
,os, Estados Unidos pretendem
contar com al'manl'entQs moder.
nas bem conío 'com um sistema
de inspeção e. controle modera,
dos, que seriam uma combinação

N1lçôes Unidas l'ante uma TeUlllao seCl'eta d'a, ideal para a presel'yação da paz'

'quela sub-co'missão ern que ficou As declarações do conselheiro d'e

Deseja O Paoamá8ecuperaLA Sooerania Sô�re O Canal ���l[���Ji����i��Jj ��I���i�:���I��)}(���-
Recusa-se o Dep, de Estado americano a com entar a entrevi_sta do presidente La Guardia ao "Daily Express"

-

qúe os norte-anlericanos nãe tos militares podel'Íam ser redu_

LONDRES, 15 (UP) _, 0, '"11:ti- cou ao presidente Là Gual'dia de dinhei�·p. Há muitas f�rmits ramo'-nos sóCios num en)pl'eendi 1 Gual'dia, do Panamá, dizendo: mais desejam ser col}lidos des zidos em, 25 por 'cento atraves'

Iy Bxpress" public,a ho.je u.m que muitos panamenhos lhe de., de se, colheI: benefício..
'

I menta . cOI,:�m, e Cl'eio que.pode-, "A República do 'Panaillá deseja prevenidos, militarment.e �al,a�-I acorqo internacional. A sub-�o-

h R I f d �cut o do, tal C0l110 'aconteceu no IniCIO missão iniciará amanhã OH,"S disc
despacho segundo o qual () i'�t clararam: "E' ora de qu� os ec ama'mos cmn

Irmeza",
mos lo Ir c III o.s am,el'lCan09, retornar a con(pleta soberani� I

_"...-

b
.

dCId t "I
da segunda g.uerra mundia) e na

I'
cussõe's sobre as armas nuclea-

sidente do Panamá, Er�esto d' ameircanos dêm ao Panamá 50 50 erama.
o ana; nesse pon sem esgos ar a ntnguem . sôbre o Canal do Panamá e -

La Guardia, declarou 'lue tem � por cento dos luc'ros do 'Canal to. não cederemos, A frase "aJ WASH!,NGTON" 15 (UP) - chamada Zona, do Canal". ° De guerra c�l'eana. Acrescento.u quo1 res.

-+ntençiio ele "ccuperar a sobera. uma vez que essl! via maritima, perpetuidade" no que se Tefero: Um a,lto fj1l1cionál'Ío americano: par�!lmento de Estado recusou '

nia total sôbre o Canal do Pa· é tão importante como o petl'õ ao arrendamento do canal pel�� d�clarou que o Tl'�tado de �903 se a comentar a entrevista. O

5O M ai F.
.. �.

namá e '0 território co.nnecido leo da Arábia". Estad'Ús Uni'dos' é agora acade'l da aos Estados Unidos

autOl'l�la'i funrí�nádo, no entanto, diss" I leiScômo Zona do Canal. Resporidendo,' ,declar.o,u 'LI! .mica. A Zo!"a do Canal agor,1 j'
eles para ,"exei'cer a soberallla'

•
que, 'Ln�U!llÜO ? l'efel'ido T",üa, , ."

�

NUll1a el1tre,rista C01'!1 ta Guár GUG)l'!Ja: "Agora. ,1'eéebcnHHl hnnbéHl é 'nossâ". _, SÔQre 11 ZOl1�a�..
(lQ Can-a! fIo .Pana �d� e-St;i\l'€T tnl1 ltigU-J, o� :Bsi.'&tfas.· � ��� �

_
. .r�v <

-

,

dia, o CQl't'espondente �o "Daily cêrc.a de 1.2% por c!!.iJto da.rl! Finall1lé1Jte,
....mssê � quà:dia: 111�. O "D,:iJy' ExpI'ess", dc_�on 'Un'idos n�o;<poel�'rão entr<1l' '';111

r
'

, " Afl�R
'

.

Expl'eSs", ,Renê :Ma"C�II, "ldis56 ,:eita. Tal,:ez a ,situm;ão �e módi 1 ,"!>�:Vo dizei' qU,e;',pil.o
-

somos �'lr;--\ dres,. PUb,�,c�n' �Ina" ��tl'e���:t,a Ç�8�ussõ,e's" .

tl'eri'ódicas ,s?-�J'(l � 'ftram Omaque o' �l'ÍJ11ei'l'ü nlll;;igl,l'.I'1') Jl'l,·,a 'fique, O"lJí'OPl?ll1á.· n.íií�,,�.�,\ltle,na� I,: �.� ia2\�;;:a(;�_� }�:Í1à;s. Con�ld�, "COl�l ':.�;,()�.Id:�t�,.. l!l;nes.to t.�,1 s�a :_Obe.ra?lIa naquela. l'�g'laQ.
.1

U' _ li!».,..
lIIcnhodeclarou: ,'-� ", \::I,' CJ,,� ",.� ..

·

. .';,.h"')-'"t�t·,-_ .. , " .. _. " ,

r' ,'t1:I U .

"A Repúulicado Pan?lIlI'ilHO' PARAPINAY �

,..J
":,�. 1"'�··"',':�.' _ r--',,,,,·,,.!,,, eI1JA1JE.�OVAT�CÁNÓ,��-' '_.r.;,-,-,UÇ�()DOPAPA

't�::,�tÔ:���IP��:�li}i�li'�;:�I�;����:�� J . K . E' 'UM G'RA""'N'D E" .pR E"'S" I'D':�� ··E:·. N:YE" ����an!�O���I�\�:�'e��:��:�:;����� ������'�e��:��::��;!:';�:f
cio Canal. 8stá muito arraigada • '.

.

I.
nas relebraçõesc' da Semana dia do Domingo de. Ramos, qpan·

em nosso pais a questão cla 80·
.

. Santa. I do '-. celebrará a en1zt'àda triun

berania". Dedal'ações do eX-Rrimeiro_ ·ministro françês a imprensa gaúcha Acredita-se que será batido fal de Cristo em, Jerusalém, par..>

Eln segu:da, de ac';rd.) (·ül11· o

P0RTO AL�GRE, 15 (UP) __ 'I co� ilO aeroporto procedente da Abordado pela imprensa, antes I A'Índa visfvelmente' entusias, recQrde do
I compal'ecimento dQ dirigir uma mensagem de ,paz ao

mesmo corre�pondentp., o' i1l'imei Argentina, ocasião em que foi do almôço, o sr. Antoine Pinay) madQ, aduziu o sr. 'Antoine Pi,
fiéis às 447 jg,rejas de Romu,

I
mundo. Em geral nêsse dia uns

1'0 mafristl'fldo panamenho He�'es Para uma visita de doiE dias-; eTt-' I neste segundo ano da Liturgiu ,2ÓO mil neregl'inos se reune;n n'
-

't I
. homenageado pelo govêrno g�ú- prestou declarações VHsan( ova· Ilay: '.

I"
�

centou: '_ 'JVlúitn,;, nutol';d<!,des contra-se nesta capl a o ex-pr!. "d'
. modific.ada da Sen.lana s.a.nta Praça' de São .pedro e a mensa

. ..

f
•

A t' cho As homenagens oficiai's ao 1'la .os ,assuntos, _- Tendes a sorte de ter à ,

jUl'íclicas )'e,'pf'itáveis 'los I�da- meu'o mlllJstro rances n Ollle .

..

t f
.,

-

d la ões o de, frente dos .neg'ócios pm gl'andt>
Pelo menos 50 mJ! peregrlllos gem é transmitida pelo rádio

dos Unido" �stão de ac,)edo. no Pinay, que aqui veio a convite ,ilnstre vlsltan e oram Inumeras Iniciou suas ec raç
. devel'ão cheg'al' do l!..'terior.· aos 430 milhões de católicos d"l

genti<:\0 de que não há iugar pua, de uma emprêsa de navegação inclusives um almôço no Coun
'

putado Pinay, exaltan�o o carl presidcnte,. cujos P1·Oje.tos,' para
I m\lndo.

•
•

• > I try, Club, ao qual estiveran� pra, nho com que é envolvido em to, o· desenvolvimento de extensas
RET"RNO

dúvidas a respeito d" SODf!rallla aelea. .

I d B '1 que te "d
.' , u

• Na Sexta feÍl'a Santa quantc

nesse aS�Hn'a". O" deputadó Pinay' desembar, sentes altas autoridades. I dos os l.ugares o ra�l, regiões até agora es_quecI as, eU
I ,0 Papa Pio XII decretou a pl'l

• .' ,

ve ens.eJo de conhecer. conheço e admiro, porque, tenho se ocm,!!n1Qra a data em q':_lQ
Diz o concspondente ((11C os --

-----,E"S'-'-A-',O'-' SE'-NDO. 'VIGI-A--QOLS I _ Todo o mundo _ arlu7,il1 _, cel'tez'á, darão os frutos espera
I meira revisão da Liturg'i� da Se Cl'Ísto foi crucificado, celebram.

Estados Uni[�.os �o I�,dcr'lrn <) t
' mana Santa em novembro de se ocmemol'a a data em qU,e

,
.

d dns,le o oficial até o povo, em dos\ "
.

Canal do Panamá 'rumo um e � I 1955, ao dar mais destaque aos d
-

d
,- ,

1
Ille disl)ensado as mais genel'O Solicitado a se pI'onunciar si) a oraçao a cruz e a prlllClpa

seus interêsses ma\'s vital.', qHQ •

h
.• t

•

,

I
ofícios verpertinos do que aos do c

. " S gu Id 'egra

deve S'er protegido'e garantid'l COPENHAGUE" 15(UP) -- As marln as sas atençôe's,- as quais, uO l?on o bre o que viu na Argentina, pal� meio-dia.' A I'evisào constitui Um
erllnOl1la. e loas 1 S

. .

t oal chegam a ser q.ne visito,'u recentemente, disse: modificadas, essas missas devem

r01110 a Porta de Ouro de San d 'd' de VIS a pess , "eto'l'no a' LI'tul'gia do comêço da
- d' t' h' VI'O'I'an O a IS e ho rece A" t que'

. celebrar-se o mais próximo pos.

Fra.\cisco", escan InaVaS con InUa 0Je. a ,
-

exageradas, mas que v n PElsar uO pouco empo
Era Cristã, e permite a um sível das ,3 horas da tarde, hora

Anta MacColl que La •

t
A

d t
'

'

ue nassa bendo como uma homenage:n ao convivi com a realidade arg'enU
maior número de trabalhadores lQcal, ,quando, segundo a IgreJ',acresce. tanclas OS res es rOlers russos q J1

-

Illeu país. Apó.� quase um mes ch na, pude verificar que 0 at'lal .

Guardia "comflreende que tudo l d' comparecer às igrejas, - Católica. Cristo morreu na Cruz

,) que o presidente,Nasser fêz Po(' Iram quas.e', trI'nta e seis ,h"oras,' rios, estale.iros Brasil; certifiqjlei-me e ,q�e, enl govê,rno daquele' país 15ta em

AI" 'de ,feveI'el'I'O U'ltl'III0, Sua
." t'odo' o naís', existe u.ma. cal,lda ,'ato preendendo elogiáveis '.s:o!,,:-)S '. As, novas regras permitem tan;'

Eg!'to ,é favorável ao Panama. .

1 1'" d "d d 't' t lt b' , " 'd - " d

ACI'OSc' '11ta o corre-spondente 'entre a Dinamarca e a Suécia', q'ue 19am o mosfera' de .simpatla enyolve� o no sentido da recuperação, eco, Sant1 ade eére ou ou ras a e, , em a a oraçao em massa 8

� e Para )lllm " l't' bas cOlnpl'o raço-es nlenores, com o obJ'etivQ cruz, nas igreJ'as muito cheia&
h
.' A todos os franceses, ,

.

nonllca e po I ICU, am '

que até os panamen os mais sel1

BIt' d N t HOJ'e a's tres t d
.

t
.

t
'

't' f'" façall'
'h" mar a ICO o m.�r o or e, fOI' COlll0ven. te constatar o lU e., metidas pela administração ante, e aumen ar o comparec1men o para permI Ir que os leis ,

oatos pel'g'untam: "Po_r q'!e " '<'
'

1 d t d
- .

d" "d I t

�le domipar um 'estrangeiro uma 'dd' ar do 'Norte e
.

rêsse e o carinho que o� L
bras1. rior. de fiéis aos ·temp os uran e a a a oraçao In IVI ua men e.

I�"I'xa ele nosso território. ?"
UnI a es segQlram para o m 'leiros demonstram por. toôas

a�
E S T A D O I S,emana da Páscoa, fIO tornar me. No sábado a solene vigília da

_

' d' d zem res
O

nos rígidas algumas das exigên Páscoa é prolongada segundo as

Mais adiante, diz MacColl que a ma�inha norueguesa encarregou-se e coisas e pessoas que I. : O mais antigo 'diátio

-dEli cia,s para a celeJ:iração do santo regras modificadas, até meia.

os pana111ellhos ficam "magoados -

lt .peito a França; fato que, sen,sl , .

b
'"

'spera se que vo em f tes vtn :5anta Catarinu. ' ofício da Missa, nas pequena. noite. Antes ternnnava ao meIO,

quando sã" chamados de "saté sua o
. servaçao; pOIS e - , bilizado, atribuo aos ar

dia.'

,lites do.S Estados
.•
Unidos" por

uma vez que deI'xaram ancorado no estreito �ulos que a cultura fr<tTlcesa tem L�ia .e Assine "comunidades .

.TI( :_ UM GRANDE ,.;:_-----�------:-,---:S--�L�N-:-O-::-S DAbug;�s t��:��:a1:e�I::l:��onden�e de Kattegau, Metropole, também r�sso, PRESI�NTE EXAMINADOS NA F·AZENDA O P A
do "Dai1y Express' que comum·, -'-' _'-----,- o .----- Com visív_",l entusiasn1'o, ? SI:,

'lOT'ERIA' FED'ERAL I
em' segOui.da,' o ;ela:ii.ça,m.ent.Q-

- -.-- -.:--

DOe AI- t'
""" Pinay ,respondeU, a seguu:,. a Rio 15 (V.A.) - Já se

PI -Nacl'o'nal Ime'.n 'açao nossa indagação sôl)re su�s .1Il1 t otocolo do
I

, I
da LoterIa, parada ha maiS

; -

,', ano -. -es das regiões econonllca .. encon ram no pr I d
r:.:.".. J.,1��:;:'( ,

"
pres�lo ,

que visitou· IMini'stério da Fazenda os I dàde de se examinar muitos

I
e ano.

• ' , J rão executád�s sob :i supe:'vIsar brasl en'as
. (

I E t
.

f d d
�if

10 15 (VA) _ Em dec-or-, 'lo Govêrno, o presi�ente �:ce'l I r _ A mais extraordinária pos planos elaborados pe.la con- dos seus detalhes. s amos ln orma os e

R." ,
.

I de aII'-' 11'00 Kubitschek asslllOU d�ç.eIOI'
direta do presidencil da Repú) '. d tra .

F f"
,.

t
rêncla do plano ,naClona

I -1
'

-

, "0 ca e em articulação �OI11 o Con, síveJ. E ni\o pode ser e ou
'

cessionária da Lotena e- Entre êsses detalhes

1-,
que a conceSSlOnaJ;'la pre en

mentação, elaborado pelo C�nse- a�tori�an�o aque e or�:op'�'o�';a, selho 'Coorde'';'llclot do Aba:�teci- manein, quándo se' depara. dco;1 deral para' o seu primeiro' guram o modêlo de bilhetes, de instituir, os prêmios co-

o
. d d' de Abasteclmen vldenclar o preparo I t explosão de prosperl a (>

I
'

I '

b d t
lho Coar enaar. .

.

nais de abastecilllult') menta. es a
_ ' h

.

em SãQ ano de contrato. Esses pla- o valor dos prêmios, a li!';ta muns numa ase e qua 1'0

recentemente aprovado p�- mas �eg�o, ,. " ',li I ••••••••••••••••••••4 eco:JOIl1ICa que con eCI.
_ i .

'

• - .'

to e
.

e asslstencla tec11lca ,para aI,
_

E
I II' Paulo, revi em Belo Hori,7.onte e nos deverao, agora, ser'�ub , ô,e .agentes nas dIversas 10- mllhoes de cruz�lros, estan

MaqulOn-arlla Para cação nas. prin,cipais zO�las �.<! I Acusacao glpcla volto a ver em vosso _Estado. ., metidos à apreciação dos calidades do País etc. I do previstas cifras muito su

pro<\,ução de geueros ahmen I·
• . E citando um exemplo:' órgãos competentes do Minis ji Somente após a aprecia- periores para as extrações

cios do país com o fim
.. �e. asse 7 ( I I I _ A Usina de Volta RedOndaj , . , .

- .' , I - -'
�

Todos ·os Ag,ll- g-1il'ar maiores diSP.o�lbllt�a.dcs on ra srae é o mais flagra�te emplo' q? teno, o,�ue ,demandara a�- Iça0 ?O planéJamento pOdera'1 de Natal, Sao Joao .e �l�uo'
dos mesmos e seu ra'Pldo escoa '

o senhor me pede. gum tempo, dada a neceSSl- I
ser ele aprovado, dando-se, mas outras 'extraordm-arlas.

menta para os cllntros de COllSU CAIRO 15 (U 1,') -- I<'ilndoná- � _, ..-.__

culto'reS mo. Para cumprimento da�il(.']e rios do gover�o inSIstiram hoje

V
>

S' � A I
'

decreto, o conselho estuda�a, _em I
na acusação de que tropa3 cs""e·

di [In'
\

t colabol'aça-o com diversos ."I.'g:l,OS lenses permanecem na piminsu-

'eo 18' e�re OS OS u S SOSRIO 1r:: ,
,,,,

') - O �.,.l", il�!!.€'
, ,'" \' ".

. d' mUnlCllHllS Ia de Sinai, pertencente ao Egito,
. I

do l11inisti',) �la A�l·l:�\1I.hn·fl. (1.1Vl· federais, cs.;a ualS,
.

'I .
W ,

entidades autárquicas, pa:!l·est,,�. Isra'el por sua vez, ,neg,\ tal 1ICU-

ou à Í1)1prensa a seg.uinte Inata: tal's pl'ovidí'!l1cias ·ad.ministra.tl � sação .• Ó egíl?cios dis.seram que a
,

,

"

,
.

'"Conl a fLl.:..i�id.·ljC ue ...r.r;�p �ar a. .. .

. , 1 vas e técnicas, que, dll'eta o.u In presença de. soldados ju?alcos na�·

,"quisição de r;�:ll,li .Hl.PO "gr1/o+,a "
-+ .... b l' ba

,

di' re·tame ,,:;e, rossam inflUir. S,). ,
a deias de-Ras En :t\lK () a

'_'() ()__<)�O�O�o_o...· �I)__()�()�o'-'<)'-'()�()__'
d·estinado a I'evenda aos agl'l.' .

d t d r on '( )
.

