farmacodonto
•.-._._._._•••_._._•••_._._•••_._._.......

itreantes - Às 8 horas-'

4 OPA'REO Vl��.PreS_l,dente: ,JV'j\Inel gados das Faculdades j'un- 8 de maio

lole a 4 remos _ 1.000 me� •
"

. MedeI,t:os' ,

\
to á FCDU, foi sorteada a Direito x Ciências Ec. Tenis �e vela".._ 18 e 1�

.

tros -.Taça "José de Ca,r- . com Ks. Prop. ) : 1° :Secretário:' Fernando tabela -dos próximos Jogos, Filosofia x Farmae�d()nto
I
de mãio' , '.' '.

valho ,Ramos" e medalh�s Paris. ,,�� 53 ,,' Hamilton A. Araujo· Silvll- . Universitários Catarine�� lO' d� maio
'-

- Remo - 26 de maio, às

. de pràta e br'Onze. Correrão' Adesivo "56" Benito Battistoti 20. Secre:fârio: João 'José

I'
ses que. ficou' .assim elal1o- Djl'�ito x Filosofia 9 horas da manhã

MarUnelli (com 2 guarni- Cruza-do "53" Stud Esperança ,t\{aqricío D'Avi�a ,falda: . Farmadonto. x C}ências Xadrez:-- 8 de junho, às

ções)� Aldo Lu.z (COIq- 2 Borlantim "153"
.

Christine Fonseca. 1° TésQureiro: José

Câ':l
.

BQLA A.O CE.STO j,
'

Ec. 14 hora's

.guarnições), Ipiranga e Camboriu " 48" Paulo K. �ornpausen mara da Stlva �. Dia 29 de abril VOLEmOL Atlei;ismo - 10 e 2 de

Cruzeiro. 1.200 metros ..;_ Dotações Cr$ 3.000,00 ao '110' colocad:O -2Q Te.soureiro: lilnid Bo-, Fa,rmacodo�to x Ciências, 12 d� maio junho.

20. páreo _ Classe No- e Cr$ 600,00 ao 20
'

nissoni ,. '.
I Econômicas ' Filosofia X. Ciências Ec. As equipes de natação do

víssinios _ Single-Scull '_ 5.0 PÁREO ,Dl��,or ;�E,S.·POl.tiVo:' iWal-ll' Direito x Filosofia
ç

Direito x 'Farmodonto Clube Univ�r,sitário vêm

2.000 metros _ Taça "Va- du. Rlghet'to" I,' -:I, 1° de- maio' 15 de maio ensaia�do, :co� assidúidade
com Ks. Prop.

. .'
-"

F I C' . A •

d
'.

4éco" e medalhas de prata
.. :-:, ".,,:'�i.re�?�: ,,,-T�cni-co: .Jo.,.Sé I'

i, oso�ia'� Farmacodonto IenClas x Farma onto louvável, ,inclusive as mo-

e bronze. ,Con-cor:rentes:
Pistarin "65'" Stud! Espe:rança Schmitlt':>ii ',-:, � ." '. '- :, ' Direito x Ciênc�as 'Ec. íDireita x'Filosofia ças, sob o comando do Sar-

Martinelli (com 2. guarni..
Gato' Preto ., 59" Acácip 'Me�o

.

_.' I
.

': C-p_;{selho' :�Físe�i: Mi,ltOnl. 4 d,e maio - 17 �e D,Ul�o

R· h 'I Ald L' Rossinante -

" 47" Stuíl Pantanal; Mo!!.da·do,�: ,Ev'''"ral.do M.edei� t.
F1ilosofia x Ciências Ec. Filosofia x Farmadonto

ções), " lac ue o, "

o uz -

"

e América. Tulia "52" Hamilton'Araujo ·-tos' e lV,J:auro Machado. Direito x Fà:rmacodonto Direito x Ciências Ec:
.

Rajão . "53" Stud Don Gamilo
'

,

'"
, 30. páreo ,- Classe No-. 1.200 metros _ Dotações Cr$ 3.000,00 ao l'Q ·colocado ----:-�--__,..._-..-------......--

vissimos - Out-riggers a
� Cr$' 6Q_0,00 ao 20 .

!

4 remos com timoneiro - Prováveis duplas:
.

,

� : __ •••••..

·············1( 2.000 �!'!tros - Taça ·'Dr. '

No 10 páreo, 12''':''' No 2°, 12":"" No 3°, 12--- No 4�! • ,

Léo Pereira' e. Oliveira'" e 13, e No 5° e t1Itimo páreo a dupla 23.' '"
I

I' To' ne·' de 'Na't'a aNomedalha� de prata ,e boroo- Chamamos' a atenção dos. simpatizantes' e aficiona- .!.,
"

r . I,�" ' _', .'

"

çdos do esporte elegánte- que, como de costume, o Jóquei W '

ze. Concorrentes: . Marti· Club-e Santa Catariha tem o máximo praze'r de ,conduzir
neUi (com 2 guarnições),- gratuitamente até,o Hipódromo da ,Ressacada todos i A' FASC f

"

I· d· 2'8 d- orrent
...'

d E J' d ARiachuelQ, �A}'dO' Luz e 'lpi-, aq,uê1,e's que' assim ó ,desejarem, pondo' a disposição dos' H ara rea Izar, Ja. o C' ,e, na, piSCina a:, SC(l a
-

e . pren-
,�����So ��;::::.eis \�r:��!��;arà�e�: e f!;:r�ce:�:::: . i dizes de Marinheiros; ó .1;'0 lorneio �,e Natação da -Temporaüa.

'

Inscrições,
�antém, o Jóquei, postos de venda" de acumla-das nas· ,.: b I d

",

f
' .' � I

'

I.segu�nte�I�as����:!�U�!�� ����RL:�i:. ENGRA-

i a. ert�s pªra. ás
-

c asse'5 e petis, in anfts, JuveQís e iuU tos.
" .

";a� .notic;iâ:S:" • �

,
l.#

,
Esta tárde, em, seus do-

,mínios, ou seja no estádio
da Praia de Fóra, os tríco-

naís -serão decididos em

<

* .. *,

gento Gregório, na ,piscina.
da Escola de Aprendizes de

. Marinheiros.

ranga.

4.'0 p,áreo;_ Classe prin
cipiantes _ Can6e - 1.000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
"DE SÃO PAULO -PARA TODO ,O BRASIL, AGORA, 'P�LO REEl\1BOLSO

A,E'R:f;O" - K Cidade dos �viamE!ntos
"

Firma idónea depoaltarta das melhores marcas de CASIMIRAS, LlÍNHOS,
s TROPICAIS e'etc:, desejamos ampliar suas vendas, diretamente aos consumi-

'� dores e tradicionalmente conhecida pelo sistema de REEMBOLSO POSTAL,
� AGORA, trabalhando, também, pelo REEMBOLSO AEREO, oferecendo, as-

�
sim maior rapidez e segurança em suas entregas, deseja entrar em-contacto
coIrr pessoas ativas e bem relacionadas, a fim de desenvolverem Intensa ati.

'li

: vidade no ramo, Cede-se mostruarío
-

grátis e paga-se alta comlssão, Para

� alfaiate. e <evendedo<e': grandes descontos. O. ínteressados queiram di�'.
l

� g ir-se por' carta para: A CIDADE DOS AVIAMENTOS - Av. Celso Oarcfa, �.
� ,

947 - Cx., Postal - 10.021 - (Belenzinho) São Paulo. ,<
..� �w_ _ _ __ "'._._._._._ _ _._..w.w••_••� _•••••••_._._-

.' '. SÍNDiCAT-O DoS-:ARRUMA�S .DE FLORIA
. NóPOLlS

'Iminuto EDITAL
Faço saber aos que' o presente 'virem ou dele tive

rem conhecimento que, 24 de Abril de 1957 serão :reaU..

.zadan neste Sindicato as eleições p�ra escolha do De-

I, legado-Eleitor desta entidade que oportunamente parti.
cipará da eleição para,« Conselho Fiscal do Instituto
de Aposentadoria e Pensão dos Empregados em Tranâ

portes e Cargas, ficando aberto o prazo de 8 (oito) dias
consecutivos a contar do. dia seguinte à data da primeira
publicação dêste EDITAL, para INSCRIÇÃO dos candi
datos na Secretária, de acôrdo com o dis-posto no Art.

,'40, § 10 da Portaría nO DNPS - 3.391, de 13 de Outu
bro de 1954, modificada pela Portaria 3.948, de 28 de
Fevereiro de 1957.

A Inscrição do)! candidatos será requerida ao Pre
sidente dêste Sindicato, em petição nos têrmos -do mo

dê lo aprovado pela citada Portaria e que se�encontra à

disposipão dos interessados na Sec:t:e�ria desta entída
de, firmada pessoalmente pelo candidato e entregue três

(3) vias contra recíbo, devendo ser instruída com oa.se-

guíntes documentos:
'

I a) declaração de próprio punho, com letra e firma
reconhecida 'por tabelião, de que não íncõrre em

qualquer das causas, legais' de Ineligfbilídade,
previstas no Titulo "V" da Consolidação das
Leis dó Trabalho (§ 1 do Art. 11 das Instruções
expedidas pela Portaria Ministerial nO 11, de
:11/2/1954.

b) prova de empregado ou prova de estar quites,

com (, Instituto a que está vinculado em se tra-
tando de trabalhadnr autônomo.

'

c) no áto da apresentação da petição o candidato
exíbírã o título de eleitor e prova de quitação
com, as obrigações militares, as quais, logo após
conferidas com as declarações constantes da pe
tição, serão restituidas ao interessado.

Florianópolis, 6 de Abril, de 1957
ANTôNIO DE OLIVEIRA - Presidente .

, com

KOLYNOS
,

Ihedá

e!;:S3,�rote(ão extra
Címra as cárie!.'

essa sensação extra

de fl'es_cor
, . �

s KolY...!10S
,

�..s _o_eIllTAL_

- agora 'ambém
em 'amanho. GIGANTE • FAM/uA

.....

gem ao Brasil, a, sra, FeUsa

Rincon de Gauthier, prefeí
Notícias do Teerão dão ta de San Juan de Porto

conta de que o primeiro mi- Ríeo, receberá, em Wasbing
/

nistro Huessein Ala se de<. -ton, a medalha naval dos

mitiu do cargo, sendo nomeá Estados' Unidos.
do, para substití-lo, o sr.

Manoucher Egbbal ..

Dizem, de PortSaid, que os seus respectivos chefes.

se espera terminem hoje (5), -: :-

os' trabalhos de Hmpêsa do

canal de Suez, com a retira

da do último obstáculo,' II

fragata "Abukir", posta no

fundo pelos egípcios.
Foi iniciada na ilha de

Antigua a construção de

uriía estação de' observação
de teleguiados, a fim de

_. '.. ,

-: :-

As autoridades eleitorais

argentinas cancelaram o re

gistro do Partido Comunis

ta Arg'ellthlO, o �ual não

poderá issim concorrer nas

próximas eleições anuncia.

das pelo presidente A:rambU·
ró.

Para substituir o general
Lyman L. Lsmnitzer, foi no.

aeompanhar a rota do satê- meado com and ante- chefe

.lite artificial da Terra, nas das fôrças da ONU, na Co.

experiências do Ano - Geofí- reia, o general. ,G,eorg:� H.
. .',

. ."

sico de 1957-58. Decker.
-: :- : :- ---: :-

O'Emba,ixador Cabot Lod. O senador Jacob K. Ja·
ge, Jr, esteve na séde da víts solicitou, na Comissão
ONU, em Genebra, em vísi- Especial do Senado, a du
ta ao pessoal que alí traba- plícação da ajuda financei
lha e para conferenciar com ra particular americana ao,

Exterior,

����J��. I :��A��::��;:�::' E:::
Srs., Agentes de A,mpha. (4) seu oitavo aniversário

ções ConlJeçam as maiores I
d � d

-
'

novidades em retratos

artis.j:
e un açao.

ticos escrevendo pára Cai'xa : :-

Postal 6.466 São Pnulo No regresso de sua, via.

Reat1zar-se-á, em Setem

bro, na cidade de Paris uma

conferência sôbre a aplica
ção dos Isótopos radio-ati
vos nos estudos dé: caráter
científico, reunião que se

rá patrocinada pela UNES
CO.

-: :-

Assumiu o Comando-chefe
(Ias Fôrças Terestres da

OTAN; em Font.ainebleau,
perto de Paris, o generall
alemão Hans Speidel.

--: :-

•
A OTAN noticia, em Paris,

que conceaerá dezoito bol·

sas de estudos, na decorrên
cia ,do ano aca.dêmico iIi'e

Os Homens Podem S ir
o que representam doze degraus quando da sua

escalada resu,lta não só uma economia de 20 a -30% co· '195,'1-58, a universitários e

mo ainda a oportunidade de fazer uma escôlha, de alto
homens.de letras de treze

bom, gôsto entre um mundo de artigos finos?
E por assim ente.nder é 'que a direção de A Mode- paises.

lar instalou, ôno primélro andár do seu magazin, uma' -: :-

f;eção completã de artigos para homens e tneninos. Na' O pêso cubano, segundO
verdade uma das melhores secções do nosso -comércio. .

declarou o presidente do
Os ternos Duc,aI - Wollens, - Chester � Modastil Banco Naciona.! de Cuba

t'
.

aiu tia... de outras marcas famosas· �epresel'ltam a má�
,

�stj .sendo cotatlo ao -par'xima expressão da elegância ,do bo.m gôsto para a esta. "-

ç,ão entrante. Também os paletó's e.as '�alças espor�e, as cum o dolar ame:ricano, den
camisas de lã, as· sueters, as\,capas'j os ,sobretudos, os tro do piri's" o .-que r-eflete
blusões' de cOlJro,. ali se. encoI\tFam ·em

.