,

S 'h' d
' ,

fbre os 'pr,)!,lemas do abaste,cl. em Sinai, situa 8S p1" o a. r '

, EC''"''OCOLMO, 15 UP - A PromotOrIa u éca, apresentou oJe enUnCIa contra os un-'
cultOl'es que l':;:·��}!.,_11 � j.TI�((�

nlentn de freneros alilnentlclu. s teira com Israel, repl'e:-;ent.l "Ul'l

l
.;:)'II. -

-

tuação do decreto 40.260 a: ComIS � -

l' I' rciul • ,.

'

d d t t d d d b' S'
•

-,.. siio de M�,',wi"a,tl� ,!a ,,\gn' lJl�U nas princi:Jais áreas de pro�:�.�li(ll �:o�::g:�l:r:, �\as "�;��Õ�30 '�ni clOnarlOSj acusa OS e en arem ven er segre os e arma su marInas ueca a espIonagem

ra) l'es'Jlv: u O. lélir.L;Vr lIltlI�� ��s ,p:pí�;c;;::�.a���:!:� a:ingi� ,,;' i clás e o E,üado j11daico" Ar.rcs

I
russà, SãQ eles Robert Folk Damstet, secretá rio assistencial da

comiSS.ãO
de Energia Atô-

,-Menefl:'i't']it.t ,,�!,fl<l::tr S'.HIllr .'\t: 1 "i"o" I ccntaram que ��a :,::, 'luestã\) des-
ld b d I

l'e1'iol' j.)iibera,,:·) a «(l',ta ';I� à afirmação das." n-a:, �er,;,� sa fôrça: de einf�rgê;icin lI1sistil' mica Suécia; e Gesta Arno
.

Ture Jaco son, périto emprega o da reprodução' das p antas
�li ".

)llh!'I'" l,la I�·O ('Diário on· e providências cons an .e.a � J�
I' 'h

' --

preços, �, .• '

,.r apro na saida dos !f,l.(:lens JS pIU';;' qne d b' t I g
,

1 d Mar'n a M' t
A

h
.

f ad
'"

I.

1 d �3 'e l1arço de 19" e aI orçamentos e :Jrog�amas J.a., -

I ,. e su marmos, no quar e era a I , aIs' res omens oram acus os por nao
"'� c" . .

d' 'E" tucl0 ficassc rC301vi,10. Z',� (,tias
or

ii '·�I"l)l'''l.el'l� a üm d" vados. Quando ln Ispensa\ ,,' � d" d t' 'd d I d t' d d"
''''

.

O' I d' dtel'a a ,10,lc '

'1' i aldeias "cim:l referid�s c"lit')'�I,' t' terem enuncI,a os_as a,I,cI a e_s c an es, mas os 01S esploes, JU gaD).ento os CInCO e- c
. �.t l '" ... )I�ais t-pu radost serão prop03ta, Jn'ovlc el1C ..u, _�,qu.e, co b'n�"'JI·_�.'�lo"s lf;dr.:; os �blosl COll1plernentares, i]epêndente� do tundas ao lOllíiO das roeI l\":as (!ue·d t f d d

snja'n
" ::a' .,,, .

-

'

levam !J,O port,) de Eilút. tI OS�começara erça- eIra a semana VIn ou ra. .

J� I;lIÍQ ,,: i.'H,q, II s,·,cls 3, n:1 if.,\, ul'a �i:�::õ�s eme��::rI:�;��'�d!\:��:" o,...,<l....o.-.o..... o.....o.-.04D.,o- (».-.O.-.O O....O.-,O.-.O.-.O._.O....O....O....O.-.O._.O.-.O,-
nacional

Em Favor Da:lndepênde Colonias· Afriv8'oasl
��, ::,::�'�,{'t\\'\1i�<!i���������{���������«t��� ..._,�""������a��'@��)�����'\"..����:t�� �"''R��lA.����...�'\.'\(I� LISBOA' 15, (UP,) _I

.

XI�nião
.

O� fiD�lor �� r. ari imu� uviai�lr����f�:!�:�1
,O PLANO COMPREENDE, ALÉM DA,_AOUISIÇÃO,de 440 MIL TONELADAS, DE N�VIOS, A IMPLANTAÇÃO DA INDUSTRIA 1��:�iloR�:h::�e�:e:l:-1
RIO,.I5. (V.A.) _ Segundo a rêde. (.le tru,ns�ortes n1�ritimo� DE CONSTRUCA-'O NAVAL ! serão aplicados no quadriênio I ção naval. No período de 1961 .a�ein f d' d )

expo s icà o "Um Plano em, M!l-r fluviais e a implantação da m ii, 1957-1960 c-s 5.767-, OQO, 000,00 1967, quando possivelmente, e,.� avor a ln epen ª
cha " inaugurada no saguão do dustria de co,,:struçao naval,. cão

• na, aquisição de 240 J1�i1 tonela'l,tarão funcionando os estaleinsªdencia das colonias a-ª
Ministério de Agricultura, estão reparos de navios. "

r criaç do Fundo_ de Marinha rios à execução' dei programa re ,

clas. de "Deadwigh t " navios cal' navais brasileiros ])rojeta,s":f ::

conclu id os os estudos relativos Como se sabe tramita no COIl" Mercante destinado a mobilizar I ferido. De acô rdo com o plano guerros para' "00 passagei ros c
., .'

t!
.: ricanas d e p o I'S de:

:. '.
-.. �. i d "

U

I
o ns t ru rr: no pais, co rn par .e (O':: ,_ �

ao reapare lhamento geral, da gresso um projeto que visa a os ·recursos fí nancei ros ne cess a v
í

ncu lado ao aludi o projeto, destfnados -'a' grande cabotagem te riai t cI trê = ' =

, ....-.c....__.__
' ma eriars i m por a o, res navlo,§ uma VI'SI't d t

A ª
............... ,. -- �-_ .._ ... -.. •. - - i

( e de 200 mi l I toneladas para de, passag e i ro s , 360.000 tonela ...i a. e res se-ª_

Ex'alt d Ilk
I 'vl"'da publl·ca· 'de S CosIa' linhas de longo curso, \ , das .de cargueiros para grandeimanas no velho conti-I.

a a pur I-In a . Tais recursos atenderâ o ai n- cabotagem e 108.BOO tonelad�s! ' ª

.

•
.da �o reaparelhamento dos esta- para linhas de grande WI'SO. [nente. Embora não te-I

"F�i o maior ministro que passou pela Faz�nd a de 1930 para cá" - afirma o prof. P�ulo Lira Fi"'
d, ll," Vi"., , • '",,,j,"" ! nha havido nenhum col

RIO, 15 (VA) - O sr. José uma homenagem comovida, cer I
vidor publico. Sua pe rdu é ia

1 telegran:a: ."AJ se extingui.!
. NANCIAMENIO ESTRANGcqRO PARAlmentário oficial, os dr�

:rviaria Alkmin assim se prunun-.' to de estar interpretando Q pe- mentável para as f lnanças uo uma ex-is tericin r-ue tantos servi I ';.11 -, :

clou ontem, quando foi acompa- zar de todos os 'que se, devotam I
Brasil", foram' estas as ex.ucs ços prestou a nossa t�l'l'2 e sem ,

'

,

A PETROBRA' (' . .. i culos extra oficiais fa-�
nhar os ,restos mortais do sr. ao serviço público no Mímstér!o

' sões do professor Paúlo Lira, pre manteve com a Imprensa I, .J
.

= 'r izad .. ii
Souza Costa até sua ultima m.i- da Fazenda". I chefe do gabinete do ministro corJialidade de 1 dações de SeU ,_

,. _,mI
ranza os com OSg

racla: "A obra que realizou Sou "Na minha opin lão, de H130: da Fazenda e ex-di re to r geral da temperamento (' de S'.1.a compre
_ RI.O, 15 ,V A) - Ig n oro a r:-.i.s I do já teL';,I1'1 S;U,) en cum

í

uhn.las assuntos africanos di-§'
z a Costa, como ministro da Fa- até hoje, So.uza Costa foi c maior Fazenda Nacional quando Souza «ns ào a A.E.I. apresent.a fi "X· tencI.a .lum p ls n.: osper.ial de fI-, ao govêrn o b rns ile n-o po r v.olos ' ,ª
zenda perdura em seus funda- ministro qui' já passou pejo !'vIi I' Costa

foi ministro da Fa:<elHla.' pressão do seu profundo pezar nanciamcn.o da ,Petro,brit�'1

01'1
grupos americanos". E acrescen-s zem que a atitude de§

mentos pelos efeitos benéficos, nistério da Fazenda. Foi o 111}- PEZAR DA A.S.I. qu e é também ,;'s seus di ret-o grupos �.;t!·.,l"i:"icc,o, ,., d is s e ho- tau _ {'r-x'st"I<l, coruo FelllJ!rl'I'N' ª

ao país e,' sobretudo, pe lo senti mem pubJic@.q"J'maismei,'!RIO,15(VA).,-AA.B.I.enre>l e consor�i.os". je o co rc r-rl .Ia nari Nu ne s , ües-I exi s ti ram prop osras n o rma is pa'; srxon causou apreen-§
t i d 'I

' 1
,,. -

do de defesa dos l<igilim'Js in ' pressionou na minha vida de ser I viou à família Souza Costa este men I!I.O assrm 11" :'E'c!,:as

(.e,
ra a ,"�I), ". dê r-qu.pm.ientos del sões neste paí ª

d
. lI.T-

...
-.--.----------.-�-.---------- que as pro p o ,L!'IS :1uq_\4cle sent í- ruateria í-, JJ /evsos." L·. S.

::

teresses e nossa econonun . .:.'\HO
N N0 1 3 O 3 3 I1mmmnn1mnU11111nl111111111l1WIII1I11I11J11l1l11nll1J, ::

será lemlnado ape,HIs C')l1'., 'i
- O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATi},RI A-

ministrb que realizou .,Tan!)e�
refOl'mas em muitos metndos d,

trabalho' no setor [azenlhÚ'io
nins também' como u hOme!!l de

sensibilidac1� . e ,lac:sàü ·ai�uda. I
No Ministério da I,."",nd� t,.:>

I
dos se lenlbl'an1 ,�li sua pL4SS�� ,

gem por aquele setor de tanta,
cOlnplcxid.ade n:1 a\lm.in�stl'Hção \

publica. Mas o lP�� .princir·ahnen
te lhe assin,ü"',l I, no!),e foi a

capacidade de tl'alidl:IO, i'lformv.

do pelo melhor s€:1I.imen;;.1· clt;>
servil' ao' Brasn. Vi'.n tl':lztll'-lhe

Edição de h�je; - 12 pags. - Cr$ 2,00 -

- DOMINGOS F. DE AQUINO.
- ,

I

FLORIANÓPOL,IS, .16 DE ABRIL DE 19571

LONDRES, 15 (UP) � Ha'l'old qu'e " governo dos Estado's Vni

Stas�.en, conselheiro do PI�esi.de111 dos não cogita d� efetuar.' "pro,te Eisenhower', em questoes do fundas ou drastJcas" reduções
'desarmamento, declarou hoje el'l sua's forças armadas. -O de,
aqui a uma sub-comissii0 da ar, poin�ento de Stas�en surgiu duo

g-anização das

./
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� . 'éfPTB de fangará lançou os nomes do:
:8rs. Estar{±slau Pauluk e Amadeo Nardi, pro
sidente da Executiva, para disputarem a ve

reança no próximo pleito de 12 de maio. OE,
valorosos petebistas vêm recebendo franco a

pôio não só de companheiros corno também
de simpatisantes e populares.

-,

-000-

A Confederação dos Pescadores, 'n0 Rio .:
entidade que congrega os pescadores de norte

a sul do Brasil, atendendo a interferênr la cDS

Senadores Carlos Gomes de Oliveira e Sauk

.Ramos, concedeu uma verba de cem mil cru

zeiros, para reorganizar, nêste 'Estado, a,,;; co

lônias de pesca.
-000-

Membros da Bancada do PTB, na As.cm
'

bléia Legislativa, vêm, estudando a situaçflJ
dos- funcionários civis do Estado; que presta
ram serviços de guerra na defesa passiva ano

ti-aérea, a fim de condensar eD projeto de lei

assegurando-lhe,s, as van�agens já. conferida:-
aos militares do EstaQo. .

_

'

l� ,

-000- .'. "I
\ O Senador Saulo Ramos êpan=>CE', no úl-
timo número da Re�ista "O t:>-uzeil'l"', como

um dos líderes' do trabalhismo, 'no plano. l):a·

cional, que vem agindo no se-ntido de d;)r ao

PTB bases� ideológicas e programáticas Pl'Ó
prias e acordes à fisionomia e ii natureza, do�

problemas,sociais e econômicos !lá .:;tu:J.�jdade;_
.

-.-000-

- O'ohservador político'de ';0 C['uz�iro"
ao citar o nome do Senador Saulo Ram0s ao'

lado dos que vem trabalhando pelo fortaleci-,
. mepto e, crescimeI)to d� PTB, talvcz se h�';,i
in�pir�do no ,fato do ilustre senador, 12m Clm·

ferência ma�tida, em São Bórja, l' ',;, ':J Dr
João Goulart e o Ministro Mário Menegheiti
haver teitõ sentir a necessidade de reajustar ( .

trabalhismo brasileiro, desfraldadó Pe!1l sa_u·
.

doso ex-Preside.nte Getúlio Vargas, cm 1920,
nos têrmos dos atuais anseios do povo brélsi

leiro, em começo de crise 'de liderança.
-000-

o 'Deputado Olice Caldas, líder da bano
cada do PTB, está empenhado na lJ,I:aJha da

criação dos Municípios de A�gelina (�aicJo do

Município de São José), Gravata1 e Armaz{'m
.

(saidos dos Município� de Tubar;l:J (dmaui).
A tenacidade dêsse. petebista estú oper::u-�do'
milagres ,em favor do povo de A,ngt:i!lla, Gra·,
vatal e Armazém, a ponto de SP.�ê1ll. bastante

favoráveis, junto a tôdas as banc�a�;, as pen:;·,

pectivas de criação dos 3 Municípjo�.
,

'-//-
.

A Secretaria Geral do Diretório do p'rB
sob a segura orientação do Deputado Br2:l. JO[
quim Alves vem se dedicando .a uma proficu�'
planificação e simplificação da 'vida orgânic.
do Partido. Ainda agora, çom a colar:t,raS:l_'
do j0rnalista ,Medeiros dos Santos. AS"-;r:'-�;,)�)l'
Técnico da Assembléia Legislativa, estã') se'Il·
do elaboradas ,minuciosas e clarás insh" .�J�(".
a serem distribuidflS a todos os organismos pm
tidáriós regulando o' funcionamento de d";"'" 'l'

,
.

,
'

bléias ,convenções e demais reuniões pa ,tida, .

rias, como dirigir reuniões e à forma sirnpJé'f,-
e efici�nte de registrar-todos os fatos de irltt�7

'

rêsse do Diretório Estadual.
�

OSWALDO CABRAL OPINA _' 'E
uma opinião de Oswaldo Cabral é valiosa e

acatada. Referindo-se sôbre minha despre
tensiosa crônica sôbre a troca do nome de

Ul11,a rua, quadro de Vitor MeirelIes expos- .

to na Galeria do Musêu de Belas Artes do

a novissimá

fUIIQI oOBBS DE IlMOFloIS COICIVIS TO'CI 110 CORPO SOMUTE EM 2 LUGIRES
Sem eláseicos f sem correias ,I mundialmente famosa vamente i _ o uso da funda DOBBS faz esqufCt1 •

, funda Dobbs - com' "spnnghookv'" - reduz lU. hernia. Porísso os médicos do mundo inteiro a �eceitam.
bernia e a lustêm com firrnêza. Lavável, Higiênica para homens, senhoras e crianças. .

• Moela, , funda Dobbs é in.p""bh,/ nci corpo _ TEMOS F O L H' E T O ,EXPLICATIVO PARA
devido a concavidade de suas almofadas mõuei«, fei,... ATENDER PEDIDOS DO INTERIOR
de I.......h ea lrhy .. O Sr mesmo a coloca em. 2 segun fobrts,: Dobbs Tru·ss CO .. Blrmlngh�lÍ1. ali, U. s....
dos Permite-lhe qualquer trabalho r esport.• .Definiti Dist·, único.' HERMES FERNaNDES ,. CIA UDa.

.,. Rio Branco, 20 ' 19.0 • Rio de Janeiro - Rua do Seminarlo. 41 - 4.° sI' 41 ' S. Paulo
Veja hoje mesmo esse notável aparelho no La Porta Hotel, quarto 303 '

nesta cidade com, o representante da fábrica DOBBES, atendendo nos dias
16 _ 17 e 18 das 13 às 2(), horas..

A's- 2 ::::_, 5 '_ 7'tb 9hs.
! .

- J ,;:) [' .JV.r ll-OO:,
«Sessões das Móç'as'�

Fran_çis Don a I d

O'CONNOR ';._ J u k i a

ADAMS - Mamie Ván

DPREN; em:
FRANCIS ENTRE AS

BóAS

Preços: 6,50 - 4,00

Rio, como se fora daquela Capital, mas, qüe
,é realmente nossa antiga rua Augusta, ho- ;.....��LUX.-H"ÓTEí.-:-.:·. ;�\,T8mbélD,., as Florianópo:'·'8n8S·je João Pinto, escreveu: -. Não coloco dú-

< a_

vidas a respeito. Concordo plenamente em

! oferece"
a voce .a 1:11'-;,

.

Poderao Tomar Palle DO'
que possa ser, com efeito, '. uma "tomada" lhor mesa da CIdade.

8 td C' N4ILOTfJX''�Faça suanso ref:i(:ôé.�...�,an.,,�:�,e,.�,:_:.,. ODCOrSO (, ·.n ))
da nossa rua Augusta como se chamava. tu

� �"'''Oó''''
tempo em que Vitor Meírelles a teria pin- �� < ' VALIO 50S PREMIOS,
tado."

,

"

.

� LUX HOTEL". Inclusive 15 dias _em NOVA YORK, para duas pes-

Outras valiosas considerações em tor-. ....................-• ..,._�.-.............-.._..............
soas .

.Um dos mais sedutores e importantes sorteios de
.

no domesmo assunto em têla, ainda vieram, CINEM � S todo.", os tempos foi irrstituido pela. grande fábrica de

da brilhantepena do 'nosso ilustre historio" 'rlfllf SAO iOSf nylon e roupa branca "N,ylotex".
.

�
. \.. I� - �-". _H_ "

ü sorteio terá.'lugar às .22,30 horas do dia. 15 de
grafo. A's 3 _ 8hs. maio, na Rádio Record e transmitido- ao. país pelas suas'

Muito obrigado, dr. Oswaldo pela sua _ Uma película que en- ondas médias e curtas assim como pela Televisão Re-

valiosa cooperação. grandec., o. cinema na
cord, canal 7.