\profusã"a de . .a situação éx-celente da.eco.'
quantidade e variedade d-e tecidos. !,!omia de Cu-bã:

.

Quanto aos preços basta ,(li�e:r que na � Modelar
l'mbo)·.a ,existam a� mais famosas confecções do país, se

,
<::ncollf,ram, igualmente ternos .� lã a 600 e 800 cruzei
ros. Calças de pura lã à Cr$ 2�Q,oo :- Camisas de seda
.4té a Cr$ 110,00 etc etc.

,

-

Vale a pena conhecer o 80rt' eilto para homens ,e
, meninos de A Modelar. Va1e tnefl pena escalar os

degraus ...
' '

o ESTADO
dt-

.'
J!"'

Presentes ��.para as noivas de

�S'E M,fs

CONCORRE
I 'lll'O SOS p'RrMIO

\ ,

15 dias em OO�W/A l�'[�OC
para duas pessoas, com tudo pagaI

num �uper G OmcreHation da

Como participar d� sertelo s

* Peça à vendedora o envelope especial para V. colocar a
nota de compra com seu nome e enderêço completos.

* l).eposÜe o envelope no urna NAllOTEX dei loja ..
,

,�...

• ainda:

1 televisão G. E. -1 refrigerador G. E.
- ,1 ródio-vitrola G, E. - 1 móquina de
lavar roup'á Eendix - 1 móquina de
costura V goreHi - 1 aspirador de p6
G. E. - 1 enceradeira G. E. � 3 ródios
de 'cabeceira G. E. - 3 liquidificado·
res Walita - 3 ferros elétricos G. E.
- 3 jog:JS de Nailofex.

I

* o Sorteio 'dos 20 cortes premiadas será real zcdo dia
15 de Maio às 22,30 horas na Televisão Recorc!-Ccnal 7
em cadeia com 'a Rádio Record, .ondos médias e

curtas, São Pavio. •••• � •••••••••••• � •• G •• , ••••••

Dêste sorteio não podem pcrtlclpar os f"
cionórios da NAILOTEX e seus f.:lmlliaru.Aproveite agora para

fazer suas compras

o qUI ,.. de m'elhor em I1rl ta

..

NAS BOAS CASAS DO RAMJ EXJ\ OS 5CUiiEli "M\GI:··fjHI", litlG�Rlt E'U-MBÉM OS LINDOS TEUIIOS

_',-.

'MEXERICUSiDEIH LtYWOO
, LOU COSTELLO - é o

=,
. - /1- pensando em Deborah K

.

f d' dupla ,'DorthY Malone teve' uma para o citado papel,
une maIs so re a . ..

,., ...
,

Realmente Lou Costello hriga feia com a Universal, - /1--
é _. na dupla do gordo e dr, f porque o estúdio queria qUE; Fred Mac Murray

magro _ aquele que sem�
I ela aparecesse numa cena de veu ensinar sua esposa

I V
'

a p;�w cai nas nt;,1 �'The Man of a Thousand 'June Haver - a jogar
pre e a .v. , '"

" d
.

t. f C
. '.

1'-
sições mais f'xtranhas, rece DF-acesby' udsanl o uma �:!l ,1, e. orno prImeIra Iça0,

be eom o p'rato de torta la (.rut
_

ec a.rou que a�e- se-lhe para jogar a h

b t t nas nao usarIa nunca cm- contra' uma árvqre.
ca eça, e c. t: '.

b " d' lLoú nasceu em Paterson tas, e estav-a aca, ado " cumpriu a 01' em ao pe

/I letra. Jogou a -601a contra. ãi
(Nova Jersey), e foi vende-

. ,-
-

..

dor de chapeus, e acrobata, ,DIana Dors este,v,e VISI- ái'vore, ela se embaraçoU'
antes de ingressar no tea- tandü-a casa de Zs� Zsa Ga- nos galhos e nunca mais vo]1

tro burlesco, e de pois no bor e ,descreve assIm o se? tOtl para o chão. A liç�o d

quarto: "A casa parece um golfe terminou aí.
c()nário de cinel_!la ... mas o - // -
que achei verdadeiramente Gr'ace Kelly está ficando
interessante foi o quarto de com fama de não ter gOS�
.Zsa Zsa. Nunca ví nada nenhum para chapeus. Usa

igual. Só
.

os revestimentos os mais feios que encontra,
de'.,em ter custado perto de e menos proprios para' real
1,00 mil libras esterlinas. çhr a sua fisionomia.
Apel'ta-se um botão e todo - // -' ,

o qu!-<rto aparece iluminadrJ, A família 'Cornel Wilde
com uma fabulosa luz rosa., está - finalmente - cons·�

'Não se ;ê, porém p,j:!nhuma truindo sua propria casa,

lâmpada". numa cóÍina de- BeverlY.
_ // - Nes'ses últimos tempol3,�.

Glenn Ford provavelmen- tavam morando na casa de:
te têrá sua companheira de José Iturbi, que,haviam alu
film�s, Rita Hayworth, em gada. ,Cornel fará o papel
"The Notorious Tenant". No de Marco Antonio em "Sto

entanto, se os produtores rY Of Mankind", ao lado do
não 'puderem obter·a cola- Greer -Garson e Yvonne de

boração de Rita, estão já, CarIo.

cinema.. ,

•

Hoje em dia, Abott e Cos
tello ainda são uma das dü

pIas que mais d-inheiro p
Ilham na tela. Cada um d:;·
les procura vencer o outro
em' seus muitos negócios.
Quan�o à ,\ ida familiar, sã.,.
casados e tün filhos. -O úl-,
tirf1,1í f:lme :�a!izado

, pela
engraçaria dup la foi: "Ab9
bott & Costello Meet the
Mum'tll'Y'.

' .

-1/-
.....................I �

REP, NO "'MANA E STA, 'CATARINA
Enio Rosas & Cla. Ltda.

, PraC;'J Barüo do GCirauna, 67
,

lixa Pos�ol 320 • Tel. 208
cota Grosso .. Porànó (

ÁLIANÇA J?A BáRIA CAPITALIZAÇ,ÃO S. A.

Perda d� 'título
Extraviou-se um' títuló da Aliança da Bahia Capi

talização S. A., ,do valor de doze mil' cruzeiros, de ;n0 de

ordem-253.448 e nO de ,sorteio 10.752, emitido pela Agên.
cia Emissora do Rio de Janeiro em novembro de 1946,
pertencente ao Sr. Fr�ncisco Andrade ,Filho, residen�e
nesta cidade, com os 'pagamentos efetuados até' março
de 1957, o qual o declara nulo 'e vai requerer a respec-

tiva segunda via. �

Florianópolis

EMPREGADA
(B O M O R D E N A D O) �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MODELO STANDARD 7,4 pés.

"

* 4 MODELOS
* 4 P R E c O S
* 3 GARANTIAS

E ASSISTENCIA
TÉCNICA
DOMICILIAR
GRATUITA

lia O Rf·FRIGERADOR é FRIGIDAIRE
.

.

.
2:1 PRESTAÇÕES SUAVES PAR,A' rQUALQUER ORÇAMENTO A PARnR DE

..

1,

mensais

i .

MODELO MASTER 7,9 pê.

EDIFICIO IPASE
. (

•

L

II '

I/. .'

,

E AINpA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS
.

COMPRA
DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA--
RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAGUA' DO SUL

.

.

�

.
. .. • _

'
.

'1 -. ••

•

___
... ;_.

MODr.lLO MASTER 9,7 pés

MOD.riLp DE LUXO 9,5 pés

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
. i

. E ADQUIRA A SUA

;

t. ;
,

s

* MARCA REGISTRADA /

....

O Diretório Regional do Partido Social
Democrático � Santa Catanina, pela pre
sente, de acôrdo côm ri art. 19, letra K dos

. "-

Estatutos, convo a "Convenção Regional
Ordinária do Partido para reunir-se nesta
Capital, na séde partidária'l à. rua Arcipres
.te Paiva n.? 5, no dia 5 de maio próximo
vindouro, com a seguinte ordem do dia: '

às 9 horas- reconhecimento' dos pode
res dos delegados;

às 14 horas - 1.0 - eleição do Diretório

Regional para o quadriênio .

1957-1961;
2.°_ assuntos de interês
se partidário;

Florianópolis, 10 de abril de 19�7.
CELSO RAMOS

Vice-Presidente no. exercício da
Presídênéía.

.' -

Madeireira 'Philippi' & Cia.Municipios Jerroviários'P,arl_i�o SO,cial Democr:áli�ol
I.i .

. -

I

.-'," �. ..' '

.. 'I,DI�etono �egl9nal de S�nta êatarlna
A rêde ferroviárla brasi- sempre atingem a ârea de" .

.'

leíra cobre menos da meta- suas sedes. Mas nalguns
-

( O N. V O' ( A. r A- O
de dO'S municípios' existentes existem linhas para uso pri '"
no paí·s. Sôbre um total de vado de emprêsas particula

2.399, O' número=dos muni- �es, as quais não, são com

elpíos servidos PO'r estradas putadas nestas estatísticas,
de ferro alcança 974 (40,6 que sõmeríte abrangem. es

por cento), segundO' O'S da- tradas de tráfegO' público.
dos divulgados pelo IBGE Minas Gerais, o Estado de

referentes a 31 de dezembro
maíorc qurlometragem ferro-

viâría, .conta 216 munícípíos
de 1955. Havia nessa data, servldos PO'r vias férreas

,(44,5 PO'r cento) e 269 ••••
portanto, 1425 muníeípícs
sem .trHhO's, assim como Uni

(55,5 PO'r cento) não servi-
dades da FederaçãO'-inteiras

f,
dos.

sem sequer uma linha er-
Entretanto SãO' Paulo,

rea, entre as quais um Es-

Icom menor quilometragem,
tado : o Amazonas,

possui 268 municipios, O'U .,

Em sua maioria, O'S mu 61;6 PO'r cento, cortados PO'r

nícípíos f.errO'viários estão ferrovias, E' mais elevada'

IIO'calizadQs na RegiãO' Sul 'ainda a proporção encontra

(411) e na RegiãO' Leste da no Estado do RiO', onde

I(375). NO' Nordeste, seu nú- 54 municípios (91,5 PO'r cen

mero é bem menor (149), to) estão compreendidos no

redusíndo-se ain�da mais, no nal, Os Estados em que há
.

Centre-Oeste (26) e nó Nor menor percentagem de mu

te. (13). Em muitos dêles, nicípíos servidos são O' Pi
os trífhos cortam pequeno auí. e Goiás, ambos com

"-

trecho do terrítôrlo e nem 11,1 PO'r cento.

Todo o tecido usado nas famosas roupas Impe
rial Extr3 é pre-encolhido, assegurandh assim uma

roupa impeeavel, .flue não se deforma com o uso e
. veste bem em todos os tamanhos. .

_

Estas famosas roupas são, distribuidas com ex-

Cabe ao Senh·or . Preparar« ,_.C_IU_Si�Vi_'d_ad_ê_'_n'"7"e�st_a.,..c_id_a_d_e.....p_el_Ó_M_a_g_aZ_i_ne__;_H_p�__
e.

Fataro�de_Seu Filho 'CA'MPÂNHA DE EDUCAÇÃO:,
o jóvem .IfernahUO' Rilla, de Sã0 José, após cursar O'

.

'.

'FIARE(TALCurso Especializadc "Lauro Muller", no ano passado, LV � .

obteve o' 3.0' lugar r;') concurso para a' Escola Prepara-
tória de Cadetes. Só ísto vale 'cómo tcredencíal da per- . O" Euc�lípto viminalis é O indicado
feição com qua o. curso é ministrado, SO'b à orientação
de um côrpo docente idôneo, prático e eficiente. para o plalldio AI[lI .. reelões deinverne

... Esta é a sua O'pc.rtunidade p'lra ingressar na car,rei- 111 � �

ra das armas. Se \f'm de 15 a ,19 anO's, ,prepare-se nO' ri o'oso
.

t ''';Jft b
I

-tCurso acima ,para' 'ler em breve oficial da Marinha, Ig ,SUPOJ anW:-as alxas empe-
Exército O'U AerO'náatica.

...
, ,

p" d
' '1

As nlatrículas já estãO' abertas, e as aulas p.rinci'pia- ráturaSI'. ro uz -.m, ..

Beira· para pasta"
rão a .2 de abril. Ibformações à rua Saldanha MarinhO' ." 4> 11" , •

'

n. lI-A. diriamente das 17.00 às 18.00 hO'ras, e aO's sá� mecaOI'ca.
ex. postal 253, FlorianópO'lis.
Cx. b�i�015is:���i������o ";LAURO, MULLER" _ Pára:qu 'k1ue'r informaçãor consul-

Ii't��alidadl' ss!. el, ���áxi te o. :)côfdo Flo'restal".
��-d��������

Rua 24 de maio, 1.128 - Estreito

FONE-2073

Organização. Especializada 'em BENEFICIADOS de PI..
NHO e LEI -- SERRARIAS PRÓPRIAS'

,

!

Estoque.Permanente de: - ,\
'

Assoalhos - Fôrro .Paulista� Abas' - Semalhas -

Filetes _ Reguas .-' Madeiras para moveis - Madeiras
Brutas e 'aplainadas

Cal de Pedra'

.', . Telhas Francêsas e Tijolos
, .

- Depositaria das principais
.

Cerâmicas.

. .

� i
Vendàs: _- Atacado e Varejo

'

.

I__!••••���� :...� � I•••�(

:elesa,da Alema- Parto :Sem· Dorha Orlenf�1 . A equipe de obstetras da Maternidade Dr. Carlos
Corrêa D-rs. WALMOR ZOMER GARCIA.; ZULMAR LINZ

BERLIM, 12 (DP) - O �ov�r. NEVES � - RENATO COSTA, leva ao conhecimento das

n� da Alemanha Oríehtal "ãnun- 'pessêas interessadas que dará início no dia 6 d
.

Abril
ciou hoje que pretende criar uma p. vindouro, ,aO' CURS.o PREPARATóRIO DO ;ARTO
defesa arfeficial a�im de contra- SEM DôR.

'

balançar o estabelecimento lie As inscrições estarão abertas até O' dia 5 de' Ábril,
armas atômicas na Alemanha podendo as mesmas serem feitas com quaisquer dos
Ocidental. 'Está ainda preparando.médicos acima citados.
uma lei p�ra estab�lecimento d� Sómente poderão ser matríçuladas, gestantes à par-
defesa aêrea civil. tir do fina-l\do :60 mês (ultima semana) ou, inicio' dO'

70 mês. -" ';",
'

- De�ej�'�impar O'U t!O'nsertar sua máquina
<fe cO'stUl::à?

• "

-;:- Di�qúe' pa:t:a;' O' telefone 2925 e te'rãs um

técnico";',
.

- 'A flO'restl!o significa:
fonte, inefusttial; sO'lo fer

til; Je'rreno valO'rizadO'; pro- ,

téç;�' de mananciais, defê
sa contra a erO'sãO'; garan
tiâ de abastecimento do nm
terial lenhosO' necessário
ao êonfO'rto, à economia e à
sO'brevivência do ijomem.

Fogão!., querozene
.

\1 ende.-se um com' 2 bocas e fO'rnO', cO'm pouCO' uso'.

PreçO' de O'easiã'O'. Tratar pelo Tel�fO'Jle 3548 e ver à R.
Dorval MelqUiades N. 4 - Ap. 102_/:-·

.

" . -_ . - --
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"O Estado" o mais antigo Diário de Santa C t •

__
' a arma Florianópolis, Domingo, ,14 de Abril de 1957

.

.�.

'I '

I
., ----

'l,.ti�3+���
.";

Entre os milhares de belíssimos e bons artígos d e Inverno; pa�a Senhoras, HQmens e Crianças,
de chegar.

Destacamos como oferta excepcional
Cas8lCOS de

.

pele a ,._...... Cr$ 2�lO,OO
TailleUll'S de pura lã, a ....•..........

"

.'. ; .... '. Cr$ 830,ÓO
Casacos de nylon de sêda, a Cr$' 1.510,00

. /
Casacos de 'pura lã, 2/4, a Cr$ 425,00- .

acabados

.
"\'. '

. -.

� ; ....,,:'�.�.;. '-..�'�,�'i!:i;f:�:
,.

_ ....,. .... -_ .. -::,v

Ternos de pura lã, a Cr$ 850,00 - Capas de gabardine, a Cr$ 935;00 - Malhas para homens e meninos, etc.

--?
NA

A M.ODELAR

c

1-
..·..·..·_..._--

,O Chile:rroieta -I Construção 00 Maiar
João Vieira a Cia Ltda. ����:����::!�=:;:�- "11 Iu'nel Ferrovl·a'riol:DO'lM/ .sentêmente, estudando um A

projeto' de obras ferrovíâ- em 64 quilómetros. Durante Atê recentemente, essa' os' trens tínhan» de.
rtas orçadas no equivalente o período'colonial, a única histórica decisão teve pou- 'para, o norte, galga
a doze milhões de dolares, ligação entre Santiago é, co, ou nenhum efeito sôbre costas e encontrando,
íncluíndo a construção do Valparaiso

I

era através das a economia chilena. Depois da passo, uma sêríe,

(mais longo túnel ferroviário montanhas do litoral. �as, da.segunda guerra mundial, minavel de pequenas

do mundo. Isso ocorre na quando há cêrca de cem a expansão economica, acar vaso

ocasião em que comemora o anos, foi construída a atual �tando grande aumento do Essa topografia red�
cinquentenário do famóso ferrovia, a montanha. cons- tráfego ferrovlãrio, fez com tonelagem suscetível

"Símplon", o único túnel do tituiu uma barreira quase que se tornasse um obstá- 'transportada e limita a

mundo, de mais de 20 quilo- íntranspunível. E, como con culo ao progresso a exi�tên cidade das Iocomotívasi
metros de- extensão, que li- sequência, a estrada de fer cia -daquele percurso ferro- resultado é o custo ,�é g
,gà a ltalia à Suíça, através 1'0 tomou a direção da mor viário mais Longo entre ração mais elevado,

dos Alpes. te, c�ntornarido à cadeia dois centros 'de tanta impor qualquer culpa da pró
montanhosa, numa volta em tância para o país. Em vez ferrovia,

O projetado túnel chileno forma de U com cêrca de de atravessarem díretamen- Engenheiros chilenos
deverá ter 25 quílometros 60 -quilometros de extensão, te o maciço de La Dormida, culam que o túnel, reduz

,...... . _. \

do o trecho Jferroviári()i
64 quilometros possibilita
uma economia de um mi
de dolares por ano, só
custo da operação. Além di
80, a economia obtida peia
dímlnuição do desgaste do
material se elevará a ..•.••

200.000 dolares por ano•.
FJ ainda mais 'Importante

é, �ue, êsse trecho de siste.
ma ferrovIário chileno sen..

"do inteiramente eletrifica-
.'

I

do, a abertura do túnel acar
retará uma economia de ••

4;00 wk de energia, que é for
necida pela Usina Santiago-

_

Valparaíso. Essa energia po
derâ-ser redistribuida para
a indústria, concorrendo,
';àliosa�e.nte, para expandir
ia economia do país.

:Mais importante que a

economia direta de dolares
é o fató de que haverá uma

"edução d-e uma hora e meia'
'no tempo nas viagens fer
roviárias entre. 'a capital e

seu prin-cipal parto de mar.

Espera-se que as despe-
'

sas feitas com a abertura
do projetado túnel sejam
cODlpensadas dentro de pou
co tempo; Ao mesmo tempo,
'a grandiosa. obra está de

acô�do com o amplo progra

,
ma' que o Chile vem pondo
em prática para modernizar

ç'ão de seu sistema ferro

.viârío. Recentemente, por

exemplo, Santiago anunciou
a aquisição de mais 31 mo

dernas Locomotivas diesel.

elêêrícas Gq_neral Elictric,
para substituir as a�tigas
Iocomotívaa a vapor, assegu
rando

�

novas economias pa-
, ,

ra o orçamento das Ferro.

vias do Estado.

- RUA SANTOS SARAIVA, 250

CASA ESPECIALIZÁDA C. P. N. 20 - TEL., 6.263

EM MOTORES,
. END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD

FREIOS E MOLAS' ESTREITO - FLORIANóPOLISCHEVROLET
SANTA CATARINA

são ligados por uma ferro-

iDISTRIBUIDORES --DOS AFAMADOS. "PISTÕES MAHLE"
i
I PISTÕES

:i
I .

. ..

••••••••••••••••••,.. J

PARA QUALQUER TIPO DE MOTORES
de comprimento, atravessan
do um majestoso monte cha'
mado La Dormida.

_..-

REVENDEDORES
.Atualmsnte, os dois mais

importantes centros do pais Reaberto
........·lioteca

, rpblica:�N., -'O . E$.I{�ito
AcY Cabral 'I'eíve que 741 (setecentas e qua- tes foi de 30, dIariamente.

_

_ Diretor da Biblioteca renta e uma) pessoas fre- Como se pode' �valiar, .

a

pública do Estreito __;. o .quentaram a Biblioteca' PÚ- Biblioteca PÍíbUca Mu.ni-

I

A firma IRMÃOS 'BITTENCOURT - Indústria e

via que-contorna La Dormi Comercio comunica que adquiriu e reabriu o antigo
da, tendo uma extensão de. DEPOSITO DE �ADEIRA E MATERIAIS PARA CONS

cêrca Ii�. 190 quilometros. O '1'�UçÃO. ----:"_DAMIANI
- Ago!a _V. S. não tem necess!.

t' 1. t'· di tA . dade "de ir !ao longe para comprar MADEIRAS -:- T,E-
une: e�CJt� �ra _�� -

s aneia ,LHaS, _ TIJ@LOS -'- :AREJA.:':_ CAL _ etc.-poie é ali
entre Santiago e Valparaíso , na Rita Maria -Caíâ Frederico Rolai S/N - Fone 3802.-

.
,

.

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

!
.

I
i

i·

\
I

I

rio.
Retorno dos Acanhados Pei
xeiros "e as Timidas TÇlU-

Prefeito Municipal ..:... Os. .bllca Municipal do

Estrei-'I cip�l do Estreito vem [ustl
to durante o mês de março ficando 1l---8ua existência, co
último, sendo que dêsse. to- mo um dos fatores ao bom

tal, 553 consultaram revis- incr�mento in�lectu�l, da
tas, 46 preferiram jornais gente do Estreito, e confir
e 142 se dedicaram a Ieítu- mando o êxito do esfôrço
ra de livros diversos. Acres I administrativo do sr. Osmar

mar Cunha - 'recebeu co-

municação protocolar, em a

) qual concede ciência ao Go

vernador .' da Cidade o mo-

vimento normal de ativida-
� .

des da referida repartiçãb

- Grandioso Baile carnavales
co da Aleluia: Dep, Balneâ-

�unicip�l. Consta, Ido

ofi-I' cent�
ainda' q�e a Bibl!oteca

CIO enviado em data de 2 .funcionou, nesse mes, 2"

de abril do corrente ano" dias e a média de consulen-
I

Cunha, tradUzido no empe
nho demonstrado pelo Edil

t."

florianopolitàno, junto às

autoridades federais pela
Diá 20 Sábadó

concretização de uma fina

lidade administrativa que
vem' correspondendo plena
mente.

fOIa.. ..w &ta c:..Iia"taret.NJ
r', ......... ·Itpu&>.

reíras",
'Início às 24.00 horas. Onibus
gratuitos de volta.
Mesa Cr$ 100,00 Cúnvite50,00.

I,Dia 21 Domingo � Grande Baile infantil da
Pascôa .. Início às 1,5.00 ho-

I A.ra1s. �ede Urbana. :I3onbons,
I .

regrra,
I Dia 28'Domingo - Soirée juvenil - 20.00 às

'. i" 24.00 horas - Sede urbana.

/ AGUARDEM PA�A MAIO'
!

.

A GRANDE ORQUESTRA
,

CENTRO�AMERICANA. MA
RIMBA CUZCATLAN 15 fi-
,guras --' cantores - Can
cionei-ros - Rumbeira -

Trio'Limefio.

,l'·"

1

I

Atualmente, as Ferroviae
ído Estado já mantém em

operação 7+ locomotivas die

seI-elétricas G.E. e 10 loco-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vende-se um quarto de
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,

E' programa desta Inspe
toda de Fomento 'Agrfcola,
completar a obra aí inicia
da; 'que seria a oficina,' apro
veitando os alicerces para a

instalação de um laborató
rio de mudas e sementes.
No ano passado, inicia�os -

uma grande plantação de cí
trus [limões e laranjas), pa
ra verificar a competição de
variedades. Tem"),,, elwive>in'
das 30 mil mudas de parreí
ras da variedade "Niagara",

Põsto de Tiiueas

lin�talaçã,o. Acha-se sob a

direção dó Agronomo Milton
Gomes de Campos.
Pôsto Agropecuár,io de La

jes, sob a direção do Agro
nomo José de San Filli Bot�
tini e .dedíca-se a cultura de
batata semente e criação de
suinos e cerelicultura.

Galinheiros de recria

I�����- �
"'.

,._...w.'Y'w-.......-�-J-......
. {��,,�·��:::..�J�i-=�::;;;:'�4�·Pôsto Agropecuário de branca e rozada, "que "serão
Urussanga, fica a 6 quilo-s distribuidas no mês de m�io
metros da cidade' do mesmo do corrente ano.