.

Já no tlia 22 do corrente A MODELAR �ai apresen-CONFERÊNCIÃS - No momento enl mais comovente mensagem tal' uma vitrine dos 'artigos Nvlotex.: cuja venda será
que estou escreve�do estas linhas, espera-

.

de 'Deus á. humanida�e! encerrada
-

no dia 28. Haverá assim uma semana "Ny.,

I
.

d ferênci l'
.

I '

-' A história de t.rê.s latex" para as gentís florianopol itanas e' quem. sabe?'

-s . se pé a anuncia 'a com erencia po itica ,e o !
crianças, que em um !TIS- talvez a sorte. caiba a Uma das graciosas senhoras ou

dr. Raul Pila, nome vastamente conhecido
_ tante supremo' de esperan-

. senhoritas de nosso "case' social. , .

e apreciado no Brasil, que certamente lev i- • f' I
.

t d
' RELAÇÃO DOS PRJl:MIOS:'

ça e e,. evaram a o os os "
.

. .

,

,

T t AI d C Ih' -

' , 15 )dJas em Nova YOl'k, para 2 pessoas, com tudo
ra ao ea 1'0 varo e arva o, uma gl'fPt" coraçoes a mensagem da pago, num dos Super Constellation da Varig
.de assistência para ouvi-lo na -prégaçâo d:� Virgem, comovendo o mun- 1 televisão G. E. - 1 refrigerador G. E.

sua teoria política que reune já um grand �
do! 1 rádio vitróla G. E. - 1 máquina de lavar 1'011-

Gilbert ROLAND _ An- pa Bendix
_

número de. adeptos. gela CLARK Susan .

1 máquina de costura Vigorell
í

_ --I aspirador de
Continuando o ciclo de conferências . pó G. E.

. .

WHITNEYem: .' I' ,

a F d
""

E irit
-

I' I
1 enceradeira G. E. _ 3 ráâios de- cabeceira G. E.

programa as, a e eraçao spm a rea izou A VIRGEM DE FATIMA'
I 3 liquidificadores Walita

'ontem, mais uma da série, cabendo' ao.Dr. WarnerColor 3 ferros elétricos G. E. - 3 jogôs de Nylotex.
,

.

Julio Doin Vieira, dissertar .sôbre o tema Preços : 13,00 - '6,50. COMO PARTICIPAR DO SORTEIO:

"A
.".

L' d Espírit F Censura até 5 anos. Peça à vendedora o envelopa para V. colocar a No-
ClenCla no Ivro os 'SPIJ'l os. ez a ta de Compra-com 'Seu nome e enderêço completos.

apresentaçâo..o dr. Mario doLarmo Canti- I Deposite o envelope na urna "NAILOTEX"..
'

ção.
Hoje, o acadêmico Norberto Ulysséia

Ungaretti, falará na séde da Federação, em
tôrno do tema "A Doutrina Reencarnacio-,
nistá no "O Livro do� Espíritos". Apresen�
façao do Prof.

-

fisvaldo Melo Filho.
- '_ Dia 17, anlanhã, ,no C. E. Amor e a.

do Apóstolo, o Dr.'.Ca�l�s Buchele Junior
dissertará sôbre "Os:'méto:dos de pesqujsa
usados por Kardêc". �

Fi,nalmente, dia 18, na Fedet'açâo Es
pírita} Avenida Mauro Ramos, 305, que coin
cide com a publicação d� obra cujo centellá
rio está sendo festejadd em todo o 'mundo,
falará o Presidente daquela Entidade, só
bÍ'e o tema "A Doutrina Espirit� e seu COg

I
dificador", encerrando, asim" a semana do

.

Centepário da Codificação da Doutrina Es-

-I
pírita nesta Capital e em todo o Estado. ;

AS CHUVAS. DE DOMINGO PAS-/ \
. SADO - A Cidade ainda está apresentan- ;
-

Jo um 'panorama triste em várias.,de suas �
.

i'uàS, principalmente as que sobem os mor- �
ros e outras onde as águas ocasionaram inú
meros prejuízos, mesmo corile�ciais, com�,
aconteceu 110 centro. Um automóvel, quan-'
do o temporal desabava com violência, a�
fazer a ,curva entre a Avenida Hercilio Luz

.

.

.

e F. Machado, dada a inundação daquele
trecho, cujas águas ni-y�lavam a rua com' a

.

beirada da defêsa do riacho que por ali pas
-sa, ia=-se precipjtando; fiéando apenas com

as roda,s dianteiras para fóra da amurada.
Socorrido por pe�soas da visinhança forám
o carro_ bem como seus passageiros salvos
de desastre iminente. ,

,_

Muitas ruas -ficaram inundadas e a rua

José Boiteux e Crispini Mira, apresentam
verdadeiras cratéras no seu leito bem- como, I
um. volume grande. de

.

pedras de todos os' !

_

tamanhos que foram trazidas dos morros
.

,llela correnteza.

,

Muitas também foram· aJ casas invadi
das pelas águas, sendo que uma padª�ia si- .

ta á rua General Vieira da Rosa foi comple-
.

tamente inundada, paralizando por fu,uit�s
horas seu trabalho.

.

(
"

Porões de éstabelecimentos comerciais

3,00.
Censura até 5 anos.

não escaparam � tremenda enxurrada'.
,

. .

Há muitQs anos que Florianópo,lis nãó '_
assistia temporal tão violento e' de 'tão lon=

ga duração.
.

A's - 8hs.
Jeff CHANDL'ER -'- -:T'alle

'RUSSELL _ Dan DURYEA
em:

SANGUE DE M,ESnçO,
.

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

A!s ....:. 8hs.
"Sessão das Moças"
FRANCIS ENTRE AS

BOAS
Com: Donald O'CONNOR

- JuBa A'úAMS - Mamie
Van' DOREN e FRANCIS.

., Preços: 6,50' - 4,00
3,00. "

-

.

Censurá até' 14 anos.

A's ..:._ 8hs.

"I Roçk' HUDSON _:_ Doná
; RE-ED em:

IRMÃOS INIMIGOS
Technicolor

.

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

Censura até 14 anás.

y'

A vibração e rapidez da época moderna exige
que se pe.rca o mínimo de. tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda de tempo na escolha, compra e confecçãll
do vestuário masculino. '

, Estas famosas rOllpás, são de vel�da exclusiva
do Magazine Hoepck.

.

_,--' -

.

P a r f i d.o S o c i a I" D e m o crál i c' o
Uirefório Re,gional de' Santa Catarina

_.
,

(O"N V,O (4 ç Ã, O
O Diretório Regio'nal do Partido Social'

Democrático de Santa Catarina,: pela pre
sente� de a�ôr4o com o art. 19, letra K dos
Estatutos, convoca a C�)llvenção Regional
Ordinária. do Partido para reunir-se' nesta
Capital, -na séde partidária, à rua Arcipres
te Paiva n.o, 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
R�gional para o quadriênio.
1957 -1961; --<_

2.0 - assuntos de interês
se partidário.

Florianópolis, 10 de abril de 1957.
CELSO RAMO�

Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

«Irigo. Cranaçrânia»U
A Confederação RUl:al' Bra· do ,Paraná, de 32 a: 73 e em

sileira recebeu 'da Associa- média de 50 quilos,
ção dos Triticultáres. do Pa- A média _ verific�da attí
raná o seguinte ofício: agora com os demais tipos
"A Associação dos Triti- ,cultivad,os -;- era de 15 qui-

cultores do Parim(t, com' los por 1 semeado.
grande satisfação, fórmula Nestas condições; o novo

esta para comunicar a V. tipo proporciona na mesma

Sa, o seguinte:. área e com o mesmo tI'aba-
O. cien tis ta-ag rOílô mo 1110 o triplo do rendimento.

ucraniano dr. Lucas Zabol·
_ Ultimamente - esta Asso

-

lotny, atualmente resideJ;lte' ciação
-

promov'eu a semea

.I_lO Brasil, criou qm novo ti· dura do novo tipo em escala
po de trigo, denominado muito maior - e op·ortuna·
"Camacrãília". /

. m'ente levará ao conhecimen
A Associação dos 'rriti, to de V. Sa. os resultados

cultores .do Paraná promo· . obtidos.
veu . entre os s�us associa- Apresento a V: S.a. 'os pro
dDS ,o cul�ivo exper!mental i testo's da mais alta estimare
do novo tipo de trigo, obten consideração, subscrevemo
do resultados surpreenden-I nos".tes, pois por' cada quilo s�- ,(GLEBA _ O'rgão da
meadõ foram colhidos, em' Confederação Rural Brasi,
diversas regiõb do 'Estadb, leira - AnQ II - N. 9).

.

"-
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Entre os milhares .de belíssírnos e bons artjgos de inverno, para Senhoras, Horn ns e Crianças, acabado-,
de chegar.

Destacamos como oferta excepcional
casacos de pele a Cr$ 2.910,00·
.TailIeurs de pura lã, a , Cr$ 830,00

Casacos. de �ylon de sêda, a Cr$ 1.510,00
Casacos de' pura lã, 2/4, a : � Cr$ 425,00

,
.

Ternos de pura lã, a Cr$ 859,'00 r: Capas de gabardína, a Cr$ 935,00 - Malhas para homens e meninos, et·�.
NA

, .

A.
/'

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

·�Io�eMeJhf;re �;;;1
O aspecto de sua casa �if para. fachadas .��l;l�l'pintando-a

c�oma�1 CONSERVIDO.'

Conferencia do Sr. Prefeito Osmar Cunha' na
Escola Brasileira de Administracão �rública
Em cumprimento ao mO-I Damos a seguir a íntegra ce, mas também e princi-

-

que lhe"" assegura, desde,�a

I
tivo que o levou à Capital do. discurso .que na ocasião I palmente à Associação Bra. muito . anos, um preshg�o
da República, O sr. Dr. 0('1- pronunciou o Presidente

I silelra�de Municípios, de invulgar por parte do pu

mar Cunha pronunciou, da �s�o�iação Brasil�ira d.e I que
sou Presidente. Não sa� blico, não somente. dos cír

quintá-feira última, �a Es- Municípios - Prefeito Os- beria eu recusar-me, por cuias governamentais do

cola Brasileira de Admínís- mal' Cunha:
.

mais que esteja consciente país. Através dos que, para

tração Pública � da Fun- "Venho' de minha terra, aos meus modestíssimos re- se benificíarem dos cursos

dação Getulio Vargas - onde, à te-sta da Admin ís- CUI'SOS, em face do saber e mantidos por esta institui
uma conferência em a qual tração Municipal, encamí- tirocínio desta luzida as- ção, passaram por aqui e

abordou o importante' tema: nho. às soluções práticas sembléia, nem poderia eu levaram consigo, para as

"O Mun icípal ismo".
I
os princípios que propug- evadir-me ao convite que aplicações beneméritas, os

Finda a conferência, fo- namos no movimento muni- me foi dirigido para tomar en�iriÕs e conselhos que re

ram debatidos assuntos, os cipalista, para atender a parte nêste debate. Aqui. ceberam, a -Fundãção Ge
mais palpitantçs relaciona- honrosas solicitações' que, estou, pois, e seja-me líci- túlio Vargas tem-se feito.

0<1'
dos à matéria em pauta.! não apenas. a mim enalte- to, antes de mais nada, sau- realmente uma iniciativa d(,

.

� ���ioomE""PI·�ll�Tr�E"'f�êmfõ'RE'� ��: :'i! ::;:�:":�:::�� :::�:t;.:;::�:��::' :::::::
Vende-sei'ia.·'Ô< ,

/ Prêm'·,O «Montel-ro Lobato_....... .

mental e figuras de íncon- das nos métodos de h-aba":

�

U

,# fundível ex,pressão pa cam- lho, nos processos de .con-

2 Bicicletas 'novas.' V;!r e ART. 1'.0' - A Companhia Sociedade Paulista de Es- panha municipalista que duzir a coisa pública. Con-

tratar na Rua Altamiro Gui- Editora Nacional institui, nr critores. Os membros da co- nos empolga, tra o empirrsmo caduco,
marães 32. •

ano de 1957, comemorativo: missão nã? poderão, ern contra a improvisação fá-
_ A floresta sfgnff;� do seu 30.0 aniversârio de qualquer hipótese, Iconcor- A Escola Brasileira de cil, é que a Fundação Ge-

fundaç-ão; e sob o patrocí- '. rer ao prêmio :

I fonte industrial; solo fer- Àdministração Pública, ou túlio Vargas . vem lutando,
, til; terreno valorizado'; pro- nio dá Sociedade paulistaf ART. 6.0'- a Comissão. <

: li--.-.-----------.-.--::.

O M
"

V E l't
.

de Escritores, um' prêmio- "J.ulga<lol'à decidirá por rna- seja, a Fundação Getu 10 para estabelecer normas

PE (A. S P 'A R A A U T' O J
't

�:Ç:�n�l:a m::���i�i�'g:::!: denominado "Monteiro:'Lo,: i'oria de�; votos, devendo a Vargas, tem o seu prestigio modernas, imprimir cons-
I

•

t d
.

I" d tia de aba stecimento do ma- bato", na importância una sua decisão, tornada em ca-I firmado não somente den- _ciência técnica, ..

dotar deGran-de ·organização Impor a ora espeCla Iza 'a no " -. I �-

-ramo procura vendedores' capacitados néste genero. terial lenhoso necessário e Individual de Cr$ 50.000,00 ráter secreto' e irrle(Vogá-· tro das fronteiras nacio-. orientação racíonalizadora.
Favor escrever para .Caixa Postal. 2496 -""Rio de J'an eino I ao conforto, .à economia e à. (cinquenta mil cruzeiros); i vel, ser dada três meses de- nais, mas ainda em tôda a. 0l! serviços administrativos.
1).' F. I sobrevivência do Homem. Paragrafo 1.0'- o Prê- pois de encerradas as ins-

mio "Monteiro Lobato" será crições; América. Criada sob feliz Não é outra coisa o -que,

conferido a trabalho no gê- ART. 7.0 ..c._ as Inscrtcões inspiração, como necessida- nós, munícipalistas, prece
nero CONTO e ROMANCE, ,fiO ccncurso serão encerra de 'ao preparo técnico es- nizamos, para assegurar
selecionado dentre os con- das a 30 de julho do corren pecializado dos, que tenham continuidade e desenvolvi
correntes, na Forma do Art. te ano, e o prêmio ao vence- de exercer qualquer, parce-
5.0 do presente regulamen- dor será entregue a 22 de

la de atividade na Admi-
to : novembro, durante o banque
.Parágrafo 2.0 - o traba- te que, àquela data, a Câ- nistração Pública, está ho- 'município, dentro do senti-

lho -premiado terá sua publi- mara Brasileira do Livro je desfrutando a celebr i- �o da unidade nacional.
i cação' asse gurada através promove como parte dos fes dada- como instituição que. Não me tem faltado, mer-
da Companhia Editora Na- t.ejos do Día do,Livro; se revelou eficiente exal- cê de Deus, e mercê do bom
cional; Parágrafo UnlCO - os

çou o espírito nacional entendimento dos meus pa
Parágrafo 3.0 - além do trabalhos deverão ser enca-

prêmio em dinheiro referi- minhados, na forma do Art. atravé;" de suas, atividades trícios, motivos de estímu-

do no Art. 1.0, o autor do 3.0 à sede da Sociedade Pau sempre subordi'nadas ao lo para à campanha. em qU'e

trabalh,o premiado receberá lista de
-

Escritores, à -rua ideal de melhoria dos nos- muito nos é pedido. em re

os direitos autorais de pra- João Brícola, 46 - 10.0 an- so_s quadros de administra- núnCia, devotamento e es

xe relativos à publicação do I dar, salas 1017 e 1022, São ção Pública. Cabe aqui, pois, pírito público. São êsses
trabalho; . . Paulo, acompanhados de cal'

considerar a identidade de fatores morais de relevân
ART. 2.0 - é cond'ição ta, em envelope fechado, em

essencial à inscrição ao con que se declare a intenção
curso que os trabalhos apre de concorrer, indicando; no
sentados sejam inéditos; me completo, nacionalida
ART. 3.0 os originais, em de, pl'Qfissão, enderêço e tí

três vias, deverão ser aIlre- tulo do, trabalho concorren·

'sentad.os dactilografados, te;
em dois espaços, format6 ART. 8.0 --'- à comissão o melhor

ofíéio; . fica reservado o direito de de aperfeiçoar métodos, in- mas em que, êomo nll,tural,
ART. 4.0 - é condição, não conceder o prêmio,- sem crementar entusiasmo, fo

igualmente' indispe nsável, 1;1'(' que julgar não ter sido, mental' a ação e orientar
para concorrer ao prêmio, nenhum dos trabalhos con-

as mais sadias impulsões
que o autor seja brasileiro correntes, merecedor dessa

dos que Se entregam a ta- com finalidade esclarecedo
ou, se estrangeiro, domici- distinção;
Uado no Brasil, e que o tra- ART. 9.0 - os originais refas no desenvolvimento

lho seja escrito em língua apresentados ao Concurso dos chamados negócios pú
pOl'.tuguêsa; niio serão devolvidos; blicos. E muito já ê .0 que
ART. 5.0 - o concúrso' ART. 10.0 - os' casos tem f't

'

lt b'el o nesse a o o ,le-
será Julgado por uma co- omissos serão resolvidos pe-
missão de três membros, es- la Diretoria da Sociedade
colhi,dos pela diretoria dia Paulista de Escritores.

.

à base de cimento branco neve

Conservado-P
'"

4 é uma cobertur.a su-

, r-..;/ .

per protetora, im-

__ :�.�-;;-�-ii;{J.l.�;;:,�-���,....:1.�:�,.����.:� �::;���:tp:;:;�;;;
.

_ �- concreto,argamas·
-=---

sa, tijolos e pedras.
Um produto de qualidade

• Conservado- P
protege, embeleza,

conserva e im
permeabiliza.

SIKAo S. Ao.
Representantes em todo o BrasU

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

.

,

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO

..

Uma das tendericias mais d-ificieis dt acompa
nhar, para o cidadâo apressado de hoje é a marcha
d'l moca masculina,

.

, Porq ue não deixar este cuidado aos expecialistas.
das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte

e padrões e estará bem vestido e na moda.

Magazine Hoepcke, únicos distribuidores

•

,

, . ,..

PROGRAMA DO. MES
Dia"20 Sábado Grandioso Baile carnavales

co da Aleluia: ·Dep. �,alneá-
rio.
Retorno / dos Acanhados

-

Pei
xeiros "e as- Timidas Tou-

Dia 21 Domingo

reiras".
Inicio às 24.00 horas. Onibus
gratuitos de volta.
Mesa Cr$ 10,0,00 Convite50,00.

- Grande Baile infantil da
Pascôa. lnício às 15.00 ho
,raso Sede Urbana. Bonbons.
Alegria.

- Soirée j,uvenil -- 2Q.00 à!'.
24.00 horas - Sede urbana .

. "AGUARDEM PARA MAIO
A GRANDE ORQUESTRA
CENTRO-AMERICANA.'MA
RIMBA CUZCATLA:N 15 fi
guras -- cantores --'Can�
cioneiros Rumbeira
Trio Limeno.

Dia 28 Doming:o

j.] .

v

b�
II ""

I

.

' .. /.

menta permanente à solu

ç�o dos problemas de cada

cia consrderávelaspirações que vincula ao

movimento municipalista
brasileiro, a Escola B"rasi
-i'eira de Administração PÚ�

que me

animam a vir.., perante vós,
meus senhores e exmas. se

nhoras falar de aS'sunto
,

blica, ambas propugnando que a todos nós intéressa,
sentido na obra porque interessa ao Brasil,

"

BlJSCAM AVIÃO.
DESAPARECIDO

sempre é pyeciso insistir,
encarando-os pelos várioS
prismas' do debate elevado,

ra e conciliadora dos pon-'
tos de vista porventura di-

vergentes.

Coloc.o-me, pois, não dian-

tivo, a Escola Brasileira de te;!e vós, mas entre o con

Administração Pública, o ,vívio vosso, à vossa dispo-
sição e rendo-me, assim, à

amabilidade com que me

acolheis e me prestigiais."

JAKSOVILLE,_13' (UP) - ... Trin
ta aviões e seis navios esh.) I'ea

lizando ullla busca. intelH�a, na

costa atlântica dos EE.l: ;:1, para
localizar um avião anfibio da m�

rinha norte amel'ican'l, dCSII,l;tI'l'
cido com 4 tripulan,,�s, O 'JjJf.rc
lho estava em viagem c1� at:lillLi
co

. Cyti para a Base N.lV�1 dF

'JaksoIloville, e mandou sua uhi

ma mensagem ante onteni II IIJlto!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. C�TARJNA
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.barco uma (veloc1<Ja,l)e ide

124 quilometros. A família de Francisco Vieira de Mello convida

_

S' de balo
seus parentes e amigos para assistirem à missa de trí-

'

o a engrenagem ;. d' 1 b
' .

.:.. ! gesimo la, que manda ce e rar, em sufrágio de sua al-
neladas de .pêso morto, "Uni navio poderá transportar xa rotaçao do ,Jo�o de engre

\
ma" no próximo dia 16, terça-feira, às 6,30. horas, na

verse Leader", em compara mais de 7'00.000, barris de nagens de redução tem um Catedral Metropolitana: I

ção com o' qual são peque- óleo cru em -cada viagem diámetro de 4,30 m e pesa '.
\ nos todos os cargueiros co- aos Estados Unidos. cerca de 50 toneladas, I '-G' •

L·b d d""
marciais que navegam pre- O super-petroleiro está O inteiro conjunto de pro I" ron]a. 1 eI a, e
sentemente, quer os de trans equipado coi:n turbinas de pulsão do "Universe Lea- A,AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA

porte de Líquidos quer de propulsão a.engrenagens de de" pesa 'cerca de 170.000 NAO PERCA 'i'EMPO.
PARA A PRóXIMA TEMPORAD A A. v l'_JULA, FA-

eargassêcae, obt�ve comple- redução construídas pelo De quilos. ÇA SEU P.iWIDO POR CHEQUE, VAÍ:B ou ORbEM DE

to êxito erp. suas provas ma- partarnento de Turbinas a Segundo se informa, O' f'AG I\MENTO.

ritimas e partiu para sua Vapor de tipos Médias, Ge- eqUlpamenlto Ide propulsãb PIKTÇ>S DE 1 DIA - Cr$ 10,00..
,

viagem inaugural ao Golfo radores e Engrenagens da de barco atuam durante a's FRANCAS E OVOS.
.

.

Pérsico. ,General Electric Companv, iti
'

"1' d
RAÇA rr: NElA, HANSPtiIRE e RHODS - "VER·

. provas mari imas a em '. a

I
NIS "

O gigantesco 'p�troleiro, de Lynn, Estado de Massa-. espectativa". VACINADAS (CNTRA � N'EW CASTU�, '

-

�que tem o comprimento de chussetts, Há, ainda, outros equipa- RUA 24 flH iii) 10 111 ou G. A. CARVALHO

2�O metros e uma bõca de ,As turbinas, de time "cros �entos da Gener�l Ele1trie I V E N D E r E '\
38 metros, transportará pe s-compourd", têm uma po- Companv nesse- gigante' dos,

.

,- J
. tróleo do Extremo Oriente tência nominal máxima de mares,' como turbinas me- Vende-se duas casas à nf� Jos{BoitEmx n? 1 e 2 ..
para os portos norte-ameri- 21.175 H.P. D elemento -de cânicas construídas pelo De Preço de ocasião. Facilita-se pagamento. 'Tratar na

canos �a costa do Pacifico. ré está lo�aliz.ado na, tur partamento de
-

Pequenas �asa "A MUNDIAL'�, Rua Felipe Schmidt, ou Nerêu Ra- o primeiro exercicio:

Reconhecido corpo o'maio� bina de, baixa' pressão. As Turbi�as a Vapor de Fi-li
mos 61. DIRETORIA

navio transporte no mundo, terminais de alta e baixa tchurg, Estado de Massa -------- e r :.- ,-- ---,--� .-----.....---
- o "Universe Leader" foi pressão acionam

.

engrena-jchúsetts, 2 destinadas a acio

considerado nesta cidade pe gens helicoidais duplas, aro' nar ven'tiladores de tiragem I
-la Divisão de Estaleiros .de tículadas, que proporcio-' forçada, bombas contra in-,

Kure, da National BuIk Gar'
luam, à helice singela do' cêndio e bombas de carga.

riers, Inc., de Nova Iorque,. --- -.
---.-----�-

e fará parte da frota
-

da Negocio _ de_ 'ocasião
Universs Tankships, Inc. -.

subsidiária da National

t

. .

.............................................................!M".

CASA ESPECIALIZaDA
EM MOTORES,

l"REI,OS E MOLAS

João Vi'eira -& CiaL'tda.
..-

lWA SANTOS SARAIVA, 250

C. p, N. 20 - TEL., 6.268 PEÇAS EM GERAL PARA:
END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD

ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLÉT - DODGE
SANTA C,ATARINA

./

DISTRIBUIDORES' DOS AFAMADOS "'PISTÕES MAHLE"
,

PARA TIPO DE' MOTORESQUALQUER

DESCONTOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

o -maior 'petroleiro �o mun�o
.

K U R E, ,Jap�o (Glcbe frota comercial destinada

Press) _ O gigantesco su- ao transporte de petróleo
per-petroleiro de 83.000 to- do mundo. Espera-se que o

Vende-se, por mot-iv-o de mud�nça, a fazenda
,�Bulk Carriers, Inc. "ÁGUAS CLARAS", situada no município 'de Tijucas,

O "Universe Leader" tem tendI) boas águas para tocar serrarias, cO,m madeira de

um deslocamento- quatro lei e de quaHdaçe; terra.s para plantações; uma estufa

vêzeâ maior qUe o dos pe-. l)ara fumo, mais. de 200.000 (duzentos mil) palmitos.e
ferragens de únla serraria.

troleiros do tipo
-

"T-2", NA fazenda tem saida çom a estJ;ada de Major e. o·

que cop.stitui o grosso da va Trento.

\
----,-�_._--_._----

..........................................e e e..�

MadQireira 'Philippi & Cia.
Rua'24 de maio} 1.128 - Estreito

FONE-2073

C>rganização Especializada em BENEFICIADOS� de PI...

.

' ,,'l "NIlO e LEI -' SERRARIAS PRÓPRIAS·
'

.,�
., �

.

.._

, EstQque Per1;llal'lente de: -

Assoalhos -' Fõrro Pa�dista - Abas - Semalhas -'

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

Cal de Pedra
•

Telhas Francêsas e Tijolos

Depositarié;l das principais Cf>râmicas.
..... -

.

Vendas:�, Atacado e Vàrejo-

.........e••••••e., eH eeee
.

' I '

� CAMPANHA DE EDUCAÇÃO
: FLORESTAL ' I

O Eucaliípto viminalis é O indicado
. para o plantio em regioes' de inverno
rigooso, suportando as baixas tempe
ralures, Produz madeire para p�st�

A I, t :'
.

mecamca.
f '

Para 'qualquer' iníormeçãn, consul-
te o' Acôrdo Horesíal'' 0,,' ,

-

, Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamenjo perfeito tudo é motivo do maximo cuidado

pelos expecialistas responsaveís pela confecção das

roupas Imperlal Exrra, Só assim é possivel obter uma
Toupa perf.eita' e Que veste bem.

.

'

"-

Pelo Crediário (to Magazfne Hoepcke, podem ser

adquiridas com exdusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

-

---'--'--- -- .

Um terreno situado na Rua Presidente Coutinho.
Tratar. na Rua' Fernando Machado 5....

I

,

\
.__ -�---

MISSA Dl 3,0 DIAS

,
,'o

r

Ar
* mais
"forte

.. 'mais
flsxlvel

• mais
estético

que
outro!

tipos de

F6RMICA

,

para paredes, batcões.: móv�i:, e Inúmeras
outr as eptícsções que exíjam limpeza

ECONÔMICA
colocação racu em qualquer superftcte.
grande economia de tempo f' mão de obra

20 CÔRES
/nslrLjlmos f!tl.',�ull:u",o,
(J_� ectcceções Pf!!O !lU$�O

Df!pllrlafllt"I!lO Técnrcu

de ra-ra beleza e' brilho permanente, do,
tJpOS medrepérols. Unhe. lisos e mérmere.

Tarnannc 1?3"\ 3M em 376 ma

Espessura única ENTREGA IMEDI ATA
Pe(q Informaça •••em compromluo

BUSCHLE & lEPPER LTOA.
CAIXA 154 - RUA DOS ANDRADAS 139 - JOINVILLE

Clube Cruzeiro
Recebemos: _ Pr-esidente de' Honra

i
'

Braço do Norte, 3 de sr, Oswaldo Westphal, Pre-
I ' .

abril de 1957
I,si��nte - SI:: Wilson West-

Ilmo .. Si. --.1 phal, Vice-fresidente _:_ dr.
Diretor de "O ESTADO" Wilson Lapa; 1. Secretar io

Plqrianôpolís _ sc. _' sr. Bernardo Wiggers 2.
. ,

Prezado senhor. Secretario - sr. .Newton A.•
Pelo presente temos a..sa- Collaço, 1. 'I'esoureiro - dr.

tisfação de levar ao <conhe- Oswaldo W. Díck, 2. Tesou

cimento de Vv. Ss. que em

Asãembléía Geral, realizada
em 1'Z de dezembro de 1956,
nesta

•

cidade ÇJe Braço do

Norte, foi. fundado um clu

reiro - dr. Lourenço Oen-'

ning.. �

Conselho Deliberativo >

Oto Sampaio Correa, An
gero Sandríní, Satyro V. So

_

be socia,l-recreativo,.' cuja ares, Fredolino Kuerten, r

denominação oficial é: Guilherme Daufenbach, Dor
"CLUB CRUZEIRO" valino Locks, Turibio Sch-

- Outros�im cumpre-nos in midt, José Waterkemper,
formar que, apurados os re Evaldo Speck, Osmar Pedro
sultados da eleição, realiza Werner.
da na mesma. ocasião, foram
eleitos os seguintes senho-

� /
.

res pat:a 'dirigi,r os destinos
dá novel sociedade durante

Sem outro particular, fi�'
mamo-nos com estima e mui

e1evada consideração
'

.
Atenciosamente

Wilson Westphal (Pres.)
Bernardo Wigger� (Secr.)

...

,,,,ii>'i.I!!If'.,�
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"O Estado" ó mais antigo Diário de .Santa Catarina
"

,
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\

T�RÇA-FEIRA, H�� DE ABRiL
'''Jesus, liwa,Ítthn:do os olhes par'ã o céu, disse:, Pai,

graças, te dou porque me ouviste. AHás, eu sabia{q,ue,
sempre me ouves. (João 11 :41-(2). Ler' João 11 :40-46.

UM AMIGO MEU estava escalado para operar a

cabine de contrôle dos trens numa grande estação .cen

tI'�1. As mensagens, provindas' de todos os lados, chega
vam a cada momento. Um. sinal persistente, numa das
máquinas chamou-me a atenção. Tomando '0 fone o meu,
amigo d isse : "Sim, sim, eu .estou ouvindo. Faça isto e

aquilo". .
,

Observando sua atividade na eabIne d; contrõle, eu

pensei em Deus na cabine de controle do mundo. Nossas

preces- são -quais 'mensagens qUe Ele-c recebe. As vez�s
faz-se :silênc.io' e nós ficamos perplexos. Se conservar

mos nossa vida sintonizada com Deus; havemos de ouvir lvIensalida.de acessí el - Máximo Aproveitamento -

.sua voz do contrôle i "Sim, eu 'estou ouvíndo. Faça "isto l '
..ecíona per cQl'rej�(,ndência.

ou aquilo".
. "

, Na estrada..,de ferro uma coisa é certa - o J10mem
que está na cabine de contrôle ouve. E' par-a isto que
êle .é colocado, ali; seu dever é ouvir. Como cristão, que
.de �nfôrto e encorajamento recebemos ao lembrar-nos
que 'Deus sempre .QJ-lVe· e que sua orlentação está sempre
ao -nosso dispor r _

�

;,_
ORAÇÃO

O' Deus, graças te damos por que 1\ão oramos a, ti
em vão. Concede-nos fé, pois tu estás' sempre disposto, a

,

atender-nos e a OUVlT nossas preces. Que sejamos sempre

'O . 't .,nlA d' S P
,

bl·sensíveis à tua orientaçã� sábia e, façam�s o que tu nos' Illr II5I1lIL e :. � Jl lea
ordenas, Em nome de Crísto. Amem. P ,

,

PENSAMIDNTO PARA O DIA

"E�pel_'ei com paciência no Senhor, e EÍe se incH-,' Ptaniões
nou para mim e ouviu o meu clamor",. - Salmos 40:1.

.

,

Oharles Gallaeher (Au8t�ália.)
MlllS DE ABRIL

Í9 - sexta-feira (dia santo) - Farmâcía Nélson -

Rua Felipe Schmldt
.

t. D I T'
.

A L 20 - sábado (tarde) - Fàrmâeía Moderna

I; ,

"

Rua João Pinto

_ De convoeação, d(vp�te1\d�nte8 à 21- domingo - Farmácia Moderna :__ Rua João
aquisição das casas ' no ,conjunto resi·, Pinto

denciál da Ponta do 'Leal, Estreito, nes·. 27 - sábado (tarde) - Farmácia StO Antonio -

ta Capital. -
' Ruà Felipe Schmidt, 43

h Ad 28 d·
.

F
"

StO AntonI·O _ Rua
essas unidades são produzi!

De ordem ,do Exmo. Sr. Presidente/ do Consel' o, -

,

- ommgo - armaCla

I' A· F d 1 d Sa ta Ca
.

Felipe Schmidt, 43 das em massa e, portanto,
ministrativo 'da Caixa EconomlCa e era en-

tarim< à vista da próxima inauguração, em data de 30 O serviço noturno será afetuado-peIas Farmácia StO por um custo relativamente

I\ de ab:il 'do corrente ano, no transcurso do 11.° aniversá· .\ntonio e Noturna, situadas às ruas Feli-pe Schmidt, 43 baixo.

rio de instalação da Matriz desta In!M;ituição, ,

do con� e Trajano.
I ,Pode-se fazer uma idéia

junb. residencial 'CEFASC", compr-eendendo 21 casas - ESTREITO da rapidez com que está se

construidas no bairro "América" da Ponta do Leal, no 7, í9 'e 28 E-domingo) - Farmácia INDIANA

-I
'

R' 24 d' M· '895'
,

-

expa.ndindo o mercado "pa�a2.0 sub-distrito do Estreito, nesta Gapital, convoco os ua 'e alO,
, _

,

, f·d 14 21 (d
.

) F
,.

DO CANT'O .....:. equIpamentos de perfuraçao
Candidatos J·á inscritos e pretendentes �s re en as casas, e ommgo - armaCla

. ,

.

R C I P' d D 'd t l'f I Av. Rio Branco, 257·A • Rio d. Janeiro
abaixo relacionados, 'para, em data de quinze (15) dêste' ua e., e 1'0' emoro, 1627 e poços, pe 1'0 I eros pe os

Telefones.42.8838 e 32.3392 ,

mês, &egu!!-da-feira, a partir das ,15 às 17 hor.as, ,copa. O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias, seguintes dados:
I REPRESENTANTE:

!'ecerem na Secretária GeraL desta CEF, Matriz, a Rua no CANTO E INDIA-FA. sit.l!adas às ruas CeI. Pedre A indústria petrolífera Antonio Fiuza Lima
M f

-

60 52 d co..... o respectivo titu, De,moro, 1627 e 24 de :M;aio, 895. '

Gonse.lheiro ara,
.

- "on e, ln, -,� . ,'pe�fl!rou, aproximadamente, Florianópolis S'tl'l. Catarina
lar, iie enten de.rij,o 'sôbre assunto de seus. interêsse:, ,'A presente tabelá não podera, sei' alterada sem pré_:" 2.6..800

'ê

1 Aldo Menezes d'Aquino ;_ 2. Acelino A. Cardóso \"la autorização ';il'êste 'Depár'tàmento. > ,P'OÇOS, em 1945.; , ..._ ..

_ 3. Antonio G. de Farias - 4. Carlos· B. Reis D:S.P:" eql 2 ,de abril ,de 1957' 57.500 em 1955 e calcula�se /

S,...:.. 5. Cui't Valter Nists�he - 6. Aloysio S. OH-I Luiz Osvaldo d'Acampora, que, em 1957, 81.000 poços p."av�Ip.A,' i :e'IR, g,�o'(rveira - 7. Dorival S. Lmo - 8r Eury C. Cabral lnspetor de Farmác�a. -tenham de ser_., perfurados, r • �U
- 9. Gilberto Almeida Maia.

. I

Ieg I I d
a fim �e satisfazer o uso: A equipe de obstetra_s da Mato:!rnidade Dr. Carlos

'lO �::pos�e�
- 11. Ivan. C. Scbmidt - 12

..
Inês

',' �:

'.' ,IS'�·t.,�_,.o., . �. , ':''1 ':' ,I', ,:'·0' �

::: petroleo, s�rnpre crescen ';T���SD�S·R����gRc���!�1�!R;:�����;:t;IJ!�
13 José Júlio da Silva "-. 14. Joaquim R. Borges-. A •

t d d'
. , .

d· 6 d Ab·l
15. JoaquI'm'

,

J. Ida Ll·ra. I' O objetivo primordial'vi, pe,i.!S;:lUS 111 eressft ,as que ara II'llClO no, la ,e 1'1

p. vmdouro, ao CURSO PREPARATóRIO DO PARTO
16 João Pedro Nunes - '17. Ma.ria �. B. dê Souza, btdo nas, perfurações de po- SEM DôR.