-

nome. Está sob a direção do'
,

Temos, em competição _
f

Encarregado de, Turma João 6. variedades de feijão, 5 de
Adolfo Corrêa. Dedica-se a 'feijão soja, 2 de arroz, 2
cultura de Iegumínosas, cria de mandiôca, 2 de' '�batati
ção de gado leiteiro .e aves, nha, além dos viveiros de/

Pôsto . Agropecuário de hortaliças. Temos curvinive
Araranguá. Está sob a díré lados 2 mil Iimoelrcs rugo
ção .do .Agrõnomo Antonio sos, para enxertâr nó eorren

Bertonciní Neto. Dedica-se te ano, 50 muda: de �n(.na
a cultura cerealífera e cria- e 200 mamoeiros de altali-

ção de aves, nhagem- e 2 va·rieda,des de.
Campo de Produção e MuI cebolas 2 de alho.

'tiplicação de Sementes de Vamos íniclar,. - também
.Cevada. Está situado no êste ano" um cafêzal com 3

Municipio de Tangará. Sua variedades de a.lta seleçãe
instalação começou no .f'im recebidas do Instituto Agro
do ano. E" dirigido �elo nômico de Campinas, São -

Agrônomo Joaquím .Peixo- Paulo. As variedades são
Bourbon Vermelho, Bourbon

:1:" .cf::,
.... \��!iiE; Amarelo e Caturra,

E' programa do Fomento
extender no corrente ano,
êsses experimentos.

VENDE-SE

casal, uma mesa, de centro
e uma mes3'''ôe copa.

�

Tratar na Rua, Altamiro
:i'u imarães, 16.

ARMAZÉM,
V�nde-se um, com ótima

freguezia, sita à rua,Bo
J -aíuva 13.

Preço de ocasião. Tratar
'1

Posto ·Agropeeuáriq. de Tij�cas
. uo mesmo.

....._ .........J'�............��

��.!Sittii.!"'-f.:a-'.···.�-
E;}lPREGADA

na de Recuperação de Veí
culos e Máquinas Ag'rícolas,
situada no Estreito, à Rua

Santos Saraiva, sob a Che
fia do funcionãrio Gentil

,J:oniYilhott.
.3. Gó'iJtariamos que V. S.

$&.;lasse sõb serviços da
est

d'[st inguem na contabilida-
de.

'
.

.

Os Postos de Assistência
·AgrícQ.Ia funcionam sob -a

responsabil idade (!.e um Mo

Pôsto Agropecuário de

Xapecó. Situad� a 3 quilo
metros da cidade do mesmo

nome..Está sob a direção
do Agrônomo Renato Luiz
Pereira de Souza. Dedica-se
a cultura em geral e cria

ção de aves.

Freeis a-se
.

de uma bôa
empregada só para COSI

nhar. T ratar à rua Sâlda-

Yende-se
Vtnde-se um afreguesa

do armazém d'e secos e mo

lhados, 'situado à rua Ani
ta Garlbaldí, 48. Facilita-se
pagamento. Tratar no' mes
.mo local, com o propríetâ-

nítor AgriG�I�a.
3. Pode explicar-nos o que
ifica o Monitor 4 �co-
"" 10·' ''lJ!. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.;� �il8r Ser �rtista De C!Dllma? �m· �I-or-Ia-OÓ-PO-II-S
------

I;� A OportDDldadll�O f.lme-Dtreçao-mstéria- r-

�'�banola\m8Dto�-:-CircDito�T8st8's
"

.

Nascimento tem a teíra de Crédito' Cínemate ; nas f01clorlcas; .subldnhadaa
e um quarto de sé- I grafieo;: que aqui na -e�pi�al. pela música espeeãalmente,

m pedaço, , gente fic'o" que aqui .na capital composta pelo jor�alista e

. .surpréends pe1a ativi: proeuraremós interessa� as musicista Oswaldo Mello Fi-
. ?� desenvolvida até agora' classes- conservadoras, res- lho.

� .
'.

17'0'1 ,�o b�m Cinema em' pendeu Armando 'Oarreirâp,- O corpo técnico já está -de-

r pais. \a.dvogad:o;' orienta<lPr do vidamente contratado, deven
dlutor ,e diretor da Clube do' Cinema e mentor do estar, com o respectivo
t;", Fi,l�es, organizou do 'I'eatro Experimental, um material, dentro de breves
â Cine Produção Mil

.

elos setores animados .pelos
-'01'; ,

:�),\'1cimento, explorando intelectuais int�gran1i�s do

::,nentário, o jornal e a .grupo da revista SU1•

• ka11da. Rec�ntemente Nilton Nascímento, já es

"i-'': strou em São Paulo a tabelecido em São Paulo,
Krasilia Filmes Jovem, di- .conseguiu atravessar aquela

.

� -iíco, seus. vinte e cinco trincheira ínstransponível Sim, repetimos a péigun-'
.s transpiram cinema: E' da burocracia bancária, con- ta. iNão se 'assuste, nias . é

(10m a-paixonado pela sétima seguiu seu intento e voltou isso mesmo; Os orgânizádo-
1;;�e e, de tudo' o que j� para a capital barrfga-ver; res dêsse arrojado. empreen

'ízou, num trabalho ho- de. dimento n�o-',Vão tra�r 'ar
:'0,' limbuido de toda a i Enquanto,· isto; a parte tistas co�'s�g,rl1dos •. V�õ' -

_

idade profissional, seu que. faltava ;ser financiada i-ilto sim' - valorizàr o ma- " -.-

úà'ior sonho é fazer o que for COnseguida. A fé de ofí- .teríal humano '��tar.ineiuie .•. '1":':tá prest� a fazer, come- cío do jovem produtor, a " E não serla-de esper,l1�r
r Ido em princípios de repercursão e a seriedade outra coisa, na realização,,�'

:--fr, io: produzir um filme de dlo empreendimento afrou- 119 primeiro - filme de 10n

longa metragem. xou a ,àol�a :ae nossos ho- ga metragem a 'Ser rodado
\ .

. ONDE COMEÇA A mens de negôcics. ,I inteiramente em Santa Ca-

HISTO'RI.I\. O· ARGUMENTQ E _ I tari�a, e, mai� precíaamen-
Ligado aos "jovens tur- MúSICA' I te, na sua:capital.

fos:,"d� literatura,eatari��m� . Co�o cinema não é impro I
Os .r�a�izaâores da pel�-

. '1€', MI1t� Nascimento fOI visaçao, o argumento que cula dirigiram-se ao Sr. LUlZ

,

consultado pelos integrantes serâ utílizadó nes.sa película I Fiuza Lima, um dos .d-iret9,
"Ido Clube de CInema de FIo

\

já e�\á, pronto, sendo seus Ires da Transporte Aéreos

;'riànópo!is sobre a realíza- autores a poetisa Eglê Ma- Catarinense S.A., solíettan
,_.L ção de lima longa metra- .lheiros e o novelista Salim do da pioneira da aviação e

l-
gem na bela capital catarí' Miguel, nomes sobejamente do turismo no Estado, pára

(11
nense, com argumento, artis conhecidos nos"-,circulos in- organizar a publicidade da

', tas. "location", músicaç- tu- telectuais d� Estmioo·

e do realização da película, cha-r,

do de �nta;Catarina. ','
país. Ambos,'poss,lliao�es de mando a atenção dos inte-

.. '"' .',
- O'timo idéia. E' um dos vigorosa bagagem 1iterátia�' .ressados em .participar de-

,

meus sonhos: :t\:tiS. '
.. como estão, no caso, inteiramente, la como artistas.

".�esolveremo� lõ pl1oblem�'ã von:ia.de, e su:á h_i�t�ri� �- UMA FOTOGRAFIA ..•

inance'Í�o?' ''";" >'
ra e:r;ntomo.de�um ç0nc�:rso:; O filme, ,que será' exíbído

"- Elféthie.o ,ffriancia-men da-belesa, en:sejand�; â.câ� em tôdo paía e possivelmen-
,

•
.,., :' ,,', -' � ".

�

,", I. '7 < _

... ...._ •.
•

•
"

.:
do :��p�;,?_',:�9"!!�t�ft�< 1� t:��r�.a �to,a-da.d:� .aspectos I���� no .exte:ior, d�pende�do.

!::tao p.awl(i)·'�a-�l,'��.e$.-·,t4.a.i<'Cw.;,p.l}lí:sa�'IstlC�';i��<:Ç.I:«!�d,�, �,��. 3� u1tImaçao de ;negÓCIOS
• '-4 - J - .' . .' o',)' '� . "�',\ I ".".

.

. }.. ,

'

f' .

• ...'

"'.

'. .

....
"

_

. _: ." ,,:, ,,'. ,. , em tal sentIdo, projetara au

r -

� i.I,S Á 0- D � _' V E �·1 �u,
"..

�z :::à!��:�:�:r:: e�:�:�to� -

_

- Assim, os interessados em

....

\

-ES'1'OMACfO - FlGADO - INTESTINOS
"

traba1har no primeiro fil-

·1·�..f ILDl A S o g, �.� ��,�.�,. '�b'� �.�
\

��:;:;!a�:::;5:�:7.� '; parelho digestivo, e';'i:001l0 a pr;· dados sobre o' fI'SICO e se

� .õo de ventre. Proporcionam bem jâ tivi,eram alguma experi-

lã
'e'lor g'erá!. (oeilil"''' a d'g,SI?-", ência artística, -endereçan- ,

. déseongestion:lm "FlGADO. ,,,.
..

'.
do a correspondência paragulartzom os i\l[)cções ciigestivo •.

,

e tazem .desa!)parecer as enter- Transportes Aéreos Cata.
midôdes d<_)' E $ TOM A GO,' l!'inense S.A.
ri ç A D o e I NH S;X l NOS.

de Rela�L"..���.. -.�,.. çõ�e���:::�o.

\ ,

.

G
'II

L-b
.

d'
,

d P.raça 15 de �ovembro _;
. ranja 1 er a e Ed. Sul- América, 4.0 andar -----..........---

..

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

A AVICULTURA É F�CIL E LUCRATIVA 1
Fl

. ,

I' ASSOCIAÇÃO COMERCML DE' FLORIANO'POLI& '

A .vibração e rapidez da época moderna' exige"

, orlanopo 'IS
,. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS '

NÃO ,PERCA TEMPO. ,N d que se perca 9 mínimo de tempo em todas as fas�s da
,

., ão devem esq�ecer '. e Co_munI'cam-nos d·a Associação ComerCial -que os ór '..
.

P:<\RA A :PRóXIMA TEMPORAIlA A V lCULA, FA- existêncIa. Uma roupa bem feita Imperial Extra, ,tlvi-
''';A SEU ,PZDIDO POR CHEQUE,'VALE ou ORDEM DE colocar o e'Ildere�o da resi- gãos representativos do comél'cio, no se�r ,civi,l e sindi· ta perda de témpo na escolha, compra e confecção

-

PAGAMENTO.
.

dência, pois a car-respondên- cal, divulgaram- no Rio d'e Janeiro, para melhor orienta ' do vestuário mascuÍino., '

, PINTO�DE 1 DIA - Cr$ 10,00. cia será estudada devida- cão dos -interessados, que depois' dê vários e sucessivos Estas fam,osas roupas, são de venda exclusiva
I

FRANG�S E OVOS. .

ment
\

d' ;ntendimentos com as autoridades faz3udárias, ,relativa- do Ma.gazine Hoepék.
< , e e, em caso ' e apro.. , .

t 't' d
.. A" d f'

.

R�ÇA - NEVV HA'NSPHIRE ',e RHODS "VER-. ,
mente a nova 'SIS éma lca .' o Impos�o 'e consumo, IC'OU

NIS' '.
' veItamen�o, sera a pessoa. assentado, em princípio, o seguinte:

VACINADAS CeNTRA A NEW CASTLE ehamada para o teste defi- .1.0) _:_ o processo de contrôle da Circular n. 40 da
RUA 24 PE:.. i!lllO 111 ou G. A. CARVALHO 'nitivo diante <lia -câmara. Diretoria das Rendas Internas será ap1ica.,

- - -,--------------------------.----";_---.;--- do às. mercadorias importadas que hoj�. se
classificam na 5.a categoria;

2.0) - exclu�m�se daquele sistema as mer,cadorias'

que atuàlmente se compreendem nas cate

gorias de número 1 a 4, com exceção daque�
.Ias que, de acôrdo com os entenc]imentos'
que se processam, àevam ser inc1uidas em

�ato ,competente da Diretoria das Rendas In
ternas.

dias na capital eatarínense,
.

pois o ínícío da fUlilagem
e�tá p.revistd palra príneí-
pios .de maio víndouro.

VOC1l: QUER SER'ARTIS�
, TA DE CINEMA? .

.�

,--.

,.
,'-"

IIIIAS ,

SIM :PlllltIlPA"8.í:..
"

--.

,-. "'( - ..

"-. '1%,
�

,�

•

.�,

',I
'1 '

7

Ela se orgulha
. i

.''1<

.• ....s'$

\

e você ganh'a confiança em· si,
.

,

se a ,oupa-é R!ii�.!R
, I

, ;
\

Tranquilidade e confiança em si mesmo, na

maioria das vezes. se .re_lacionam cOlí! �. fa:o
de saber-se bem vestido. Tenha conseiencia

de uma aparência correta e sinta-se a von-
,

tade -ianto em suas relações profissionais fOm,o
pessoais,. .

Dà' matéria prima ao acabamento.' a roupa
RENNER é elaborada para dar-lhe o'máximo

, de'''qú,alidade ê distinção, por' preço' acessível.
,

.

,

•

......

Para Renner
,

'

o importante'

f que você fique

satisf-eito

, .

;_f -

" .R.v�ndedol em FI�ri�ópôlis:' ./

:, .. '��"�� ICAsA ',r:'ANDRÁDA
"

�M�triz:: f�lip� stbm'idt, 7 A
filiai:: Ru'ct Ttc .. '�ilvelr�, 2S'.

;',:,.

A. J.
Indústria do Vestuá.io

Pôdo A!egri,;
•

.

.... '.�.' ,

'��'�f:��' ._
i'

"
, \

IO�.,' l�,91ant-�.A.
'

I
�',

Registra �8. 8á�io
A- Diretoria Regional .dos Correios e' T.E!lég.rafo$ . de,'

Santa 'Cata.rina, avisa aos senhores possuidores . de
receptores ,de rádio-recepção, que o prazo . para ore.

gistro sem muIta dêstes aparelhos expirará _a 31. do cor

rente mês di:! março. A partir de 10 de ,abril serão regis
trados' com multa de Cr� 25,00.,

, .
.

SORTlME'nB, COMPLETO'
(',

/

'Negoció
.,

.

,

de oCQsiao
, .

TOOAS AS BITOLAS 'OESDe lt;( ATÉ" 6,-
'1:..

SEMPRE AOS MELHORES PRECOS 'Vende,-se, por motivo .de mudança, a fazenJd·a
"ÁGUAS CLARAS", situada no município de Tijueas,
tendo boas' águas para toca,r serrarias, cem madeira de,
'lei e de qualidade; terras para ,pJantações, uma estufa
para fumo, mais. de 200.000 (duzentos mi-l) 'palJllitos e

ferIl.agens .de uriui serraria,
'

4- ,fazenda tem saida com a estrada de Major e No
va Trento.

'aUSCHlÊ & LEP�ER LTDA.
RUA .DOS ANDRADAS 139 -' 'JOINVILlE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 14 de Abril de 1957 "O ESTADO" O MAIS'ANTIGO DIARIO DE &. I?'ATARJ
�-----------------------------------------------------------

Nenhum !)roprietário de terras ou lavrador poderá
'l!roceder quesmada ou 'derrubada de mato sem solicitar,
om antecedência, a neeessâría licença da autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Código FIores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente. estando Os

nfratores sujeitos a penalidades.
REFLORESTAMENTO

.'

Esta Repartição, pela rêde de viveiros flórestais, em
",' -eooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

iementea de espêeíes florest8:d e de ornamentação, para
"omecímento aos agricultores em geral, interessados no

'

eflorestamento de suas terras, além de' prestar toda

li����[!!!!!!�����[!!!!!!������������'íd�!1!�;!':�":o�:C��!�:;t�=b�:�::���r:,:a'::�:� --DR OTIO FRi E DM A N ZN
3

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

Os Jjltere�s�c;los em assuntos florestais, para. a I E N S I N Aibtenção: de maiores esclarêcíníentos e, requererem auto-

rização de licênça para queimada e êderrubadas de mato,
, Malema'fl·cas 'e FI·sl·cadevém 4iri'gir-se às Agências Florestais Municipais ou ,

diretamente I!,- esta R9partição, situada à rua Santos'
Dumort't nO. 6 em Florianópolis.

� Telefoné: 2.470 _ Caixa Po'stal, 895.

Endereça telegráfico: Agrísilva _ Florianópolis.
3. e.

'

,DR. JOE;É MEI)EIROS
VIEIRA

- h"DVOGADO
Caixa Postal 160

Santa Catarína.
Itaja'

�ÉDICO
Operações �,Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adultos,
Curso 'de Especíaltaação

"

no

Hospit,'11 doa Servidores do 'EI
tado.' ,'Ii!ltIM1iI!
UServiço do Prof. Mariano d.

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

uospitsl.l de Caridade. ,

À tarde das 16,<::) bu. em dían
te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766'-
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44, Tel.: 8120. '

,- ------------

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

,'IRURGlA TREUMATOLOGIA
Ortopedid

C"',9ultório: João Pinto, 18.
Dan 16 às 17 diartamente,
Menos aos Sábadol
'Res: Bocaiuva 136.
Fllne: - 2.714.

Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados. não lIerio devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos' ar-
tigos assinados.

'

INFOh.•••�._;Ol!lS UTEI8
O leit"r encontrará, nesta co

luna, informaçõell que n..ceaaíta.
diàr'iamente e dI imediato.:
ORNAIS T",�efo:le
OBstado '

'

•• , ,. 1.022
A Gazeta • • .. .. • 2.6561Diário :la Tru-dll .• • • • • • • 8.679

Imprensa Oficial ."."" 1.68&
HOSPITAl!Q Caridade:
(Provedor) ••.• � •• • ••• '2.114
(Portaria) 2.016
Nerêu Ram06 ...•....•••• 1.881

'DR. HiiIo,'BERRETTA dilitar:........ : .... ".. 1
..
167

São Seballtiio (Ca.a d.
'

M É D I C O Saúde) 1.163
Ortopedia e 'I'raumctologla Materllillade Doutor C"r-

Ex-interno por 2 anos do Pavi- las COl'-rêa •.•..•• , •.••

lhão Fernandina Simonsen da
CHAMADOS Ua-

r; C d S-
," GENTES

"anta. asa e ao Pau�o, Corl\o de Bombetros .•..

(Se1:VlçO do Prof. Domingos De .. Servíço Luz (Raclama-
fine) - Estagiario do Centro .le ções).................. 1.404

-Dr'topedia e Traumatologia e do Policia (Sala Comissário,. 2.038

'Pronto Socorro' do Hospital das Policia (Gab. relegado) .• 2.594

COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

(Serviço do' Prof. Godoy Moreira) TAC ••..•••••••• , ••••'.. '.700
- Médico do Hospital de Carí- �ruzeiro do Sul,........ 2.600

dade de Florianópolis. Pan!'ir ••••.••••••••••••• 1 11111

D f id d • it d VarIg 1:1211
, � ormi a es congem as e a -

Lóide Aéreo ••••.•• " • • • 1.402
quiridas - Paralisia Infantil _

Rebl •... ',' .'. , •••••••••• '. 1.17'1
Os.teomielite '_ Traumatismo - Scandinavas • •• •••••••. 2.300

Praturas, ROTaIS,
Consultas: Pela manhã no Hos- Lu'l: ••••• ,

•••.••• :�..... 1.021

prtal de Caridade, das 15 às 17 e
I Magestie .,,: _. 2.27�

30 horas no Cohsu ltôrfo. IMetropol ' 8.1��
, La Porta ..

'

.. ,
- _1.32.

Consu ltõrio: Rua Victor Mei-, Cacique .••••• , • . • .•• •• • 1.449
relles n. 26.' Central ., .••••••••••••••• ' 2.694

,Res,idência: J.,v.: Mauro Ramos E t 1 J 171s re a '.... "

_ 166. _ Te le, 2069. Ideal ,.,................. 1.61111

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

DR. NEWTON
D'ÁVILA

CLINICA
de

,nLSOS -- OUVUlOS NARIZ
"

E GARGANTA' CIRURGIA GERAL
DO . Doenças de Senhoraa - Procto-

DR. GUERREIRO l)A logia - Eletricidade Médit'.a
'

....ONíSECA
Concultõeío i Rua Vitor Mej·

A' re les n, 28 _ 'I'ele!one: 3307.
Chefe' do Ser:viço de 'OTORI· '(onsuUas: Daa 16', "".•l'l"a. elO

�9 do Hospital úe Florianópolis' diante.
Possue a CLINICA os APARE- Resí dêricta: Fone, 3'.422
LHOS MAIS MODERNOS PARA Rua: Blumenau D. 71.
·.l·RATAMENTO, das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE,
Consultas _ pala

•

manhã 110

HOSPITAL
A. TARDE - das ,2"8 II _

,",o CONSULTóRIO - Rua do.
ILH�Y"S nO. 2

I

RJ!i�OONC1A - Felipe Se',
midt nO. 113 'Tel. 21165,

A'Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao maxímo poso _

livel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir os �eliIDstros(,s 'efeitos econômicos e

\

ecolõgícos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e Iavsadores em ge

tal, para a exigência do cumprimento do Código 'Flores
tal (Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE }fATO.

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA

, \
MtD1CO

J!:SPECIALISTA EM OLHOS
,OTTVIDOS. NARIZ E 8ARGANTA
'rRATAMENTO E OPERAÇOES
Infra-Vermelho - Nebullzação-

Ultra! ·Som
('f::atamento de siDulJite leu.

operação)
Anglo-retln\)sc;:)pia - 1iteceita dto
Oenlos - Modem6, j>quipamento
de Ote-RiDolarip,g910ela (ilnlclt

-

DO Estado)
, ,

Horãrío
' das 9 às 11 hora. e

das 16 às 18' horae,
Consultório: _ Rua Vitor Mei

reles 22 _ Foná 2676.
Res.'·- Rua ..são Jorg.. 20 -

FeDe' 24 21.
'

Clinicas de São Paulo.

ALCIDES A B'lEU
AOVO'GAOO'., '",

R EQUE"r\'(;QNT.RA':,4::' J
FA Z E N.DÀ P'ÚSLIÔÀ
Caixa Postá'r_.2�6

'.

HORIA,NÓP_OLIS.-�ANTA,9)Tt�t'!,A

c-s, 9.100.00
_ É o vencimento de postalista. Há quase. 3.000. vagas!

Ambos os sexos � 18 a 35 anos. 6 horas de trabalho. Af

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

Correios). Temos apostilas completas, todos 0& pontos
da "ORNES", regists., 15 profs., atualizaâas _;_ 9 'apos
tilas - Preço Cr$ 450,00, (o conjunto), Peça pelo reem
bolso postal, assim: DR. ANTóNIO MESTIERI DOMIN
GUES -'- Rua Barão de Paran,apiaca..,J:>a _ 25 -:- 50 -

sala 8 -- São Paulo. As informaçÕes' sobre inscrlções e

provas (data, documentação, etc.) acoIUP_anham,'as apos
tilas. Não ha necessidade de curso gina'sial _ Do
IAPETC (350,00) - do Bco Brasi,l (480,00) _' 'Outros:
",.iII! A50,00.

.
,

,

',';: �iag�nÍl com segaraliça
e rapidez'

80 ROS CONFGIH'AVEIS MICRO-ONIBUS .•0
--

'RÁPIIJO- -;stJL:-BIISILBIIO»
lFlorilinÓpolil - Ita1a� - Joifiville - Ouritiba

.

'

�.--._-�"_.�.� .. E;�' ai-:_;'.
A' eAncia· H.ol&!Deoaoro �elquina, da

, 9 • Rua Ten6ntellSUveira

VENDE-SE
Uma �e negóciocasa

com secções de armazem

� Bar, por prêço de ocasíao.

Vêr e tratar à Rua. Conse
lheiro Mafra, 139, esquina
----------------------------------------------------------------------�-------------- ----------

Sementes '�ara '�IBntio
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, perfrita, sem -defeitos, _ limpa pura com os melhol;'es condiçõés
.

de germinação� cOmO também .de valor germinativo bastante à1tó. Sem' esta$'
�xigência a semente não dará ao lavr.ador a recompensa dos seus esforços nes'

periodos de colheita. Por isso deve ter o agricultor ou horticultor o maximo
cuidado na aquisição de semente para plantio.

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

,

I,

� A VI A 'N D 0\,: C OMS A B Ã O

Vir,gem '., ]�slleciaHdade
da f.ia. WfTZft INDUSfRIAl :.' Joioville -- (marca registrada)

,_' ett�omiza-$_. te_po' e dinheiro
.

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

-

nado à" imbüãa, em nosso

Estado, só poderá ser '-fl:'''
.1,....: ••'V.•./

solvido pela reserva patri..
monial de imbuiais e corte'>'
controlado com garantia de �

regsneraçã., natural. Torna'

se indispensav�l preservar .(1
que ainda resta de ímbúís"
e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas zo-

nas de seu "habitat". Sêhre

"A Soberana" Praça 15 de novembro
rua Felipe Schmidt

esquina

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

A,,- DIIIIAJfTE TODIJ DIA I ..•

I
"

�-__. nos �A/)�JOS Cl

:-..M'DJ"\. /.;;R�"�·t:� �

� »,
� .� �

.;
�

, �
, 7)j'ilial "A Soberana" Dístrrtu dO Estreits - f:uto

R. Cristovão \Nu!'es Pires 21.
Esqu. Rua Ho'epke e R. Cons. Mafra

o que define uma roupa. bem fejta é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o c�rte e a confecção, são alguns dos principais
que intel'vem numa roupa bem feita Imperial Extra.

A ve'nda destas excelentes roupas é feita peló
,Crediário com facilidades, 'nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepclke.

A T E N C, Ã O
Aceitamos encomendas de 'PLACAS ESMALTADAS·

'�m côres, 'para diversos fins.
End: DENTAL SANTA APOLONIA

FlonanQPoÚs - 'Santa Catarina
Rua: Tiradentes, 20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cenáculo) A· C E I T O.