'

_.:- 18 ...Mahlén L. Gurzo. ,

' I A Diretoria Régjonal dos Correios e Telég,rafos de-,' ços é' conseguir-se o preço As· inscrições estarão abert.as até o dia 5 de Abril,
19 Otoniel S. Diniz - 20. Sinval Sellingtausen - 21. Su,tlta Catarill::t, avisa aos senhures possuidores ',de de custo mais reduzido 'por ,podendo as mesmas serem feitas com quaisquer dos

Wilson' J. Muller. ' ! r.eeevtol'es de rád'io-recepção, que o prazo para' o re· metro de terreno perfurado. médico's acima citados.
-

2. Para os acima relacionados e que deixárem, por gistro sem IilUlta dêstes aparelhos expirará a 31 do cór- Sómente 'poderão ser matriculadas, gestantes à pàl'-
motivo .justificado, de comparecer dia quinze (15) do rênte.mês de março. À partir de 10'de abril serão regis- _A loca-lização dos campos til' do final do 60 mês (ultima semana), óu, inicio do'
corrente, será concedido _prazo até dia vint� (20) �êste irados com multa de Cr$ Z5,Oü; petrolíferos -' Brasil, Ará. 70 mês.

mês imp�rrogáv�, para i necessária apres�taçã�no, -,-'_._-�� -��-� ,----.--�������������������-�����������

horÁrio habitual da-C.KF. - Findo êste prazo de cinco

(5) ãiàs, o não c�mparecimento IMPORTARA' EM DE

SIST:Il!NCIA, eabendo a CEF di�po,r da residência, de'cla

r�ndo-a� des(i'e j�,. eth condições de ser pretendida por
outros candidatos inscritos 'e que ainda não foram cha

madoS: na forma das ·Instruçõ.es baixadas pelo Conselho

Administrativo_ ,desta CEF e qu'e ,regularam o Concurso
efetuado.

.

Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de
I

Santa Cat-árina, em Fl'orianópoIts, 5 de abril de 1957.
Ari Mafra

Secretário Ge{al

- � - -_ --_
---------�

•
l «NO teodcUlo»

Com a Bihfia. mi Mio
,

'

. -

,J .

��-

i·

-:.
-

-
_.

/

ELEIÇÃO DE RENOVAÇÃO PA,RCJA� DO CONSELHO
FISCAL DO JAPC

'

Na qualidade de presidente da Comissão Local de� ,

Elei'.:iío para a renovação parci.a} do Conselho Fiscal do

LA):> .C., convoco os 'srs� jie}egad(fs-el'eitóres dos 'sindiéa,-
.

tós comerciários do Estado de Santa Catarina, para a,
eleiçâo em apreço que ter.á lugar, do modo determinaqo-!
a seguir:' :" ,\ .1'

a) - no dia 3 de maio,-ctas 9 hor,as da manhã'_às 17 j
hora::. da tarde, com o quorum mínimo de 2/3, terá -lugar

'

a eleic;ão para a classe dQS empregados;
b) - não sendo alcançado o quoru:m mínimo de, 2/__?

a eleição terá lugar, no dia seguinte, d.ia 4 de m�do .das '

9 horas da manhã às 17 horas da tarde / com qualquer.
numero de de,legados presentes., - t
,

A eleição para a classe dos empregadores; terá lu-

gar,' do mOdo determinado a seguir:: I

a) - no dia 6 de maio, das 9 horas da_manhã às.17
horas da tãrde, com o quorum niíniÍM de 2/3;

,

-::.
.

It) -.,- n'ã,9 sendo alcançado o quorum mínimo de 2/3,
it eleÍção terá' lugarvno dia seguinte,'(1Th 7 de maio, das

� da manhã às 17, da tarde, com qualquQr-" número de

delegados presentes.'
.

LOCAL -.,- Delegacia do l.A.P.C., rua
Alidt, 37 Estado de Sta. Oatarina

,

Florianópoljs, 14 de abril de 1957
.

João Bapti�ta Bonnassls
Preso da Com. Local de' Eleição

i

FeJip� Sch-
,

I
i . ,
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Cabe ao Se ..ho�' Preaarar
f.tft_ de- Seu )t;lho,

,

��--:----"'----'-------'--------

ueianáriao

...

na. i'ndústría- petrolíf.erá·
HUST9N, E,stado do Te-I bia, India ou- Estados Uni- trou, de maneira concluden

xas (GI?be Press) - Os in� , do.:§.. - faz pouca diferença. te, que os sistemas elêtri
dustriais do petroleo prevêm O objetivo economico per- cos de .acionamento ofere

uma revolução nas opera- ..manece estático. Na realí- 'çem à, Indústr ia petrolífera
ções de perfuração no mun- dà,de� êsse, princípio' consti- uma oportunidade de redu

dó inteiro, com a adaptação tul, o denominador COIXlum zir, de maneira' significati
gradual da energia diesel-Í p'elo qual pode ser rápida- v( o custo da" perfuração
elétrica para o fuhcicnamen . mente determinado o valor por metro de terreno perfu-

,
.

to dos equipamentos perfu- em investimento do novo rado.

'rad?res de poços.. equipamento ou a afíciêncía,

De há muito, a indústria .de nQ'lOS métodos de perfu
petrolífera já constatara ração.,

...,
.

que os equipamentos perfu- O equipamento
"

elétrico
radores elétrtcos são de fun em serviço -de. perfuração de

() jovem ji'ernd iiI") I1ma. de São Jose..após cursar o

::urso" Especiallzartc "i.auro Muller", no .ano passado,
q!)te' e e 3.0 lugar r ,') �('nculso, para a Escola Prepara
'9ria .de- Cadetes. ::;ó< ist()., vale como credencial da- -per

.

eiçao com qUe o ':Urso é Liinistrado, sob a orientação
íe U:-11 c ôrpe docente idôneo, pratico e efíçientev s,

'

Esta é, a sua oportunidade J!.ira ingressar na carrei-,
,i1 das armas. Se iom de 15 a 19 anos, prepare-se 'no

'_curs:) acima para ser em breve oficial da, Marinha,
:":xér::hi> ou Aeronáutica.

-\8 marrtculas Já estão abertas, e as aulas principia
iw 'l 2 de abril. h�f(\rmações ,à rua Saldanha Marinho
. 1 L.A, du-iamencj, das, 17.00 às 18.00 horas; fl aos sâ«
ex. postal 253, Florianópolis.
�x. ,;081.al 153; F' o-iànôpolis.
, CURSO ESPE� IALIZADO "LAURO MULLER"

Assim, ao a�unc,iar tal

fato, a General Eleetrlc Com

panY previu que a adoção
em.Iarga. escala dêsse novo

método de perfuração Ira

se mostrar tão significativa
----------_._-�,--------�--�------��--��--

cionamento mais econômico

e mais-efícíenta que os do

'tipo mecânico. Contudo, de-

poços vem demonstrando ím-

,tiva diesel-elétrica 'Para o

transporta ferroviário mun

dial._

Todo o tecido usado nas, fªmosas roupas Impe-.
ria I Extr ..

'

é pre-encelhídc, assegurando assim uma
roupa impecavel, que não se deforma com o uso, ,e

. veste 'bem em todos os tàmanhes,
Estas famosas roupas são distribuidas com ex

cll1sividade nesta. cidade pelo Magazine Huepeke,

pressionante desempenho, �,
.
para' a indústria petrolífe

o Departamento de Locomo 'ra como advento, da locomo
'vido ao elevado preço do tívas e Equipamentos Ferro

equipamento, a indústria de viarios da General Electr!c

petróleo não os têm usado Company, por exemplo, mos
em larga escala. O motivo

prtncipal-dêsse custo eleva

dó era o fato de cada equi
pamento ter de ser feito sob

media, de :acôrdo com deter

minadas- especiffeações, o

que a�ar;�ta o aito custo da

manufatura.
de Farmácia

usado em locomotivas die":
sal-elétricas é perfeitamen

!

te adaptável aOs equipamen
I

tos perfuradores da indús·:
tria petrolífera. Além disso,

I

Não espere mais 'para fazer à Europa
aquela vio.gem há tonto tempo 50·

nhada: a CLASSE TURISTA,no Ailân
tico Sul óferece,lhe um delConto.de

'

cêrco de 30% nas ta-rifas de pas
sagens, E note que o �parelho é o

mesmo SUPER G CONSTELlATION

Ultimamente; porém, verí-
, •

fficou-se que o equipamento '

PARA A EU.R·OPAr

com d.uas partidos semanais do Rio
de Janeiro: terças e sábados, às
cinco e meio da tarde.

CO,NSULrE SÉU A GENf-E DE VIMiU-t ,OU A-:

VUGUA"A
•

DO rrOG'WO

E·C-ON·OMIÍ\'"�bsoluta
Grande' CONFORTO

CONFORtO; absolu�o
Grande ECONO.MIA

-

-r

/,

AQUECEDOR- EUTRICO CENTRAL

Capacid�de�
100 a 1.000 litros

AQUEC,EDGA

ELÉ.TRICO

.> I-�:" \_

"",,_ ,Capacid"de 30 LlTRQS

:. Construido inte:irilmente de
cobl'e:

.....

• AQueçímento ultra rápido.
... J.átp abul'ldarlte nir tempe·

,ratura des.ejada.

Fabricactoa MI tlpoe
horizontal • ",.rtleot.

"

• Construçio sólidl. sendo- I cllxa interna de- COBRE •

revestida, de material altamente ISOLANTE (li de vidro).
.' Resi$tênc:ia do tipo' tubullr. intei-ramente blindada.
• Controle automático "de· télTlper.atura· pot.' UR!y\OSJA,..o"

. qur progorcionl' gfandt ..ECONOMJA.
.

o MISTURADOR, 0,,1(;0, doe •

IOQem tnstQntan'eo. 'permite o

.maior e'�Qlo'di Qrod\.loç6n ele
TEMPERATURA. �

. #!!'J!), �-!'L.�;;:.'
VlilKa �� O'·QUE. �BRICA

.," .. ,,--�

"

"'"',
"

__ ....."t�_."'-.
...

'

.•..
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"O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina

o 'Paula Ram�s, com u�a aluação soberba, conseguiu eliminar o Sadia, vencendo o jogo e a prorr,ogáção,_ pe.lo escore minimo .

, Décio e Valério os .aulores dos dois'lenlos -,Allos e baixos - Quadros':" Arbilragem.. Preliminar - Rend�
Com' uma "performance" pois mandou a Valério que, ·H' +++:.'++ !++..++ ·4 ++ i+ �+: ++� :� , �._...•�++._._ �..".� 'H>.••�.+-+.-H. _� �+.+-+9 !»()'?"'.'I>_ fI> �;,..H<>H·t-+",�V<t �H;.'

digna d l'h �'.' . �. ,��.." y � .. • .. <I' .". .. .. � "" � ó • • • • +: <!> � � ,� � • '" <lo {lo .. '

os me or�s enee- :Cte cabeça, ímpúlsionou lt J
•

mios, a equipe do Paula "esféra" para o fundo das

Ramos, campeã da Capital,' redes sob a guarda de Wa,l- ;
conseguiu ,eliminar mais demar. Depois, nada mais Ium adversário, "logrando" se viu de interessante em

assim, alcançar a� -semi-
. matéria' de futebol, pois as

finais. _
. aguas a estas alturas iam

De fato,' a conduta do bem altas,. acima das �hu
"onze" dirigido por Chico teiras dos 'jogadores: Fi

Carioni não poderia ter si-, nal : Paula Ramos 1 x Sa
do melhor e' sua �itória foi, dia a, sendo; desta forma,
vaiorizad'a ainda mais pelo eliminados os visitantes e

/ excelente desempenho do ficando aptos os locais pa
"onze" do Sadia, falho tão .ra os jogos semi-finais.
somente quanto ao seu co- OS MELHOEES
mandante Zéca que· foi a Todos, no tricolor praia-

.

llnica figura bisonha do no se empenharam como

encontro. 'puderam para que o pavi-
Venceu o clube presí- ihão tricolor viesse a tre

<lido pelo eSl?ortista sr, Ar- 'mular no mastro da vitória.
noldo Souza tanto nos no- No arco Valério teve opor
venta minutos do jogo como tunídade de demonstrar s,ua
na prorrogação de trinta grande classe, fechando-o

minutos. Jogôu bem a .van- completamente. Jací e Dan

guarda e jogou bem a re-

.

da constituiram uma zaga

taguarda, Em ambos os [o- perfeita. Bom o trabalho

gos o escore foi o mesmo:

I
no trio de médios com Va-

I O bem l is Vários -foram .us fatores inscrito em três páreos, não gadamente o quinto páreo,
x , .ea.cores esses �ue em lério, em p�ano superior. '

refletiram as açoes na, J oquinha fOI' o melhor da que contrfbuiram para o compareceu para as dis- out-riggers a 4 remos com

h C 1 t t fracasso da primeira- com- putas. patrão, Juniors, tendo por
canc a. omp e amen e en-

I linha de frente, sendo bons

charcada, sendo que' o fi- os demats, petição Temística' da tem- OS PAREOS, adversário somente o Mar-

nal do primeiro 'jogo e toda O conjunto concordíen- porada, realizâda 'na ma- .

Eram qúasí dez' horas tinelli. Gnarniçãd' vence-
-'

f di
. nhã do último domingo, na quando fez-se ouvir o tire dora : Amaury Menezes, ti-

a prorrogaçao oram is- se, como já dissemos acima,

putados numa verd�deira ressentiu-se da falta de um
baía sul desta ' Capital. A de saída do primeiro páreo morieiro e Odilon Martins,

lagoa, tão copiosas foram centro-avante, pois Zêca em
falta de organização da re- pai a estreantes. Largaram Walter dos Santos, Hayr-

h, gata per parte da Federa- bem "S ioles a 4 remos do ton Maciel e Altino Régís,
as c uvas que desabaram nenhum. momento justi�i- _

>V. " .' � - "

por ocasião da disputa ên- cou sua presença em cam- S.&O -Aquática 'de Santa Ca- Martiuellt , (duas), Aldo. remadores. Não, compare-

I' tarina agóra soo' f:t preãi- Luz e Cruzeiro, o percurso cen Ipiranga Aldo Luz. e Na tarde de sábado, no Sadia. Foram . adversâi-ios
tre os metropo itanos .e os ];0. WaldeIl'!ar esteve firme. ,-.

.,

estádio da Praia de 'FóTa, I, Tamandaré e Áustria "ue
, -

,do oeste' catarl'-, - d' I dência do dT. Ary Pe·reira e fui Lom, tendo chegado em América. ,

� "-

,campeoes no arco, nao sen o c.u pa-
Oliveira foi uni deles,' pois, !jriJ:tlEÍro lugar, o Aldo Luz, 60.. páreo: Ioles a 4 re- teve início à disputa do dividiram as honras da

lllO'nse.
.

�o dos gols que o vence-
, inconcebivel, paJ;a uma en- co� pequena dif'er,ença sô- mos, ·dasse prinéipiantes, Campeonato Amadorista de tarde: 3 x 3.
ramo A zaga Jurací - Piro

O' JOG,O tidadé que. deve primar pe. b,n r; Cruzeiro. Em tercei- Concorreram os mesmos' Futebol de 1957. -------- .. ---.- ..---,

muito: , • s?lida. O colored F ( � tJ f.'

O encontro foi iniciado Pedro "pontificoú na linha' la pontualidad�, fazer ini-,' ro ,'e- qu)ú'to' lugares chéga- clubes 90 primeiro páreo. Às 13,30 horas bateram- a OiU�;O!'J o .»
, dar o primeiro páreo,cJ)�·'. i:.�ant 'as duas guarniç,ões Venceu novamente a guar- -se as equipes dõ Treze de

(
-

com o Paula Ramos no CO°, média, sendo muito �écni- ,r ') I
'

'

.ftm6r�;�W;!!tt
co e c.o.mbativo. Seus dois mais de um� h?l'�,' de �t(-a,�) \il;_ibi?-n.egl\ai:1.� � - n�,'ção aldista constituida lVbi?'e Ipiranga, levando 'â V ��!J \7uQ!n �VJ}

mando das ações, mas mes- i • Ih
mo assim o Sadia não dei- eompanheiros"Néco e Chu- ZOo Por cada páreo esper�� -' Guarnição Tcpc.edora: U- pelos mesmes remadores do. me" 01' o quadro trezista Domingo, pela m-anhã,

, ,va-se quasi meia hora ou varo- Elpo, timoneiro e Oli- páreo iriicial. ' O Cruzeiro
I pe-!a contagem de 2x� A no campo do Ipiranga, em

XOlÍ de causar pânico à,ei� 'machú regulares.> I}os ata-
. m::tis, de forma q.ue' a rega- vério Schroden, Níltún F. da Sul voltou a obter o 20

I
se,guil' medil�am f,orças 'Uni- Saco dos Limões, pros-

dadela güarnecida por Le- cantes gostamos mais de
,

I J' G t'l' M ta 'só pôde ser âada por en- Pereira, Wilson P. Ferrei- lugar, As guarlllçoes do' dos e São Paulç, vencendo seguiu o Campeonato Co-
,

1(" sen'do que Manéca e de- vo e. aCl. e u 10 e a- 'I'
éerrada -depois das· treze 1;:a e Antonio Silva. l\íartin-élli "A":e Riachue- o "helljamin", do cel,tame ---merciário de Fute.bol, pro-

pois Zéca perderam oca- néca esforçados. � . ,.

. I .'

_/ h0ras. O Aldo Luz, na sua O segundo páreo. �
em 10� lutando pelo 30. posto, pelo ;.'s(;ore de 4x3. movido pelo -Departamento'

siões para abrir a conta- ARBITRAGEM
,

O novato Euclides 'Pe- condição' de campeão do singlê-scull, classe novis- chocaram-se a pOUCCólS me-: Domingo - prosseguiu o Es'pol'tivo do SESC. Def,ron-
gemo ' .

Aos 17 minutos, séria reir� :(úi o r-eferée da lu- Estado particIpou de ape- si!1lI);,;, foi venrido pe!o már- troi; da chegada, di:wend,o Campeonato, com um jogo' taram-se Meyer e Sul-Amé-

,

acei- nas q1J�tro páreos,' ou-' seja, t'lll:'ino· Odh'l:l' José FÍli'- ser ambas desclassificadas, (IUe serviu como aperitivo rica, . vencendo o primeiro
,confusão é registrada dian- ta, com desempenho

da metad�. Venceu .os dois
I
tado, vindo em 20 lugar (I ficando o ,80. 'posto com a do encontro Paula Ramos x pelo escol'e de g � 1.

te da meta de Waldemar, tável. Os poucos erros que .
"

�
_

em ,hl'po'tese' algu.- pr..;:eoi'> de ioles com· nma irmão deste Jobel Silva' guarnição "B", do'Marti- - o __ o • - - - ,

<10 que se aproveita o pon- acusou, '

só guarnição. ,Tirou o úl�, Furtado, tambem do rUbi'!)-:, nellL
teiro. Dério para assinalar _ma não influiram no mar-

cadol'.
tiino lugar no páreo de negÍ'o. Em 30 classificou-se! O p'áreo de' dóuble-skiff,

bE-lo tento que seria o uni- '

single e desistiu' nos 1.000 o Riachuelo e em último o' novissimos, 'foi seJ:.lsaçio-

OS QUADROS I meL'os da prova de douhle. Aldo Luz., O ,remado�:: ,Stei-,I'nalmente' disputado :pel�s \
PA'ULA RAMOS - LeIo; Como se verifica, o Aldo mann fOI' desclassificado d u p I a s do Martmelh.

Jací e Danga; Nelinho, Lli� -teve a sua colabo!:.ªção por ter entrado fóra ,da (Odhair Furtado e CláudiQ
Zl'lton e Va,le',1"1'0', Dério, no in sucesso da manhã,náu- raia. Gomes Jardim) e do Am,é,-

quadras, 'vindo o primeiro
.

Somhra, Joquinha, Pitola e tiea. l\1artintllli e, Riachue- No pÍíreo . seguínte" em

lo, estiveram muito bem, out-riggers a 4 remos, clas

principalmente o rUbro-ne-, se novissímos, levou a nie�
gro qUe vepceu comoda- lho:' a guarnição "A" dó

mente a regàta, c.onfirmari- Martinelli, com Jobel Silva

Ido assim, o seu favoritís- Furtado timoneiro e Erich
, ,

mo. Venceu o clube de Jal- Pusslg, Walfredo dos San-

1'0 CaBado "a maioria dos, te!;;;, Mário Vilain Paiva e

.

r;l}i���?g���" .;'�!,;",
"--"_-..-"''''_;:;;'� .. �'�.'---_._'-

o r�bro..neg,ro levou a melhor em cinco dos oito páreos programadós -Riachuelo eltl 2.°_
lugar - O Aldo Luzlol1)ou parle em apenas qualro :páreos, vencendo dois- - O (rule�ro do Sul

.

.
,

.

'." f -

alcançou-dois segund�� lugare$. Dois páreos, apenas disputou o Amér·ica ( o m e' ç o li com
.

# grande alrazó a competição de ,domingo.
'

CONFIRMOU O MARTINELI .SEU FAVORITISMO,
2° Iugar _____:' C. R. Aldo ro do Sul, 16 pontos

Luz, 26 pontos . I. 5'0 lugar - C. N. Amári,

40. lugar - C. N. Cruzei-, ca, 6 pontos.

, .

Iniciado'o (a'mpeOni!O '

/

de 1957
Amador

peJ,'íodo a terminar r com o

escore de lxo., favorável Guará.

aos paulaínos.
SADIA --:: Waldemar; Ju-

N f f· 1 d' rací e Piro; Chumachú, Ne-
,

a ase ma o Jogo o

't d' f'·
co e 'Pedro; Jací, Getúlio,

ri mo ' e Jogo 01 aos

pOU-1
f

cos ,Se .alterando ,até que os �éca, Ivo e Manéca. :

pau'ainos,passaram a exer-l

cer j'�rte- 'do�ípio técnico e

territoria). Foi aí· que as
./

mal's o diallte, iro 'Sombra, foi ex-
chuvas se tornaram

Pulso ',d� cancha. por jogOvolvmosa's e em pouco as-

. sisti'a-se a uma partida de deslfal.

futebal aquático. Terminou

rica (Heinz Steimann e Rei-

:;��:-:;::":,: ::;'::::en� .. Ceras de CarDlnba
diferença, O Aldo Luz de- Cêras de earnaúiJa: arenosa, gordurosa - Cêras de
sisti·u na' altura dos 1.000 l-GurÍl;uri Manteiga de,çacau -,Oleo de Côco de babassu

metros. .
.-- Oleo de Caroço de Algodão Comestível marca "DELI

O páreo' .de oito, classe CADO" -- Pimenta do Reino preta, sacaria de juta para

colheita, transpoí,tes � exportação -- Telas de Aniagem.
'

novissímos, foi disputado
Façam 'collsu1tas de preços sem compromisso. -,

No final da prorrogação, páreos, destacando-se as Fwndsco Cirilo Corrêa, re- entre MartinelH e Riachue- A.ceitamos representações, consignações e ordem de ven

vitórias nos páreos prinri- madores. Em' 2ô íuga.r che- lo, vencendo o' primeiro, das de nl.ercadorias, principàlmen te de cereais e'm ge-

'Pais, �m out-rigg�rs a oito gou o Riachuelo e em ter- com a seguinte guarnição: raI.
"

,

rem()s e no double-skiff. ceiro o Martinelli "B", não Jobel Furtado, timoneiro e NORTESUL - Socíedad� de Representações Ltda,

Rua, João Bricola, 46 - 3.0 8-329 - ex, PO,stal 472
Dos clubes do .interior o comparecendo Ipíranga e remadores Erick Passig, Í'Jnd, Telegrar'ico -:- SULENORTE

- São Paulo
PRELIMINAR �UE' �elhor impressionou Ald!? Luz.. Walfredo- dos Santos Pedro . --.- ----

A preliminar estevL a fUI o C. N. Cruzeiró do, Sul, o. quarto páreo foi em Garcia,,' Al:üi.ldes Ru�si, Li- ALIANÇA DA ,BAHIA CAPITALIZAÇÃO -8. A.
,

Perda de título
.

cargo. das equipes do Ta- de São Frands$:!o dá Sul Carióe" classe principiantes. no Philippi; Mário Vilai,n 1 Extraviou-se um título ,da Aliança da Bahia Capi.
nl�ndaré e'· Austria, dispu- ql'e disp}ltoll os dois pá: \!enéeu-o Cláudio Gomes Paiva, -SidneY Prats e talização S. A., do va.Ior de doze mil cruzeiros� de nO de.
hmd(f o terceiro jogo do �ll'S de ioles i:i. 4 �remos,'lt).. Jardim" do MartineBi. Em Francisco Cirilo Corrêa. or'dem 253.448 e nO. de sorteio 10.752, emitido pela Agên-

Encerrados os noventa certame amadorista: 3 x 3 granc!<o em ambos o honro- 20 lugar:
.

Carlos Borgen, CôMPUTO DE PONTOS da Eniis,3ora do Rio de Janeiro em novembro de 1946,

minutos, veio o desc,anso de o csçore; 80 segundo lugar. Decepcio- tambem do rubro-negro. Em 10 lugar - C� N. Fran- pertencente ao Sr. Francisco -Andrade Filho, residente'
, . ..'"

I nesta cidade com os pagamentos efetuados até março
_dez mInutos, findo o qual RENDA -

nou o C. N. AmerIca, d,e 30 lUgar, velO
o Rlachuelo

I
CISCO MartmellJ, 96 pontos'.f 1957

'

I d I I
.. , ','

.

"

".'., o. " i ue • o qua o ec ara nu o .e VaI requerer -{l respec-
,

foi iniciada a prorrogação Fraca a retida: Cr$ Blumenau', que dlSput�U, e em .ultImo o Aldo Luz. -: 2 lug·al -:- C. 'N. Rwchu&- tiva segunda via. .',

decisiva, com 'o gramad'o 7,f130,OO. tãu somente os páreos de'" O Riachuelo venceu fol-' lo, 39 pontos, . I FlorianóP9lis (SC), 20 de març'o de 1957.

cm petição de miséria. Os sjl.gle e double. No priniei-
. -, .

,

WJ"-J'J",..._,.;"...,. .r.-.A.w ��++� � ++ iH.')+...+ �+(_..+ � •• �·M+H+�·..�.++..�·'M+v�IY' H
..-H<f'<t-"'·�.._�+4 '·4�r

�;El::;�;�;�;��� ���!��!;.�;�:�:J�:�i �:f�f;t:��:����� ;;'i,'to'� ri:e i ,0·
·

,doe
·

.�.�ta·çã6',
dassifi2aria o Paula Ra. primeira pl:úva eliminató- qv� o terceiro lugar ficou ,_ 4 A FASe tara realizar, dia 28 do corrente, na piscina da Escola de Apren-�i·
;mos para a's. semi-finàis. ria com o selecionado do com o Riachuelo. No segun- � .

'

,

d N- d' T
'

d' I (j:'
Houve escanteio e Sombra Perú. !xl foi o resultado

I
do páreo, com a dupla �,dizes de Marinhelrosr o '1,0 Torneio te atàção a empora a.1 nscrições:(

do embate travado em Li- Stein',ann - Kdok perdeu \.;1 b' t
- ,

,,' 'd' t'
·

t t'
,. "

d It !<t
ma. O segundo jogo será

1
par., Furtado e Gomes Jarc!.a er as para as c asses e pe IS, ln ao IS,' Juvems e a, U OS. "J

ll_0 Marac(t:.tfií.. '

. i diJ11' ',9 1I1iranga", embfu:� !�!...:,..�:.;:...:...:..:..:...:<H;�:...:••:..:..!t "l� ��·��.$:·���!�+,t· i!Mt��4,>$t..�·»t�:Ml$�:""q,t�M������,�)·:":+(�:...:++:..:4"'-�;iOIIõo._
f· • ,

-tfl'.".
J'

'

,_ ".
" "

tas Mimas roupas.

U habito nã,) taz o monge. mas o clIstllrne no

.'::ldo certo e corte perfeito define o dc!adão práti
co e elegante.

As l'ol!.pas Irnilerial Extra lhe assegurarão dura

biHdade e caimento perfeito e corte el�gante.
O l\1àgazine Hgepc!,e vende pelo, Cr2d,i;Jrio eg-

co dos noventa minutos..
,

;_
As a,Ç-õ� logo apÓs o

tento acima pas�aram a ser

divididas entre as dua's es-

EXPULSO SOMBRA

/

o jogô, v.eric·eJl.do os locais

pelo escore mínimo:
.�-,-.

A PRORROGAÇÃO

foi ó encarregado ,da 'sua
cobrança. Fê-lo com maes

meia paJllain.o�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reforma· Constitucional

Seryl�o de

Luxo de

1." Closse

e também

Classe

Turista

por AL NETO "

que a carreira política do Depois de refutar ponto compreenção do poder da
PINHEIRINHO, L ages, " . i I

pr imen-o mandatário chega por ponto a teoria de que Presidência, e da capacida-
S.C: - A possibilidade de' r' f'

I
. I'

\. ,

a ao im em 1960. I Eisenhower possa ter me- de do atual Presidente qual
que a Constituição seja al 'O J'O"

'

li t A th K' .

fl
� . . I ., : -

, rna IS a r UI' 1'0- nos III uencia Junto ao Oon 'quer que seja a limitação
terada E' h

I ' .: I. para que isen O-! kc, correspondente do THE· .'
_

do per-iodo que sirva, para
wer possa ser eleito lPela

!
NOVA IORQUE TIMES

' gresso em virtude de nao
di

. . .'
� 't'

.

.

1 em
d' .' irrgir-se com eXI o ao po-

tercell'.a vez já está sendo' Washington d
.

d
' po er VII' a ser candidato

f' d bt Ih, I, epo is e ano i ,'\ . ,vo - a 1m e o er- e o

sugerida .nos Estados li, I tal' que a inf'l
� .

d Ik 'I em 1960 sem I uma reforma I �.' '1' d
•

uencia e e
titucí "I' A

' apoio para aqui o que ese-
dos. -

'

no Congress -

h
cons I uciona , rthúr Kro- ."

, I.J o nao se ac a ' J e .

A V' , .

S 'd
ck conclui' ,

'

,

.v I g e s 1 ma- egun a ligada à· possivel revoga-' ,Tão grande é na' verda-
Emenda: da C títi'

- '. , . ,,,. . . A • \'..'ons 1 uiçao ção da Vigésima-Segunda I Nas fileiras da resístên ue, o prestígfo de Eisenho-
'ni.orte-americana límita o E da. f Ii

'

.. I .
'

men a, oca isa a opinião cia política existe aguda wer!
exercício da presidência da do próprio Eisenhower. . . ..

, , "

República 'a 'dois termos. � Arthur Krock escreve tex
.

Assim" Eisenhower está tualmente:
constitucionalmente irnpedi., ] "O Presidente também é
do de se candidatar ou- favorável à revogação ' da

.'

'Ylagens
'

..

semanais
à EURO:PA

rio conFortável

II!UP.E.RSU�SSOIl De.6.

Consulte a sua Ag�ncia de Turismo ou a

••. e brevemente pelo moderníssimo DC-7C i'S.ven Sea."
- O mais' avançado aviõo para longas distânci�s I

SWISSAIR
S. �aulo: R. Barõo de Itapetininga, 242·Tels. 37.4425 e .3ó.9087-Tg. "Swtssclr"

Agêntes Gerais, CRANSTON WOODHEAD & CO. LTD" .em:

Curit ba: R. 15 d� Novembro, 591 - Tel: 4622· C. P. 616· rg. "Crcnwood"
Pô rto Alegre: Av. Mauá, 891 - Tels. 4766 e 5493 C. P. 500 - Tg. "Croawood"

.

Rio G,ande: Rua I,l, Florlcno, 122 - Tels. 420 e 8!'17 - C. P. 92-Tg, "Crcnwocd"
tra VeZ:

Mas a popular idade do
Presidente não só tem dímí

Vigésima-Segunda -Emenda,

"Mas,
\

de acôrdo com as

pessoas que trataram do as-

AMÉRICA DE SUL - EUROPA - ORIENTE - USA

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

Porque M_ercedez - Benz - Diesel é o

Caminhão de Vida longa
o caminhão Mercedes- inteiro. Também no Brasil, No capítulo

.

da man u-

i Benz - 'Diesel é. o cami I graças aos técnicos que tl'a- tenção a fábrica foi mais

.1 nhão da vida longa, ver-! balh�m na fábrica de São longe, 'traçando um ambi

! dade conhecida e decorada Bernardo do Campo, Mer- cioso plano que já se en

! pelos m'otoristas do mundo cedes-Benz - Diesel .man-
.

contra em andamento. Em

I' terá esta sua gloriosa tra- São Bernardo do Campo'

'I',
VENDE-SE 'dição. Zelando nos labor

dae-
irão ,estagia1' mecânicos de

Vende-Se uma . casa de tórios pela qualidade todo o país, enviados pelos
material em perfeito esta- todo o material utilizado repre:sentantes"'" de Merce
do de cOl1serv�ção na rua

na f'abricação dos veículos, dss-Benz - Diesel, a fim
Nestor Passos, 2� (antiga êles fiscalizam severamen- de se aperfeiçoarem nos

Campos Novos). Tratar na te a resistência de todas as segredos do caminhão da

mesma.
peças saídas das linhas de vida longa e .poderem ga-

rlGnE'-V--E�B-'RANCA'" montagem, condenando ina- rantir o funcionamento de

li{ pelàvelmente qualquer ma- uma rêde nacional de ma-

sabe que um caminhão de- ao sistema nacional de
,

'pende de muito mais após transportes um veículo que

LíDÉRES SOVIÉTICOS a. sua venda, nscesaitando não dê preocupações ao seu

ADQUIREM LIVROS de mánutenção perfeita e
-

'motorista, fornecendo-lhe a
. /'

.

SôBRE CAPITA- uma completa estocagem de certeza de se saber perma-
I LlSMO peças sobressalentes 'Pa1:a nentemente amparado e de-
I '. , B

.

I A revista "NatIOn s u- não preocupar o seu pro- fendido por um ,motor de-

siness", que se edita em prietário. Por isso mesmo, tradição in!ernat:ional, mais
Washington, relata, em seu a Mercedes-Benz do Brasil -resisü,n�e e mais econqmi-

S;A instalou em suas vas-' co, bem como por um ser

,tas dependências 'um enor- � viço de manutenção cons

me depósito, fonte de abas- ,Ciente, orientado po.r pro-
,

tecimento .que 'futuramentoe fissionais habilitados em

suas oficinas de São Ber

nardo do Campo. Merce-
livros, ,revistas, monogra- servirá todos os seus clien

fias e todos os tipos de pu- tes brasileiros, possibili-
hlicaç5és que versem ,sôbre tando a permanente assis- des-Benz - Diese,l não es

a economia americana. tência aos seus veículos, quec,e nunca os seus moto-

Pretendem êles penetrar sem qualquer dificuldade. 1'Ístas.

nos segredos que fizeram

dos Estados Unidos a maior

potência econômica do mun

do, e com isso resolver, tal

vez, os' seus próprios 'pro
blemas, que aumentartr, dia
a dia.

Ir

As agências soviéticas eS-1
. tão procurando· obter tôda , V O' C Ei;\orte de material sôbre o I. '

capitalismo, inclusive có-'
._ �� ,;..;;;,_-:=:---::---

'd h I
-

f(,l lo

'pias de discursos e 0-
�

mens de negócios dos Esta-
'I

dos Unidos, relatórios, es

tatísticas, brochuras de pro-

paganda comercial e tudo

mais que diga r(;!spê\.to ao

têma que lhes possa _servir
'de base à elucidação do

"elÍígma"..Essa Pl'o�ur� de

senfreiada - diz a revista

- é 0- resultado de severa

pressão econômica, que se
.

transformou em séria amea·

ça, não apenas na Rússia,
mas em tâda .a órbita comu-

-nuido, com o exercício do sunto com êle, a razão (ue
mandado, senão que tem au Ike) não tem por base a

mentado contínuamenr-.
"

argumentação citada (da
Eisenhower é hoje, mais influência do Congresso).

do que nunca, um ídolo do, �'E' meramente a expres-

povo norte-americano. são da filosofia política (de
'Alguns o b s e r v a dores Ike). no sentido "de que o iacham que se a Vigésima- povo deve ter a Iiberdade de

Segunda Emenda fOSse revo reter no cargo um Presíden

gada, Eisenhower teria mais' te durante tanto tempo quan

poder, junto ao Congresso, I to assim 'o' desejar o povo".
pois s�ria um candidato po I A seguir, Arthur Krock
tencial. afirma: . I

� Estes mesmos observado- "Isto reflete a opinião (de
res pensam que, se perma Ike) de que uma crise po_,inecer a atual situação cons de sobrevir ao fim de qual
titucional, a influência par quer periodo presidencial I_lamentar de I,ke poderá dei que faça da re-eleição do;

xa�" de corresponder ao pres incu-mbido um sinônimo da Itigio popular do Presidente; verdadeira apreciação das

pois os deputados e senado-: necessidades da segurança

DI�LO HORIZONTE, 13 (UP) �

Em reunião convocada ,oda F\
-

Lu:.;ção 'pas Associações Rurais

"dJ Estado de Minas Gera.ís, os

p roprlet.ái-ios rurais minarros re

50iveram declarar a c.rf1';VJ<
B:�ANCA contra o aumento c'

imposto territorial. Essa grev
consisth"á" na recusa -Ie nagar

ímpos tõ, nas bases e){igi�las PE'!Q
g()"ve-.l.'llO.

res tenderão a considerar nacional".
l!>-

i> %.�'�1Il>�g,�®Ill>,.,l!t��\!ljCloe&..e•••••••••••e...e.C)••$CIIOl
•

'<"
-

«»

�

i'

•
, ",' "Devldamente autortzadcs por Sua Excia, Revma. fa-
lemos público que nos dias 14 a 21 de abril serão cele

/
l.radas ria Catedral Metropolitana as cerimônias da Se_'
mana Snnta, obedecendo ao seguinte programa:

Dia 17 - QUARTA-FEIRA - 'CONFISSõES duo
:'allh� o dia (o que se .,poderá fazer desde os dia�' prece-

.

de!lts3) e p�H'a o que haverá na Catedral e outras igre.;, j

_':.'
as n úm�ro sclfi,ciente, de con�essores,. �m prep'a:ação da I'ComLinhao gerai do dIa seguInte. (Ahas, os �Iels sabem

da lei da ConLssão e Comunhão, ao menos uma' vez por �
ano, Sabem do dever correlato da desobriga, isto é, da

Comunhf.c> d,urante o período pascal) As 18 hs OFICLO
DE TREVAS, findo ° qual continuarão as Confissões. i

Dia J.8 _. QUINTA-FEIRA - às 9 hs, MISSA PON-
'

1;IFICIAL, in terca,lada pelos belissimos e imponentes atos I
tU SAGRACAO DcJS OLEOSo As 18 hs. MISSA SOLENE

"
Um produto

COM ASSISTÊNCIA PONTIFICIAL - com alocução ao INDÚST�IA BRASILEIRA DE EMBALAGENS S.A..