Sociedade Paulista·dt Escrilores·
Prêmio (cBrasiJigna))

Instituída pela Companhia para concorrer ao prêmio, novembro, durante o banque
Editora Nacional . que o autor seja brasileiro te que, àquela data, a Câ-

ART. -1.0 ....:_ A Companhia �u, se estrangeiro, domící- mara Brasileira do Livro
jEditdra Nacional institui, liado no Brasil, e que o tra- promove como parte dos fes
sob o patrocinío da Socieda- balho seja escrito em Iín- tejos do Dia do Livro;
de Paulista de Escritores, gua portuguêsa; Parágrafo único - os
um prêmio anual denomina- ART. 5.0 - o concurso trabalhos deverão ser enca
do "Brasiliana", na impor- será julgado por uma comis minhados, na forma do Art.
tância una e individual ,de são de cinco membros, senI3.0, à sede da Sociedade
Cr$ 50.000,00 (cinqüenta do quatro ,escolhidos pela Paulista de Escritores, à
mil cruzeiros}: Diretoria da Sociedade Pau rua João Brícola, 46 - 10.0
ParágratoLo - os volu- lista de Escritores e um re- andar, salas 1017 e 1022,

mes premiados serão incor- presentado pelo Diretor da São ,Paulo, acompanhados
porados à Coleção "Brasília Coleção "Brasiliana". Os de carta, em envelope fecha
na". O premiado em 1957 membros da comissão não do, em que se declare a in.
completará a terceira cen- poderão, em qualquer hípó- tração de concorrer, indícan
tena de volumes publicados tese, concorrer ao prêmio; , do: nome completo, ,naciona.
na Coleção, recebendo o n. ART. 6.0 - A Comissão lldade, profissão, endereço
300;

\ '.

Julgadora. decidirá por ma- e título do trabalho concor-
Parágrafo 2.0 - além do ioria de votos, devendo a rente;

prêmio em dinheiro referi- sua decísão, tomada em ca- ART. 8.0' - à Comissão
do no Art. 1.0, '·0 autor do ráter secreto e irrevogável, fica reservado o direito de
,traba.lho premiado recebe- ser dada três' meses depois não conceder o prêmio, sem
rá os direitos autorais de de encerradas as inscrições; pre que juigar não ter sido,
praxe relativos à sua pu- ART. 7.0 - as ínscrições nenhum' dos trabalhos con
blicação;

. ,ao 'concurso que conferirá correntes, merecedor. dessa
ART. 2.0 ....:;... os trabalhos ao vencedor o Prêmio "Bra- distinção; �

süíana'tserão encerradas a ART. 10.0 - os casos

30 de julho do próprio ano omissosserão resolvidos pe
a que se referir o Prêmio, la Diretoria da Sociedade
sendo êste entregue a 22 'de Paulista de Escritores.

, Com ·a. Biblia' n-a- -Mão v E l o p_ R ·E�'S I' � E 'N:e�! I'A ,L,,
" :,

"

.'. .'
. RIO, 13 (V A) - por 149' con•. podel1lam ser aplrcados na Iiquí

. _DOMINGO, 14 DE .ABRIL (Domingo de Ramos) tra apenas 105 votqs dados a dação de outros compromissos.
A palavra da: cruz é loucura. para os que se' perdem, dispositivo vetado, ',0 Congressi '

mas para nós; que somos' salvos, poder de Deus,' (I Cor. Nacional ..ac�itou, ..�ntem, à ?-oite •

\'�'18) L M 11'1-11 '.
' o veto parcial ·oposto pelo pre1. . er arcos . .,

. sidente da República ao projet-NA PRIlI4EIRA IGREJA, que eu servi como pastor do sr. Tarso Dutra dispondo sô
resolvemos colocar uma cruz iluminada .na. parede, ací- bre o pagamento de subvençõ ..
ma do local do côro, U� eletricista veio 'em compa- Rurais, O dispositivo ve,tado,

.

. ,.

I' 'I 'd' 'O art. 5,°, mandava depositar nnhía de um operarro, co oca- a na pare e para nos.
B d B� 'I t'

" .

.

-_ anco o ,aSI, em con a vt.n
operário estava trepada na escada, tentando colocar a culada durante cinco anos suces

cruz na posição devida, quando escorregou e a cruz qua- sívos, os recursos '-para os paga

se caiu de suas mãos e
• N-aquele momento o eletricista mentos, somente se fazendo
-

- recolhimento do saldo ao 'I'esvu
, bradou ; Alto lá! cuidaâo com essa cruz!

.

Auelas palav.rá:)j',:ªinda soam aos. meus ouvidos, es.
pecíalmente'por oêãsíão 'da Páscoa. Vezes ;sem conta a

cruz do amor se tem tornado cruz de ódio; o sinal má
xirno divino, em sinal sem 'signíficadq: o símbolo da re-

e fora do cont.rôle do Miniatérl.comendação, em simboio de prosto. Outros descuidam- da Fazenda, tantos recursos qu
se da cruz é por hão lhe darem valor. Para' êles ia pre- , 1

gação
'

da cru� é loucura. Para o cristão, no entanto, é o

poder de 'Deus. A semana santa nos enhcontra subindo,
de novo, o Calvário para dar testemunho da .cruz em nos
sas vidas.

_ORA'ÇÃO
Nosso Pai, graças 'te damos pela cruz de teu Filho

Jesus Crtsto.. Ajuda-nos a ter cuidado com a ela, a fim
,

de que não a tratemos levianamente. Rogamos-te que a

cruz seja para MS um meio de conduzir-nos a ti, por
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Terei cuidado com a cruze.a fim de ,de�cobrir

verdadeiro significado.
./ Denson N. Franiklin (Alabama)

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE ABRIL
Para que êsse desperdício de bálsamos?

.14:4), Ler Marcos 14:9).
.

MARIA expressou seu amor por Jesus" ungindo-o
com o que de mais valioso possuia - seu "preêiossima
perfnme de nardo puro". Em compensa,ção ela 'exprimen
tou a alegria gloriosa de receber seu reconhecimento,
pois Ele disse: "E.Ja praticou uma boa ação para -comi
go".

Nossa. religião é ,baseada em dar. Como cristão, .te
mos um pacto com Deus. Participamos de sua obra. Na,
,sua presença e pelo seu poder, ganhamos o nosso dinhei
ro. Se nos dedicamos a nós mesmos e tud6 que pOSluí.
mos ao seu serviçó e à sua vontade; nós e nO'ssas posses
tomamos a posição que deviamos tá_mar nos planos .de
Deus.

'

Nossa oferta é

/

1'0, no fim' de cada qu inquenio. Ac
opô r o veto, alegou o. president
que; era' altamente desfavor-ave
manter-se por um quinquênit
imobilizado no Banco do Brasl

CAPITÃO ARGENTINO SE
REFUGIA NO URUGUAI
MONTEVIDEU, 13 (U P) -

O capitão argentino AdcIfo Cesar
PhilJipeaux, que fugi'l de um;

prisão de Buenos Aires, apresen
.

teu-se esta tarde aos ç;f.critório
do serviço de inte ligênciu da pc
Iícia, a fim de registrar-se, con

forme manda a lei uruguaia. Fo
êle, conjuntamente -om os ge
nerais Raul 'I'anco e Valle, un

O seu, dos cabeças da revolta peronist
I fracassada de nove de julho dr
ano passado, Naquela oportuní
dade, PhilJipeaux partaeipou d.r
assalto ao quartel de La' Pampa

(Marc, sendo prêso, enquanto o genera
Valle era fuzilado, Por sua vez

o general Tanco buscou refug lr
na embaixada de Haiti, em Rue
nos Aires. Foi aí qU:l ocorreu ()

incidénte diplomátic(.;- resolvid)
afinal, cQm a entrega de 'Tancl)
áquele pais,

Equipação de Brasilei�
ros e Portugueses

RIO, 13 (V A) - A prestação
de serviçQ militar pelos portugu
ses, casamento de militares' bra
sileiros com mulher portuguêss
sem as exigências até aqui ftn
muladas da posiçã9 daquela na

cionalidade, foram pr;,blemas de
batidos na última 'rH�ll1ÚiQ da <:0

missão incumbida, dI) l'egulamen
tar o tratado de vrrizade e d
consulta entre o J:ic'"Eil e POl'
tugal, equiparalldQ' po�tuguê3f;

gratos, e brasil�1\',)R.

•

-concorrentes versarão, ne

cessàriaments, sôbre assun

tos brasileiros (ensaios: mo
nOgjraf:ias, biografias, his
tória, geografia, etc.) ;
Parágrafo único - é con.

díção indispensável à íns
críção ao concurso que os

trabalhos apresentado-s se

jam inéditos;
ART. 3.0' - os originais,

em três vias, lião deverã�
ultrapassar trezentas pâgí-
.nas dactilografadas, em dois
espaços, formato ofício. Po
de-rão 'ser acompanhados de
material iconográfico, caso

em que as ilustrações não
poderão exceder- o número
de trinta;
ART. 4.0 - e condição,

igualmente indisp ens ável,
-.-_-_-_-_-_-_-_-.._-_-_-_--_-.-.-_-.-_-_-

'EMPREGADA
(B O M O R D E N A D O)

Precisa-se de empregada para todo serviço,
-durma no emprego.

que

.

VENDE-SE'
.Vende-se duas casas à rua José Boiteux nO 1 e 2 •

Preço de ocasião, Facilita-se pagamento. Tratar na

Casa "A MUN:QIAL", Rua Felipe Schmidt, ou Nerêu Ra
mos 61.

I�Praci
I PRESISA-SE DE UM VENDEDOR PRACIS

I TA PARA O RAMO DE MATERIAIS PARA'"
• CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO. EXIGE;-SE BOA

,• APRESENTAÇÃO E REFERENCIAS. TRATAR

InIA'RIA:&IENTÊ, NO PERIODO, COMERCIAL '

,

F,]NTRE 8,00 e Ü,30 HORAS, À RUA TENENTE .

I SILVEIRA N.o 29, 1.0 ANPAR � SALA 5 .

• e ....

•

a roupa anat�rnica,
para o home'm'moderno

í prática ... já estã pronta para você usar.

É econômica ... custa menos, em relação
à sua alta qualidade. É elegante ..: desenhada
e cortada por modelista de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso. \

Porque
Imperial Extra não é roupa feita

-- é roupa belD feita:
.• Fabricada com tecidos e aviamento. d.

superior qualidade, pré-encolhidos.
• Corte 100% anat6mico, mais confortável

e moi, elegante.
• Confeccionada em quatro talhe. (curt!),
médio. longo e extra:/ongo) e em 32
tllmcmhos diferentes.

I

• Garantida por uma indústria ••pecializa
da há 35 anos, no ramo de vestiório.

TECI DOS E ARTEFATOS
Prates, 374 • São Paulo

S.A.

Distribuidor excluslvo:_
MAGAZiNE HOEPCKE

CARLOS HOEPCKE S/A
Santa Catarina

•

...
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�'.��F ��u[�_-��--J
I MI"I p'�r��'rl'n�� L'�m�'�âra"fi ��m�"n'� �t'� �m J�rll��I�m: í!���i:��,a!:�a'V:�da�::r��'ut!n�:era,eS!:.:S����·�luaga���1"
.' §nos avioes (poucos) e canoas que passam pela cidade Ja,s

.' .,.. .

.

'

,'. §ag(jrà inteiramente mundad's.· , ª
.
". . . ." " ",' ,� .' O próprio campo de pouso -já começa a ser ala,gado�

.'
t

__

"

__ .___

'

.J!;RUSALEM e ROMA, 13 (UP) 0$ membros' do Clero da na ' encerrada na. Igreja de S.' Do-a ªpel�s águas do 'l)cantins. O edifício ,onlIe está sLtuado�
---;- Cantando com fervor e entusi

'

s
í Iica de São Pedro Ievava-n hl

.

ªo telégrafo, está submerso.; ê
I asmo, 7,000 homens, mulheres,' quatorze -êruzes de ';.at�elllam, I ventura,

.no 'Palatino, �11dc Jviª Marabá é; hoje, uma cidade submersa, completamen-]
-

,i crianças
e até soldados entraram II realizando-se, assim, mais UI�,:) dada aos fiéi$ a bênção com ,S" . l' da d est do E tad d nt pouco - ape"ªontem na Cidade Nova de Jerusa, vez; a cerimônia que !' .. i institui, I ":te JSO a � res 'o s o e e ro em

ª
lém; depois de percorrerem, a pé, i da há dois séculos por 8, Leouar, 1 rélíquia do 'Santo' Lenho, Inas um lago. .' §
os 160 quilômetros que'a �eparam' do de P&rto Maurício, e que foi! , 11111 1�!Mi1!l11l�81BII1I�wnt'ITtt������

Fl.janÓ.ol� Dommgo, 14 de Ab,1l de lf57 lf:·:;;g€::�:'��):;:.:::r:: iU�DIPi� lO p�,� DE�P�8TI�Ti�· DfFtijlllNijpj.tffi'-�·�.···�"�.'�·"'''�-�',�
v

_
� Ê:ste é- o terceiro 'ano consecu-! V ��l�

..................���..-:--..
- •••••••••••-.- - _ -, ...........,. tivo que peregrinos judeus per.' !!!I··I!!!!I!l!�!!I!!I!!I!!I!!��II!!!�Il!!!..1II

� Notas E Cemeetaríos � correm o tradic.i.onal ca;ninho d031 ,EMBAIXADA SOCIEDADE. ESPORTIVA E RECR�Al'IVA

'1'
.