Evangelho - e PASCOA DOS FIEIS, ém que tomarão I ..... ".

',arte principalmente iodas as Irmandades e Associações' PROCUREM NOSSO CONCESSIONliJUO
�eligiosas da paróquia. Terminada a função, haverá-a ce- LOCAL
-J'imônia do LAVA-PE'S. Durante [lo noite e manhã de

dia seguinte haverá ADORAÇÃO AO SS. SACRAMEN
TO NO SANTO SEPULCRO.

,

Dia 19 - SEXTA-FEIRA - às 15 hs. MISSA DOS
PRE'SANTIFICADOS - com alocução de Sua Exci.a.
Revma. /depois do CANTO DA PAIXÃO. ADORAÇÃO
DA -CRUZ. Durante a Sta. Missa os fieis que o deseja
',:em e estiverem suficientemente preparados poderão 're·

ceber a sagrada comunhão - 'As 18 hs.' DZSCIDA DA
CRUZ, As 19,30 hs. PROCISSÃD DO ENTERRO, obede- , �-_--

cendo ao itinerário seguinte: Praça 15, rúas Felipp
Seh�idt, Alvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra, João

Pinto, Av. l-Jercilio Luz, rua Tirade�tes, Praça 15, Ca
tedraL Terminada a procissão. SERMÃO DA SOLE
DAD:2.

JJia 20 � SABAÍ)Ü SANTO OU VIGILIA PASCAL
- &os 22,30 hs: BE�ÇÃO, DO FOGO NOVO, DO 8IRIO

PASCAL, e da FONTE BATISMAL. RECITAÇÃO DAS

PROFECIAS, CANTO DO EXULTET. RENOVAÇAÓ
DAS PROMESSAS DO, BATISMO. Em seguida à meia

,'oite, MISSA SOLENE DA VIGILIA PASCAL E PRO-
j • Faz sabão

CISSÃO no SS, SACRAMENTO, em torno da Praça 15. r econômicàmentel

.

Dia 21 -- DOMINGO DA RESSURREIÇÃO ou PAS .. I • Lim'po totalmente
:�OA - àS"lO h;;, SOLENE MISSA PONTIFICIAL. Aló·

I pisos, azulejos e pias
cucão ao Evano'elho As 19 hs, MISSA . VESPERTINA., • Desinfeta chiqu�i-
Al�(:ução. COROAçÃO DA IMAGEM DE NOSSA SE- I ros e galinheiros I

NHORA. ' I ''- Remove tiritas

NOTA:- Para a Comunhão lias' Missas vespertinas,: e 'vernizes!

é Eecessál'io e basta observa1:;- o. jejum eucaristico 'pela'

".2ZI'.i;1te maneira: a a'gua natural é sempre permitida;, ILQUH103, exceto os alcóolicos pelo menos uma hora an_

tps; e até tres horas a�te� é' permitido tomar alimentos .

solido� ,� liquidas sêm distinç,ªo. , • I
. Pala todos é cada um C!ess�s atos ,em que se come- I

I110l':l1J1 os principais misterlos de nossa Redenção, sã(' ;

c()nvid,tdos as mel'etissimas autoridades civis e militares, !
colezios : s�dar�cios c,atolicos e os Heis. em geral. I .

-�---�--- ----,

.. ' 'Flonanopohs, 8 de Abril de 1957. _

.

I,
.' P E R DEU - SI E

De comis:ilão de Sua Excia. Revma. ,I l':ma "sapatilha, de. B�let" pre�a 110 trajeto R�Ja
As, '1l'1ons. Frederico Hobold Viga.' G' I C· Nerêt: R:llnos - Rua DUl'lval MelqUlades- - Rua VIS-

, no ela e ura .

P 5 I d' d T t r
.

,!a Séó 'i conde. de Ouro Pl'eto e raça 1 a o a e e omca.

Newton da Luz Ma.cuco, Provedor da Irmandáde do I Pede.se a qL)em encontrou entregar nesta Redaçãq, que
,

será gta tiiicado.

nista. Agora, com as pe-rs·

pectivas de dias mais tem

pestuosos, o comunismo es·

tá sofrendo os males �ue
Marx previu como 'causa
/'

para a queda do capitalis-
mo. Conclui a revista di·

zendo que os comunistas

procuram as chaves do su

cesso do capitalismo e para

obtê-las farão' qualquer ne

g6cio.

GfLOMATIC a querózene'
que leva ao campo o confôr�
to da cidade - apresenta

," seu novo modê lo "700-B",
agora mais eficiente do que nunca.,
GELOMATlC a querózene não tem motor

nem partes móveis - não está sujeito a

desgastes, dura uma, eternidade! ldea.l
para fazendas, sítios, casas de campo .

Conheça-o. nas boas casas ,do ramo.

Garantia de '5 anos em todo o Brasil.

.A /

último número, qUe os lí

deres, comunistas estão gas·

timdo cêrca de um milhão

de dólares na compra- de

'A industrIa tle,roupas· feitas é Ulíul das princi
pais. nos paizes adiantados da Europa e Estados
&W�

,

'

A róupa Imperial Extra é produto da principal
industria do genero em nosso paiz.

'

Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ad
q�jridas facilme'nte pelo Crediário do MagázÍJle

·\F�mosadesde
1S-36

pel� sua pureza
.

,

f e;Jresen:an/e:

S'EV.eRO SIMões
, Caixa Fostal,- 10';;(
, fLO (IANÓPOLlS

téria prima que não se en- riutenção, amparo e triunfo

quadre dentro das altas com que contará' muito bre

exigências estipuladas pela vemente o motorista Diesel

direção do' estabelecimento. do Brasil.

O ideal da Mercedes-

Mas o motorista - esperto Benz do Brasil é Oferecer

J

Todo o tecid.)· usailo nas famosas roupas Impe.
'rial Extr,'l é pre-encolhido. assegurando assim uma

roupa impecavel, 'Iue ;não se àeforma com ,o uso e

veste bem em todos os tamanhos.
.

Estas famosas roupas são distribuidas com ex

cln�ividade nesta cidade pelo Magazine Ho�pcke.
��f��"-

SA B I A QUE ..

,

os C IE"TI STAS .p ao ..

CALCULAM A IOADE 00" ..
_ .�l;

MUNDO EM UNS 2.000_M I LHÕES DE ANO'S: Ê�ã'�:
RA ADMITAM A-POSSIBILIDADE QUE TENHA ATE'
!O�OOO MILHOES. ANTES, BASEANDO-SE NOS DA.
1)05' DAS SAGRADAS ESCRIT.URAS, ACREDITAVA-SE
QUE'� TERRA T,INHA APENAS' UNS SEIS MIL ANOS.
��'t.\��iI" ;,-�-",�., .�;;,.

o • • • • • • � • o � o

ATUA�MENTE, H� �

V,MA S . 15 C 10 AO E S

COM MAIS DE TRES

IMILHÓES DE HABI�,

! 1 TANTES. '.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F'lorfanôpults, Terça-f'eíra, 16 de 'Abril de 1957 '''0. Estado" o mais antigo Diário de 'Santa Catarina
:::"_----'_-_ .._---------'�-_._--

INDiCADOR, PROFISSIO�ALI �êi!e@êEl'ªª'êW"F'#!i#J@@[3ETtéI'r#lr#lêêl VENDE-SE
- '.. ltD I C O. ,

.

; "I<. w�=:UMER I � Motor Marl mo - « .;{-An. '� Uma ,u.. de moradia,

iJR CONSTANTINO DR. s, LOBATO, It1)lomado Dela Faculdade N:s-

�II,-
-

��!:
construída de alvenar-ia corn

clonai dé lloledlcina da Uarver- -: bô a agua, luz eletrica, inu-
DIMATOS, '; , FILHO, '

iJldàde do Brasil'"

'

<, meras arvôres frutífera ...
Mll:ul,'U CIRURGIÃO 10"11<;'''' d.. aparHhu c"spiutór�o Ex-interno' por concurso da Ma-

l'uençils, de' t:enhol'all� _l.- Parto.
'

}'UH.l:.ltCl,LO:S� terilidade-Ea-cola "bom cafezal em franca pr!'-'
--, U,peel!<çô� ._ V.i<IlIl· Urlnál'i'a8 ',tAVW',hA!!'1A � KAL:10SI Ut'L� (Ser.,iço do Prof. Octávio R,,· .íuçào, situada em Panta-:
Clleso' de, <l'ped'iÓ1çoament'J e' vu;-l PULMOElS "

-

drigues Lima) ,

I"fig-if pratica nos Hospitais. de C\ruIgia 10 'l-Imu, � ;x-Interno' .do Serviço de Cir.lr' ',I
• [1:11, lado da Trindade, além

t..u<:'lU:! Áir!ls' . rormado pela '«'a'cultlaJf l'oo�"h;" .. la do Hospital i. A.,P. E. T. C. jJ Clube Trindadense mais
L,Og-JSCLTÓRIO; Rua ]!'elipe :al ue M.euicilla, 'fis,olugh'ta e do i(io de Jlmeiro

'�,c,hJ,n,idb, n r, �3 {sobrado,)' �'ONE "iI".\clfurgíãl) .10' Hu�plLal .ve- ,tédico' do Hoopital de Ca,·ldad.. II
u s: T' réu RantoB -

. da
.
Maternidade Dr .. Carl"li L!.

,

tIORAi'.U: das U>. ás, 18 ho- Curso d", elópecialltaça'j peja
'

Corrêa
lao

'
� :3. N. 1'.. Ex-interno "'t.l.·ao:,,,o· lü)!;NÇAS' IJE SENHO�AS -

. (';'sidêudu: Ay"nída'Jtio Br..n· tell.t,,' de Cirurgia do Pr" r. LlI''' :I-'AR'fOR OfF.RA �E:O
1'".- n, 42,

.

. -. tJUlma"n"ll (n.H)}. _'PARTO ,SEM, 'DOR pelo
,
Atende ehamadolJ ,,0e1:'.. J! elipe SCllUlUi\,. lo método psico-profflático."l'elefone:. -v,

.

W:f96-. e'one a80l __

AL"UÓú em nu·ca marcada.
.

Cons: Rua João Finto' n.
n.tO�, - .Ku!. � .. t..vu. u nn r. li';, das 61,00 às i8',06 horas.

I) "'j("IQQ. )':�W"
_ ..__

. Atende com horas marca-

DR. ·EWAJ,.DO l:)CHAEFER das - Telefone 3035.
Clíuíea, Médica de Adultos liesidência;

,. .e Crianças Rua: Gew;l'al Bíttenccurt n,
LOI.

Oonsultórie - Rua, Nu- 1'elefone: 2.693.

nes Machado, 17.
.

. Horário das Consultas -

das 16 às 17 horas (exe�to
!Ol' <1d.oados).

.

Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 ...:. 'l'e!. 3865.
5,5 HP
11 'HP
35 HP
50 HP

mi 84 HP

WJ
. ,

�
GRUPOS GE�ADORF.S'- "P E N T A"

Q1)aisquer tipos par-à entrega imediata - Completos -:-
- Com

motores DIESEL· "PENTN', partida elétrica -,- radiator -
filtros - tai1que de b1eo,e demais pertences: acoplados dire
damente com flallge elastica á Alt�r�ador. de voltagem -.

'

trifásicos 220,.-l{olts com excitador' - 4 cabos para
ligação e quadro completo de contrÔle; to€1os confuntos estão

�; assentados sôbre 10ngarinas prontos para entrar em funciona-

�. mento.

lU REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ES'fADO DE

rn / SAN T A C A T A R I N A agrícola arraze com o mat ....

�.
MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias nativo de>!s� espécie nas z('-

fi Rua Saldanha Mari�ho, 2 - Enderêço te1g: "P ,R I M U S'-· nas de se'l "habitat". Sôhl'�

�Ei�;���1!?;g:':1:sd :;':·�:::õ��:';::::,t:���'"

MIN��sr�Jh����:RA 0""80 °ri·
,

l;R';�GIONAL "

"ACoRDO" COM O ES'l'âDO DE.
SAN'.:'<\. CATAUINA ,U' . •
AVISO

.

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

"
.

�JR ,JO�F: M1!:DEIROS
VIEIRA-

.,

=:

. , ',-:, \DVOGADQ- -
"'iuxa 'Postal 160 -, Itaja'

S",hà Gatarinll.
-:::r�-·------

_
':i ::;

üli.� LAURO' D:AURA
Ü,lNÍCA GERAL-' �',

j,.!;pecialista erÍl�,',moléstial .de
:'''"lllll'aS e vias 'llrináz:iall.
t-uru radical das : infeéç'ões

..gudas e cronicas, do aperelho
g""lw'urinário em ambol OI

IJR. CLARNO G.
GALLETTI

•• ADVOGADO
Rua ,Vitor Mei-:eles. 60.
«'ONE:: 2.4tlb

.

FloridnópbHa-
8e:>'08.

1JV"nça� do aparelho Di,..tlvo
e �Jo stst ema nervoso.
-u orãrro : 101h ás 12 e alAI ás 6.
Consultório: R. Tiradentes, 12

- I" Andar �- ]!'one: 3246.
l�esidê-'1cia: R. Lacerda Cou

r rnhu, 1:3 \ Chácara 0.0 Espanha)
-': Fune : 324B.

�------

{Jit. l:fENRIQUE PRISCO
PARAISO
l\<IIf:DICO

DR. J(1L10 PAUPITZ
.FILHO -- o ESTADO

Ex-i nt e rne da ':(Ja t.:��;ma,.. Redaçio e t')ficl�as. à rua (.;OR,
Serviçi de gastro-e',,,,,,'oj<>(;J-'i lNIAheiro Mafra. a, 160 'fel. 1022

1<1 Santa Casa do !tiu de- Jenereo _ Cx. Postal 139.
Prof:' W. Berardinetlf ). Diretor: RUBENS ,A. RAMOS
t:x:intel'llo do Hosplt.al matar- Gerente:' DOMINGOS F. 011
idade V. Amaral.

'
.

AQUINO
. DOENÇAS_. IN'j'ERlS'AS Representant"•.:
C:oração. Estõ!'!!lgo. intestino, Representeçõe.. A. S. Lua

fígado e vias bilia�es. Rina. Ltda. c

'Operações '-' Doenças de Se- Consuit6rio: Vitor Meieelu 2% R�a Senador r'antaB. "'o --:-- 110
IU,u..aa - Clínica de Adulto... lJ>iS l'; aa '18 horaa. andar. "

"u ••ú de E�pecialização no RI'sldêneÍla: Rua Boeslu"," :0. Tel.: 22.6924 __ Rio, de Janeir<:>
-dO"p.t,�.J dos .Servidores do EI- !f"'Je .14óiÍ, , Rua. 16 de Novembro 22Í1 �o
tado. '�

-. '

. ndar �ala 512 - Si" f'Aul"
'

",,,!'VIÇO do PrOf. Mariano d. DR. ANTONIO MONIZ ' Assinaturas anual. < IJr$ 300,00
\.lIdrade). '

, .

.

, .

,.,.[18U1&as -:--:- Pela' manh� no DE· ARAGÃO VendJ.l avulsBa .... ,. Cr$ 2,00
.... ".{lWd dtO Caridade. '

'.
" 'htU .l(.(�1A 'fREUMATOLOGIA

.\ tarde dali 16.<::) bli. em dll�l1- urtopedl<l'
.� 'no consultório á Rua Nunes .. f·'911ltnnu; .Joãu Pinto. 18.
V(...!hado 17 Esquina de Tira- 'ó'.'!Ô "" ]'; rl,;''''''me,u".

.""tes, Tel. 2766.
.

Menos aos SábadQI
,,,.ldência - Rua Presldente1:l.esJ BoclIÍ'Uva 136.

�';um,bo' 44: Tel.: 8120. b''lne:,- �:714.
.'_ - _,

CLlNICA '- Da."'"-N-E-W-T-O-N--
. de .'