� �
.

� ,
'

11 m?ntes. da Jud�la. As. mulheres e

I
. SADIA, AO CHEGAR CAP.ITAL CATARINENSE EM NO;" '���'r:3d����f�i��s���:t:sB::�

�
'. O�l�II�� T'II��I���

�

�:;���a,�l�: :s7::a:nha::, �:��::. . ME DESPORTISTAS CONCOR.DIA E OESTE CATARINEN-' guintes ba�es de preços para re·

id d t d d
' gistro de. declaracões de venda a

,
��oo q���ôC�e�r::�sde �n:oaq�é �� SE SAUDA CORDIALMENTE 'NOBRE POVO FLORIANO- vigorarem, de 15 -a 20 do cor�en-

Tenho sob os olhos o quadro "UMA RUA
marcharam dois dias. PÓLITANO, FAZENDO VOTOS QUE ESTA VISITA' SEJA� �i�:::::a:::::t�to�:�::s ��OP:�:�

DO RIO DE JANEIRq", do nosso grande Vi- AS 14 CRUZES MARCO INICIAL INTERC.AMBIO ESP,ORTIVO E S'OCIAL
zeiros dez quilos.,Tipo quatro es-

tor Meireles, existente no Museu Nacional do tilo Santos bebida l!Jo 380 cru-

'Rio de Janeiro, num CLicH� estampado no Em Roma, numerosa mulnidã o "INTERLAND'; COM ESTA CAPITAL, zeiros.' Para Porto do Rio tluo,
livro de Carlos Rubens sôbre o imortal pintor

.

de italianos e eatrangeiros, ape ,/sete bebida Rio 310 cruzeiros.'
da Batalha do Riachuelo. sal' do frio' e do yento, parclci Florianópolis, 14 de Abril de 1957, Para o porto de Vit.ória tipo sete

Fui buscar. o livro ,que o sr. Nerêu Ra- pou, hoje à noite, daltradidlJ,UI' OS'O'RIO FURLAN
' a oito, bebida Rio '2iw cruzeiros

mos, "que foi um legítimo protetor da cultura. "Via Sacra" de Sexta-feira da _
os dez quilos.

càtarinense nos anos da sua Interventoria, Semana da Paixão, que é realb::lo Presidente Sadia Eoo.t.Ball ClubC'. ,/'

mandou publicar para que' não se .perdesse o da noColiseu,' AMMAN, Jordânia, 13 ;UP) -

que Carlos Rubens, nos últimos anos' da sua
'\III! '-

.•

Fontes diplomaticas con Ii rmaram

vida e já alcançado pela doença ·que·o vitimou,

[J' I�
.

(I'
- hoje que a Siria começou li en-

:�::I::xa;:::::i:��;;:::�r!:E:.e����i:�:�i: m u . 'O as' e1ço.eres n·a·· Arg"en'flana �:�:�:;:�>;:::l�::I�'��lt::�;:�(.��:i!·
atfaido pêla-�üriosidade -que Oswàlâo Melo, na

.

'

,

'

"

\
"país desde a crise de S,\C�" Nxc

sua coluna' diária sôbre a 'cidade, conseguiu
há ainda informações sobre o nu-

desperfar-me apafxonado que_ sou, pelo estu-,
mero' de soldados Sir ios que es-·

- BUENOS AIRES, 13 (UP) - primeiro de maio d 195'8 b C
.,' tão chegando à Jordânia, 1'01' VU-

do da iconografia das cidades ea tartnenses. '

' o ue uuos. 1 ron, so a. onstítutção de 1953. , Comitê Nacional do. partido, es-

se ":L: ;O�::::d��oa:s: ::��!:�'�o�c::�o::� plena�ente em ,l' �c�oJI,gl�v':e�n!eç:a�ço�:ucs:o:n'�s:tl�tjU�I;n!tie:::qP:Ua;e:;l�e':; �d:u:rr:��;A::��r�t������btoo��:!:tlE' ;�����e:t::os::;f���;snt:!01��:� I �)_!::�:(')O�(f)e=n�t::i��:,�1 �t�:I�r:eia�s�u:ans;::tir:oi�p:a:sO:U:de:or;:tee!�r'::�1':tCo,l::;Uo:
que possa ser; com efeito, uma "tomada" da nossa Rua 'Augns- formará parcialmerrte a Consti� I, ren:e ::ns:�::i�::l:�ad:.ma �pa." pF��:r�isZ.ipaertOl'dsa'I�I,oOnSsdeervVa�co�rnetSe PSoo� I o,�O'u-s·c--a''l-p(e);-sl C'.

I deste país: alegando que \:� "'J 'i-
ta, como se chamava ao tempo em que Vitqr Meireles a teria <:;:tuição Argentina, de 1853. Será O govêrno provisérío revogou, I L t t d ,

dais Sírios estão inte rfe i i udo em
.

t d .. I an� ima, con ra os proje os o
.

_,pm a o. . f, solicitada à Convenção sejam mo·' a primeiro de maio último. a re- governo.' ,

_

<;
.

conspirncões contra o rei Hus-
O velho casarão onde nasceu o Conselheiro Mafra, e onde o: I �

.

�.
dificados o sistema eleitoral, re,· f,?rma constltueional de 1949, que I�

s ei n .

funciona hoje o Clube Dôze de Agôsto ainda conserva as mes- I -, o

'1llqU�::a�:d�Sr::a f:::::r::um:��:s :::n::�::�eo ::!:���,d�a:� !�d�Ç:�::e�:. :!�:�:��l�bt�,�:�:��:�!� I ;:!�:iÇ��tr::; co���p:st;:;�;;:'�li� di�::;s�i�u!r:�:�n:l�:�!m7��eo�: " co�t::�: :: �:::::uç�:e d:, LIMA, 13 '(UP) - E' grande in-

_. � ,� Cl o Ul}l l1,1alO1' equI 1 1'10 entre o

I
nado do JU'esidente. ! lo rádio para tôda a Nação, e se- ,� Instituto.de Educaçã,o já te- O teresse pelo jogo dest:l noite, en-

bém, as mesmas 'sacadas de ferro, com suas pinhas vidradas e o d
'

d' d' I I
-

d B '1;> po er executIvo e ci po er JU 1- gundo círculos radicais, criticará nha sido assinado com a fir tre as se eçoes o raBI e perua-
recorte das suas vidraças; .«;pnforme posso verif�car comparan:- �� cial, e adotado· "uill si�tenl'a 'ade- O gOVêOlO.· ,quer também esta-'

a reforma da Constituiçi!o como c ma Moellmann> & Rau, em
�

na cerno eliminatória d., C'im-
do a gravura com uma f6tografia tO\llãda às vesperaB da sua d d"

.

d d dI' belecer llll' só mandato como o
I

, 1'"
- � peonato do Mundo. 1\\"'1;CI) Os-

� qua o e proprle a e e e�envo -I
.

i plano para impe.dir ,�e
seu par- mo "ell pIores dos que Co-

,derrubada', e embora a fach9.da das demáis ellificaeões possa ter VI' e to 'a f t t 'a' d máximo para o presidente ,e tam- -

d
.

d "aldo B'�'anda-o 'conf','rmo'l (j,'le a- m 11 (i S 'on es na ur IS e .

I tido vença as elerções gerais. ,'am enunCIa os por um '

sido alterada, um ponto-é capital na identificação: - ao fundo,. � energia", A Convenção reunir-se-á I bém limitar o do exeeutivQ,

ca"1
o' (:08' jo{nais que apoiam o � escalação do team bU9ildro dr-

como aineia hoje ,é '}lossível, avista-se o IIllPerial Hospital de < em Santa Fé, onde' orig'inariamen- l'à'cterística essa dos govêrnos Os conservadores ,pop,�lares I' I gov.e,rn.'adoJ;: _ e que nã� maIs ",. ,verá, ser a seguinte: Ca�tilho,

,Carit�ade. Tudo, isto nl{s cop.duz à quase çerteza de ,que, de fa- � tese redigiu a Constituição de argel1tinos� mesmo 'antes de Pe· efetuarão hoje uma leumao do .alqdl'ra 'ao assunto _ aos'
.

!'aulinho, Beline e Niltilll Salotos;
to, "Uma ruI!. do Rio de Janeiro" não é senão ,"Uma rua do � 1853, 'e será integrada por' 205 * que" mesmo'milI!antes ';.a:,o,

'Zózimo e Roberto; Jod, Evaristo;
Desterro."

.

.. delegados elas províncias e do
, U. D.. N., ainda se tem Dido e Garrincha. Contuda ainda

Não posso, eptretanto, considerar "ERRO" de Carlos Ru-

l Distrito Federal, numa fiase pro, Ii,0IriN'�,Ij II' �INE\Mj ,

O ,pela_moralidade admin a-
�

poderá haver modifiéw7(;t,·! .·a�o

bens esta simples>troca. E' possível que o próprio pintor não porcional à populaçã'O, embora , Uva, somente resta 'a' con-I�
se verifique o complew rt'sü!:}e-

tivesse deixado identifIcado o seu desenho - ou. que a sua cada província venha á ter \lm fiança no Tribunal de Con lecimento de Gilmar e D. Santos,

identificação se tenha perdido nestes anos ·todos; ide cole- I mínimo de dois delegados. O ,sis- � t permitindo sua inclusão no team.

1 I
aL �

ção em coleção, até' que tivesse id,o parar ao Museu Nacio-
�.

tema eleitoral para a Convenção Não, é apenas .sob o aspecto artístico. que se
-

deve olhar Ali, na,lJuela "Corte, têm ,'"nal. Da. a incertezá. Nio se diz que é a rua �tal" ou "q118'1" ..
será o proporcional. Is-to garanti- o cinema. Tl!mbém como indústria nãe. dl)ixa -êle de tcr ·a..sua . -< assentQ v,ários homens il1Js- BONN, 13 (UP) Cn:;mcclel'

do Rio. Há uma expressão vaga, justamente- de incerteza: o,; rá aos partidos mfnoritárioíl voz'. ,.' .
.

,- beB,: Bay,er' "'ilho, velhO-I':
Konrad Adenauer adv.'l'tl'l Ilbje

L 'd dl"l'
(

t b Ih
lmpQrtançla, - é. d!lj! maiores. O ci,nema é. considerado hoje de q'lle e' necessu'rl'o 'C.qlll·pal' o"uma rua", ,', - Or.ft, se-as-ruas de uma Cl a e co oma, se all- l. nos ra a· os, lidildor, !!evero, int,ransigen-

.

• d d 'd d l como Uma das maiores fontes de renda dos' Estados UnI'dos. E
•

't d AI h)
, , Isemelhavam umas às outras, não e ver a e que as Cl a es.

l o te- contra as "marmelau- c· xerc,_ o a eman, a
"

l'lüen,a

coloniais tinham quase a �esma fisionomia, cõm as mes- /_ O decreto foi anunciadQ pelo' Direta e índiretaménte.
�
Dirétamente, porque, como todos sa- "sens,". pObr,e; mas honestp;'

com armas taticas e das defesas

mas casinha� de beirados, com os mesmos 'sobrados de

saca-l
rádio à nação do Salão Bl'anco da b!Jm, o cinema tem uma penetração fabulosa, em todo o mun- 1111 Pascoal Gomes Librelotto, . ocidentais contr.a o c0I111!nismo.

das rem_adas, com os mesmos caixilhos recortad'os, com· os Casa Ros�da, onde estiveram pre'l do, carreandQ, por conseguinte, divisas para os EE,UÚ".Indire- _� senhor e monsenhor, minis- ,-
Em discurso' pronunciado na "c>n-

mesmos calçamentos de pedras trregulares, com os mesmos sentes o presidente provisório Pe-, '

tro de Deus e juiz dos ho- v�l1ção do partido cristão l1êmo_'
. .

d E A b
.

resl'den I
tamente porque através do cinema, os americanos divulgam em I �

CI' t C'I' ,

h I
lampiões suspensos nas esquinas - e eram provadas nas 1'0. l'am uru, o Vlce-p . ,

� mens, guardião da Moral e

,�
II a em o onta () e al)"e �r

gravuras, pelas mesmas,casacas dos sllnhores abllstados e pe-

�
�e contra- almirante 'Isaac Rojas, todo o mundo. seus produtos, suas indÓstrias,.seu ni0do de vida.

'll� IWI�ado- da Honest�dade; Aden'auer declarou em tom nn-ér-

los mesmos molaÍnbos dos escravos seml-nús, de cestos à Cll- os ministros, e o chefe de Estado E divulgando, vendem. Nêste setor, inumeros e.xemplo� pode,
" Nelson Heitor Stoeterau,. giéO que soldàdos dl;1 Abnu,nha

Maior dali Fôrças Armadas. Todos I
Ocidental não po'dem conbl'

beca. , . riam ser citados para mostra'r o fabuloso poder de penetração � que já demonstrou não "co- ' '.' \'0111

A confusão é, pois, fácil. Nem sempre é possível a iden- os ministrós, exceto o de Relaçôes �'. mer de enroladinho", por- equiPJunento inferior ao ue .eus

ti ficação dos lugares. Exteriores, Alfonso Laferere, as, do cinema. Mas ainda há muito mais. A possibilidade de divul- 'que exige pratos"- limpos; - aliados da OTAN. Ao mesmo

Tanto é assim que, nem Illesmo d;;-Propõsito, veio a ca- sinaram o decreto. gação 0.0 qde é típico do que se possui de illafs característico e

�I Waldir Busch, !>Ubsti,tuto" tempo o chefe' do govêrno da ','e-

lhar a vista d'olhos que fui dar ao magnífico presente com próprio. Assim, por exemplo. no que tang� mais particular' mas, como o
. titular, uma...

publica Alemã criticou l1)�all\'el1-

que o eminente 'Embaixador Edmun�o da Luz Pinto acaba de
Aramburu. declarou depois da

mente a Florianópolis, através do cin.ema poderíamo� divulgar o garantia para tôdas as ou-,�
te os 18 cientistas atô1l1i�o� 'lue

comunicação que "com êste de-

I
ontem protestaraltl·contra. a elttre

enriquel:er a-nossa Bibliotéca Pública, atraido pelas vistas
creto os projetos polític()s anun' para tQdó o Brasil· e talvez pai'a O' mundo,' as nossas belezas -tras garantias; Vict:nte J.

ga de armas atÔmicas ao Exel'�i-
panorâmicas das três mais 'aptigas' Vilas de Santa Catarina. - .. ,- Schneider, de conhecidos

I
.

Tambe'm na obra magnl'fl"ca de quatro .das vistas de Santa
c.iados pelo Il'0vêrno cemeçam a naturllis, o noss'o folclore tão rico, tudo ·_e.�fllil o que temos em ,_

h
.. to Alemão e-os acusou ,l() \is,>·

� entrar enl funcl·onanlento". .-) ,

,�
empen os pela !Isu"a nos

b' t' � I"
Catarl'na, duas esta-o'com a denómina"a-o"trocada. tão grande quantidade de genuinamente' {lO,sso. E que perma-. .

h bl'
rem o 'Je IVOS�O ItJCOS.

" .

'

O plano político do govêrno é ' dl11 eiros. pu ICOS. 1
Ao mostrar-me Carlos da Costa Pereira a vista do ))'es- ',' a reforma da CÔ'nstituição e. as

nece tã� desconhecido e i�norado, .',' Como se vê não há

ra"",� � :60STON, 13 (UP) _ A
têrro (n.o 69), não lhe escondi a surpreza de não encontrar' � eleiçôes gerais que se j'ealizarão Somente êste já deveria ser O.m �I!tor para fazer com que ,o zões que autori�em seja um

ção a qUIl se submeterá. ::j�J�::�
nela o Forte. Santa Bárbara (atual Capitania do Pôrto), a J

a 23 de feverel'ro do pro'xl'nlo ano."
"� ,

' contratõ de·moral mais que'�'\ todos os catarinenses se interessàsseul" pela iniciativa que ora � antigo priméiro ministro Bl:l.:â7
ause'ncia do� do ManeJ'o, a Matriz de outras formas e � '. � duvidosa e suspeita ali'O govêrno eleito tomal'a posse a ,

.' ,\ � 'nico Sir Anthony "'den, sel'a' ."°.2,
d d se inicia entre nós,

I'
. -'td'

1!J �

�:!t:oPi:!:ino D:::� S�e qt;��oavi : :::::::� d�u�:;�n:-�:� � �pw,-J
w_

L-........ O� filme em planejamento, e que 'dentro"' em breve deverá
C'.

.�:.glS
ra o sem maIs aque-

�,�
lizado pelo meslllo cirurgião !):te

ro org'e Y'ra :;:
já· o operou em 19õ3. N1\'luch

que compreendi a troca havida. _ se� Rodado, conta ul11a, hlstói:ia. desenrolada inteiramente en-

I
*

ocasião, o dr. Ricard Casleile
A vist� da Laguna (n.o 70) nãa é outra senão a do Des- t; tre nós, tõda ela localizada e;� 'Flhrianópolis" e�crita especial- "*.\ colocou um tubo de matéria p'ás

t'r o i En,.contra-se em nossa Capital,
c, Adl.nitir. o con.trário

seria ,ee r ". ,J.' mente pára servir de argumento, ao filme, Permitirá não só"' _,
tica no conduto biliar de Ec1en,

, Lá estão Santa Bárbara, o Call)po do Manejo, a Matriz, � onde proferirá 'várias conferên-

I repetIr aquele descrente
para filCilitar a passjlgem"da iJil-

as Igrejas do Rosário e' �e São F.rancisco, a rua ,do Vinagre, � cias o ilustre Professor, escritor a divulgação do que é nQsso, como ainda deverá revelar inúme- que, há um s�culo',-filoso- C liso Agora., trata-se d� retir'tr '".1�

o trapiche do Largõ do Palácio.,,' J b d'a Acade- ros valores artísticos até agora "esconhecidos e ignorados O fando sôbre a diferença' en , t t b C
.. e jornalista, mem ro -

u

,
vamen e esse u O. omo se S:i-

Voltei entãd à g·ravurá anterior - e nela, &ntão, 'descoori i d S pis po� falta de' uma chance, No filme" em apreço, todos os, ele-. 1 tre a Teoria e a Prática con
be, Eden vêm �ofrend\l ,Ic acesj!os

a mais remo.ta fisionomia da minha terra natal, com a sua ., ,)mia e Letras de ão au o, r,
,

d
denava a Casa 'dos Enjeita-

o, 'misteriosos de febre, '1U3 o c.I,1i-
.• 'I J L mantos .artísticos, atores e atrizes, serãQ selecionados entre �

C
.

1 F"o Iúnica Igreja, com a ruã'do Fogô, com Q Morro de Nossa Se-
I

orge yra.

'�I
dos, na .apIta e ...�ra ,

garam mesmo a aband'lllar n che.-
nhora, com os sobrados Íla rua da P.ráia - que era, de- fato Hoje, às 9 hor�s, na 1.a Igreja f o pessoal inte�e�sado que se apresent�r aos testes. Para tantó, com e�te irrefutável argu-

O fia do governo.'
Praia' com as canôas puxatlils sôbre a areia. Até mesm")lm �

P b't' d t C 't I ela' a firma �odutora, juntamen,te c.o,m o Departam,ento' de Rela- .� mento.

,
� _. - - ••• -

moinho de vento, na colina por' traz da CariÔ(;a de hoje, s� des ��
res 1 erlana es a

_

apl as'

I d TAC
' .

d 'I h I� ...;;,. Sendo cer�o que as mu J.·�i Vi;j;':';?"'·······
.............• ....

-oferida a Conf�ncia que obe- ções Púplicas a , esta orgamzan o uma amp a, campan
.

a • . ..
Rcobre. ' p. - lheres casadas. não A!nJel- C �

-

eserye. sua passagem na "

...

'i I' decerá o. tema: .Entrada triunfal., para sele,ção dos nomes que deverão integral' 0_ ,filme. Qual- '" tam os fl'lhos '" �ndo mais, Portarl'a do Lux Botei. �'O fato da troça, se bem que mereça repara para uma re- "_
c g�

tifi'cação necessária, não nos impressionou, -todavia,

tanto!
Ás 19,30 horas'; Sono Espiritual. quer in�or�lação 'a respeito poderá ser solicitada a TAC. Para I certo que as mulheres soJ-

�
VARIG - C�UZEIRO -

quanto a. origem das vistas panorâmicas. '., " Agradecendo o prazer. de sua visi, I, tanto basta. a remessa de carta contendo info�mações tais COr
�

teiras não podem ter fUholS,

CI
PANAIR - REAL - �'Teria Jean Baptiste Debret est�do em Santa: Catarina'? ta formulamos votos. de feliz es- mo ins'tl'ução, idade, se já teve ou não algun�a experiência l� Pdaors�. quê ,.Casa de E,njeita� ", .' E. b?a vtaSJ'eAmD.L.!i\.,

,No... no,; d;�, - .om ......h.. 1.,0..'" "In••

n"1
' ,

. ���UE;���'·��wDa�;;i���
'antes. � Art. 11.0 A SO,ciedade go- nismos, seus sobressalentes ção, melhorament�s, funcio cied�de.. TermoeletArlCa edme I te�d� :renunciado ao cargo

Conhecemos as gravul'Qs de La Perouse (1795)e uma re-

� f I
-

I C (SOTELC ) t' ,

d K zara' de I'senção de direitos e acessól'ios, aparelhos, er- namento, exp oraçao, conser apI�aIl . _

I
prU!!1 IV,O.produção dela, �e Zimmer.mann {1808), ,bem como a e ru-

-

d d
-

d
senstrn (1803), da qual existe" uma ri!pro;>dução de Fischer de importação para consu- ramentas, instrumentos e vação e manutenção �e suas funçoes� e,. lreç�o ou e na-. o • ,

datadl;l de 1819. Esta última embora com a era que traz, é � mo ,e demais taxas- aduànei- materiais destinados à cons instalações para' os fins a turez� tecnlca, nao pod�ndo, Art: 14. Esta leI entrara
...

anterior a 1815 - enqu�nto que· a de Debret nãQ o. é. I
� .

t
- .

ta-laça-o amplia qlle se destinam I toâaVla, acumula'l' v,enClmen I
em VIgor na data de sua

i lIras em re açaQ. aos maqUl- ruçao, IUS ,
-

.• ,.. �'.'. . - 1
.

Nenhum dos quatros panoramas antigos ass na a a gre-
Parágrafo ,único. Todos

I
tOt!" grabfl.caçQes ,ou 'qua�s- I P?bhc�ç�o, irevogadas. .

as

ja dQ Rosário, que é dO' primei�o quartel do Sec. XIX ,_ c ela,

A S SEM. B'L E'.I A. L E·G I S'L A , I V A os' materias e mercadorias' quer outras vantagens \sob

I' dl's�mnçoes em contrarlO ..

figurA em,Debrét. ,A Igreja, de -São Francisco, nas gravu�lls I I
de K.r\lsenstern e �e Fischer, �: vista em fase de_ construça?, referidas neste' artIgo, com pena de se considerar como

nitidamente, enquanto que na·.de Debret o teln_p10, do Sera-

'r.., 0, N V I" T� E restrição'qua�!ó aos' si.mila-I "'--A-'-6'""";"R''A�DE-(·-IM-E-NT-O-A-O-,S-R-P-R-EF-EI-,-TO-fico se descobre inteiramente construido. Ora, sabido _que a � res de produçao naclOnal, li
'

..

conclusão.4o dito ,templo data de 1814, tendo sido inaugu��do serão desembarcados medi- ,

.
.

..
em abril de 'lsi5, -p'o�remos situar os l)anOra�l!Is da segumte '

'd
.,

H 1 P 'd tdOS M A R ,. U N H Amaneira: as duas .primeiras vistas são do Séc. XVIII; as 'du�g O deputa o Ruy ü se" . 'reSl en e a ante 'portaria dos inspeto�es \; '.
outras são dos pirmeiro� anos do Séc. XIX;· e da de Debret, Assemb.le'l·a Le·gis:1a·tivà d,o,' Estado, t.em a das alfandegas. ' I

IX t· 181"
iI Estado de Mato �iosso

também do Séc. X pos erlOr a·'.
_

'

A,rt. 12.0 A Sociedade fica
Se Dêbret esteve no Destêrro" tudo está claro; mas, se nao honra de convidar as autoridades civis, rrii-

esteve, dévemos admitir que um outro de�enhist� a vi�itou d�-' .' -
. assegurado' o direito de pro-

rante a pérmanência: elo pintor francês no BraSIl Co nele .terta litares e eclesiásticas.e o povo em geral� para mover desapropriação, nos

obtido Jean Baptiste as linhas e ab côres para reprodUZIr ;na as�istir à solene instalação dos -tra,ba:lhos 'têrmo-s da ll:!gislação em vi-

aquarela que Castro Maya reuniu a tantas outras �este precI�- goro
so documentát:io, 'mu!lillifico e. volumoso, que Luz Pmto ...sempre da 3.a Sessã'o'.Legisiativa, da S.a Legislatu- Art. 13.0 Os'ml·l.itares e os

,

, _. enamorado desta sua ter _

ra "QUE AT.E' NO NO-
ra, marc�da para o dia 15'do corrente; às 15 funcionários públicos civis

ME E' SANTA", acaba "
.

bl da U�ião ,e da� entidades
de- ofertar à nossa Bi-, horas, no Palácio da Assem éia. , .

autárquicas, paraestataIS e
bliotéca Pú.blica.

.

Florianópolis, 12 de abril ae 1957. d"'s socI'edades de economia
Neste caso, quem te- '"

_

ria s_ido? RUY HVLSE Pr�sidente mista,pod,erão servir' na 80-

>h"'w.Fa"-w..l'wi"V'H,p,p�,,=.r'?,j"e�'F.i"J''''''''

patriótico v.IJ

de cujo povo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