D'AVILA"L':!OS '-_ OUVIDOS - 'NARIZ
li: GARGANTA

DO
11"'_ GUERREIRO UA

�'ONSECA
Ghe!e do ServiçQ de OTORI·

:'10 ,do Hospital ue Florial1opoJis
I-'"ssue a CLINICA os APARE·
Lff(,g MAIS MODERNOS PARA
fil,ATAMENTO das DOENÇAS

, <IR ESPECIAI�IDADE.
____ 'ollsultas - �l!la manhã 110

, ifOSPITAL
4. l'ARDE - dai! 2_lIs 6-

<I CONl:!ULTóRIO - Rua dOI
,liF' 1 nO. 2
m...._�DÉNC!A - Felipe St:'!

nO. 113 Tel 2866.·

. Anúncio 91e.diante eontráto
Os origidais. mesmo não pu,

blil�ailos. não serão flevo·!viilo.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

,tigos, assinados.
INFOh..........o.Jts lH'F, {l"

O leitt'r encontrl1�'á. Il".ta 'co
una. informações que n..,ce�. it,
dià.�jam&llte e do> imediatl:!-.;
,ORNAIS ' T�:ef.'-'e
O },latado 1. 3.0ZZ
A Gazeta ••......• __ . ' .. ' 2.61>6
Diário {le, T· -ie .. ..... 8.67'11
ImprensEI Oh_,Jl . z,fiS8
Rt)SPITAhL Catidad..,.
(Provedor) ;... 2.114

" (Portada) �_,., .. ' •. 2.086
Nerêô Ramo•.... , 1.831

DR. HÉLIO BERRETTA dilit!lr .'.. 'r •• , _....... ••• 1.167'
São Sebastiiio (Casa de

M É D I C O Saúde) "...... a.ISS
Ortopedia e Traum,::tologla MaternidaJe Doutor CSl'·

Ex,interno p-or 2 anos do Pavi- }os Corrêa ,' , 1 ..1,2;1

�hão }'ernandin� SirnonsI\n da cna1:����s UIt- ,

"anta Casa de Sao Paulo. , Corl\o de 'Bombeiro� .... ,lS.n�·
(Serviço' do Prof. Domingos Ile-- Serviço Luz (Raclama-
fine) - Estagiario do Centro '.)e . ções) , •.............. ,. !.404

O'rtopedia e Traumatologia e. do Po1ic!"a (Sala Go�issário .. 2.038

Pront'o Socorro do Hospital das PoliCIa (Gab. l:'e.egado) 2.6!!4
COMPANHIAS DE
TJtA:NSPORTES

(Serviço do Prof. Godoy Moreira) TAC .....••...•...••'. •.' �.700
_ Médico do Hospitai de Cu(i. �ruz�iro do Sul 2.600

dade de Florianópolis. Pan�llr .. "
' 11161

, V -.'-26
D f 'd' d

A

't ) arlg . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. o
. e ,orml a es congem as e 111' Lóide Aéreo ..........•• !.402

quiridas' - Paralisia Infantil -

Rehl
.

1377
Osteomielite - Traumatismo - Scandi'�����":::::::::::: UOO
Fraturas. HOTIf:IS
éonsultas: Pela m'anhã no no�- Lu'!: ......•...........• Z.021

pital de Caridade' das 15 às 17 e I Magestic, ,...... 2.276

30 horas no Con;ultório. Metropol 3.14!l
La Porta , .. ,... 1.321

. COllJ'lUltório: Rua Victor Mel- Cacique '...... 1.449
relles n. 26. Central " .. "".".. 2.694
Residência: Av. Mauro' Ramos Estrela -1.171

- 166., - Tele. 2069. .! Jdeal ...........•........ 1.6liP
. ,

CIRURGiA \Mi;nAL
Doenças de Henlmrat -, Procto�

tuglà - El�tricidade M éd'j.-8
.

"<J:l['llco,río, Rua Vitul' Mei·
reltls ri. 2!'l - Telelone: ;n07.
Consultas: Oa8 15 \I�ra.' elll

diante.
.

hesldênr.,a: Fon!l. 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

-

Motor Ideal para barcos de recreio e 'para' outros barcos simila

res, além de explendído para mctor auxiliar de barcos á vela,

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

-,

gasolina . 8C HP Diesel
80

. HP" (direita e esquerda)

103 HP "

,132 HP'"

"

" " "

.',' ,,, "
.\

"

ou menos 100 metros. Fren
te para o local onde será

,:u}l::>truida a í.utura c ida
de Universitária. ótimo em-

prego de capital. Ver e tra
tal' 'QSl local C'0m Da Beatriz

. Ou com o S1·. Manuel Pe
dro dos Reis, nesta cidade.

JjR� IVO WANGE�HEll\i
.Dentísta

'

Clínica conservadora do
adultos e crranças.
Próteses fixas e moveis,
Proteses em, nylon.
Consultório e residência': "

Rua Bocaiuva 42 Fone 2506
Atende corri hora marca

d�s:
Horãrlo : 8' 'às 11.30 -'

'15 às 18 hs.».

Campanha de Educação
Florestal

-A ímbúia em estado na-

tivo, explorada em Santa
Catarina, tem ,200 a 400

anos. PGr êsse motivo. (,

problema ,florestal relac io-
/ ,

[lado à imbáia, em no.sso

Estado, só poderá ser re-

SOlVldo pela reserva patri·
morlÍal de imbuiais ê corte

conl!olad0 com garantia de

riegeneraçã� naturàl. Torna'

se in�ispe�savel !)reservar J

que ainda resta de imbúb

e impedfr -que a colonização

"A 80heraria" Praça 15 _!ie novembro

!,Ull F'elípe Schmidt
esquinanrJúLlO DOIN

, vmIRA
. 'Ml!:DlCO

,;",pgC1ALISTA . EM OLH;OS'
tIlVIDOS. NARIZ E '3ARGANTA
fRATAMENT0 E -OPERAÇOES
infra.Vermelh? - Nebulizaçlo-

Ultra-Som
n'-atamento de siI!,ulte .em

operaçio)
AngIo.retln\)8COpia - Receita de
Oénlo8 _;_ Model'D6 !'quipamento
�e Oto·Rinolarlngololla (intcct

'

-

.

no Estado)
li o rt:Í'io das 9 às' 1Z hora. e

li.... 16 iis '18, horal, ,

.

Consultório: - Rua Vitor Mei
r�ilO8 �2 - Fon-e 26116.
t'e•. - Rua São Jorír. 10 -

�'"n.. l\4 21.

A Delegacia Florestal Reg'ional,
no sentido de'eDibir, aQ maximo pos- ,

liyel, a,s queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir .os di.i�stros<>s efeitos econômicos e ecológico"" qUI!

�carretath tais práticas, torna público e. chama a :lte��ão
de todos os proprietários de terras e lavJJtldores em ge
ral, para a exigência do cumprimento do Código Flo.es-
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. I

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE .}fATO,

Nenhu� 3>roprietário de' terras ou lavráaor poderá
rroceder qUI?:•••lada ou derrupada de -mato sem solicitar,
om a:'utccedencia, a. nep.essária licença da autoridad.e I

florestal competenté; conforme dispõe o Código Flo.res
tal em seus artigos 22 e 23, respectivam�nte, estando os

. nfratores sujeitos aI penalidades .

;
_
REFLORESTAMENTO

C $ 9"'8 18
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florel:lcaiá. ern

�,'\" .....i'
.

r .' ,f. JU
..

_. �,"
.

. �;:�:;ã�� ���é�::t:l�re:�v�s!a��_:���een�:ç�o�d;:r:J, '.,'L'!'l!'al,
'--

>

c� _

. • I' "A S9berana" Distrfto rio' Esfreit,9 - r.l\nto
I '.É o'vencimento de posta lista. Há quase 3.000 vagas! 'o�necimento aos agric_ult�r.es em �eral, .inter�ssados .?o '-"

, '

I Ambus os sexos - 18 a 35 anos. 6 horas de trabalho. Af eflorestamento de suas terras, alem oe prestar tooa

\
__

- "gg Z& �
...

�

:nscrições e provas serão realizadas em todos os Estados • .Jrientação técnica necessária. Lembra, ainda. � possibi- -.�.'" .. .ir __'n__Q�_!��
ilillilililllíl: I dentro de [) meses (Capitais e outras Direts.. Regs. dos idade d,a ohtenç-ão .de .empréstimos para reflorestamento. •DR. O T T 0, J R I E D M .A, N N

C\?lTPius). Temos apostilas' completas•. todos os pontos no Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. '

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

E N S I N Aóa "ORNES", regists., 15 profs., atualizadas - 9 apos· Os interessados em assuntos florestai'8, paru a IVt-NDE SE Was - Preço Cr$ 450.00 (o conjunto). Peça pelo' reemo ,lbtenção de maiores esclarecímentQS e teque�er�IIJ auto- I' .,

..

.::. boIs:} postal. assiln: DR. ANT-ôNIO �ES'l'IERI DQMIN· rização de licença para queimada e derrubadas de mato, . M!lifema'f',·calr ,'e 'FI·S'I·caUrna casa de negócio GUES - Rua Barão de raranapiacaba - 25 - 5° - devem dirigir-se às Agên�ias Florestais Municipais' ou LI .J

com secções de armazem �ala S - São PaUlo. As informações sobre inscrições e dire�tamente 9, esta R�parÜção, situada à rua Sauto9

B
A

d
-_ provas (data, documentação. etc.) acompanham as apos- Du'm'ol,lt nO. 6 em FIl)ri'anópolis.� ar. por 'preço e ocas!ao. /

tilas. Não ha necessida,de' de curso ginasial - Do Telefone': 2.47u - Caixa Bostal, 395.
Ver e tratar à Rua Conse- IAPETC (350,00) - do Bco Brasil (480.00) - Outros� Endereço telegráfico:, Agrlliilva - Florianópolis,
lheiro Mafra, 139, esquina '-',,<l' AhO.OO. �. C•.

Clinicas de' São Paulo.

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUE.R CONTRAA'" "

FA ZEN DA púiiL,icA' V:
Caixa Postal 2�6,;'

H.ORIA_tiÔflO�IS -'s' :.� - ':._; _.

..

Sementes para plantio'
Tôdo o àgricultor ou pequeno horti�ultor deve saber como é feito a

escolha da semente par.a plan�ar. A semente tem, - antes de tudo, qUe ser

'completa, perfeita, sem defeitos. � limpa pura com os melhores condições
de· germinaç�o. como também ,de valor germinativo bastante alto: Sem estas

exigên$!ia a semente n'ão d'ará aO._lavrador a recompensa dos seus esfol:çOS nos

'periodos de colheita. Por is-so deve ter o agricultoi' ou, horticultor o maximo
cuidado na aquisição de semente para plantio.

'

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

R. C .. isto:vão NC1úes Pi,res 21. .

Esqu. Rua Hoepke e R., Cons. Mafra

Ag,ência

.'
.1- _ '�----'_._------------. ,

.
O que i:lefine uma roupa bem feita é um comple

xo grande de fatores. A éscolha dos tecidós, ri pa
drão.- o corte e a cllnfecção,.&iio alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperial Extra. .

A venda destas exc,elentes roúpas é feita pelo
"Cl'ediári.o. com facílidades. nesta cidade. exclusiva
-mente pelo Magazjne Hoepcke.. .

A·I E N C À O
Acei�amos er;:;omenda� de PLACAS ESMALTADAS

'm eÔl'es" para diversos filH�
{<�ud: DF�n'AL SANTA APOLON1A

l<'IOl'lanÓpolis - Santa Catarir.a
RIJa: Tiradefltes. 20

-

Via�em com seg.�ÍlÇa
e rapidez .

80 ROS CONF(UrrAVEIS' MICRO-ONIBUS .0
----

RAPIOO:-;SUL:BR'ISILIIIV
...FloI1anópoli. - Ita1a( - Joinvlli_e ..;.., Curitiba

'"

.' .�.

••.± � .�-� �

• 1\1ll&lDeoQoro.. 'e.quina da
• aua Tene;nte;l8nvet Oh,

•

-
..__.. _.�_____� I

--�---_._----

l:A V A' N D O C OMS A' B A O.

Vi gem� EspecÍQl 'da'd
da ('ia. WETlflINDUS!JRJAL'� Joii1ville- (marca, registrada)

economiz.se fempo e 'dinheiro
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c

-SoCiedade Paulista dê�fsérliores-
outro lado, a médida de ..

desse ser afetada. :

Pld I M2.700 barrfs que o Brasil �" r�Jmio « n a ice � arcendes Ferrelra»
o panorama 'petrolífero

1954, transformou-se, em ..
' ART; 1.0 - A Companhia

ASSOCIAÇAO COMERCIAL DE FLORIANO'POLIS
1956 d

.. . do Brasil, contudo, oferece ,Editora' Nacional lnstI'tul',
, e JaneIro a novem-.

'

,

"

'. '

IMPORTAÇAO DE MERCADORIAS' b 110'00 b
.

N-
um aspecto deveras brilhan no ano de 1957, cornemorati-

,� 1'0, em. arns. ao I . . .

Comunicam-nos da Associação Comercial que 'Os ór 'h' dúvid d
.

-

,

I
te nas atividades de refino. vo do seu 30.0 aniversário,

I
a· UVI a e que esses nu '

,

gã03 l'epresentativos do comércio, no setor civil e sindi A _ • Segundo fontes autorssadas, e sob o patrocínio da Socie-
,', x : : " 00, R'

, '.' Ih
. meros tem uma eloquência. ...

-
- d d P Ii t d E it

e a: d ivu lga rarn no ,10 de Janeiro, para mei, or orienta
.,

"

o Brasil ja refmou em 1956 a e aUIS a e scri ores,

cão dos interessados, que depois de vários e sucessivos superIora que externam' I· um' prêmio denomin�d() "In-
"." 'd' f

' .
' .

1"
". • t' , 83 por cento de suas neces-

dali M d F ."

cncendlmentos com as autorI ades a��ndarlas; re atIva:,. g-uns pes'sJmIs as� 1 . ". .

a· Ice arcon es erreua,

rr,ente 'à JIOVa sistemática do imposto de ('onsumo, ficou ,'. . I
sI,dades de gazo�ma. As auas na importância una e incli�

, '\, . "
'.

' Mas em melO a esse cres- 'f'
. f":

.

"A
[cssentaclo, em pn,nclplO,. o, segumte: '

, I
re mana;; o _!paIs :-:- . _ ::- ", ,yísiv.el , de"Cr$ 100.000,Q(}

. ,:.,",,.,:1,0).:- o e:�>C:����-��,.$9JJlfW.�" �atÇti,-lilfl�"�,,AO.-d� �imento pond>eráve,l, R�O h?; thui;-Bei;i:iardéS:"�,e ':Matar;i- • (cem �rI eruzei,.ro�; ,

• '1, > ,':iT --Dlrlotofia das j:;endas Internfi'S 'f.�e:r:a aplIca- co.mo ocultar uma. realIdad� ,

pe" ._:_. e·llç;.errazlam o arto. Paragra.,fo 1.�., -:- ,o.traba-
_:.

_:_ do às rnercadqrias. importadll;$:� {l1le' 'li6je se não isenta de preocúpa�' com lu;�ros consideráveis os' lho premiado terá sua pu�

cLls8i'fica1l1 na 5;'a-:',categod-i!' , ,>"::"
'

cões. Em face ,do crescente t. "'[ • 'tO � I plicaç.ão· asse,gurada pela
excluem-se da(IUele sistema' as merca'dorias I'

,

d b t" I
quaIS oram ,remv�r I os

I Companhia Editora Nacio-
.

'

, consumo e com us IvelS .' .

di'
? "

,-

'que atualmente se com,pr;eend,em ,nas cate:- .'., ,.'
em seu PIOP:IO .�

esenvQ VI

I
nal, �t�ave� da Coleçao.

gorjas de número 1 a 4, com exceção daque� I qmdos no BlasIl, alguns mento. A refmarla -de Ma- "BrasIlIana ;'
,

,

las que, de acô,r,do com os éntendirnentos, o.bservaidol';$ eontinuam a I taripe, a primeira a ser! Parágraio 2.0 - além do

- QUe se 'pi'ocessam, de:vam sei' 'inchiipas em açhar lentos os, progressos I construida no. páís pela Pe. prêm.,jo em dinheirõ refel'i-

/_,>, ato competente da 'Víretoi-ia; àa::s- 'Ren<las In- da Petrobrás. As importa. ,trobrás, e situada nas pro-
do no Art. 1.0, o al!tQr, d?

" ternas.
'

ções', de p'etrol:eo e se�s de.
' traba,lho premiado recebera

_'_. 'I_' -
• .' , ,� ,�imidade'S dos campos pe- 'os direitos autorais de pra-

"'6' E,U'T;t.f, � RE-E'M'B1f-l SO rivados,,-argumentameles trolíferos da Bahia, está'·xe--relativos à sua publica-
R a;; J 'U - incidem de ,forma ponde- sendo desenvolvida de modo ção;

!:asa cie Casemiras oferece �pcirt�nidades a eJem�n;. rá�el no bala�lço .w>mercial que possa ,W'odu'zir .37.000 I ART. 2.0 - os trabalhos

�os ati\'p'g para tl'ab:'t1har com� venden�o'res pelo reeI?- do p,aís, 'cuja situação eco. barrís ,diáriffs em hi'gar dos concorrentes deverão ser,

l;lOlso em, qualquer pr�ça do paIS. Fornece-se mosh�u-arIo -nô�ica O'er�l tropêç'a ,'. em ""000 t"" O lt d necessàriamente, estudo ou

€ Iiaga-se b(__nl comissão: Cartas para -"'-'TECIDOS PRI- ,e
,',

I, a uals. vu o as, . . ". Ab
,

' . ,.

d'f' 1 ' ., .

"

I ensaIO SOCIO OgICO so re a

MOR - Praca da .Sé 184 São' ·Paulo. senas
..

I ICU dades, como o obras e mdICado p.ele seu fámíHa brasileira;
, '.�••••�,��.�,.��••�•••••�.��,••�••••�.���••••��I orçamento: 25' milhões .�� Parágrafo único- é con�

,

,.'
'

_ "..... doJ..a.res. Seu funcionamento-I,dição indispensável à inscri

obedecerâ a ultima palaVl'a �ã�hao concur�Ota�:e
os ��� '-União ,'J Calarin'ense d�

da técnicá�' A Petrobrál;!,
a os apresen s se ' I �

inéditos; E t JS' .J ' ".
seguindo a politica de apro ART. 3.0 - os o..ríginais, '8 uu8nJeS ',' etU-nua�rIO'S,
veitar em to.das 'suas reali- em cinco vias' não deverão " '. >

zaçõ�'s o� recursos nado-: t;lirapassar 360 páginas da- De acôrdo com p. que Pl'e�_cteve.� letra ê'do:Àrt. 40,
• nais, decidiu qtle a quase te: tilografadas - em dois espa- c:onvoco, eu} nome da JUN1'A GOy:EltN1V;I'IVA, nomeada

i ' .' talidãde das bombas desta ços, for�ato' ofício.. Poderão de acôrdo com o art. 38, o CONSELHO ESTADUAL, .para
: . fnmsp'ôrtes de -Cargas em Geral entre Floriano'poll's _ Cur'l·tl·b.�. réfinaria seja "Worthing", s�r a�ompan�a.dos de. mate- reunir-se ordinariamente, nos dias 20 e 21, de abril pró..

•
•.• rIal lConografIco, caso em :dmõ, na 'forma dos artigos 52 e 53, todos da' Constitui-

I �- Porto Alegre _'_ Sqo Paulo _' Rio e Belo Ho_rizonte 'p,roduzi(la's p e la fábrica. que as 'ilustraçõ,es não

po_,
cão da UCES..

"

..
Worthington S. A. (Maqui- derão .exceder o númel'o de Dê-se comunicação.

!
A

pas) �m suas vastas instala

130 (trmta);,
_, '. _

,

FIOl'ianópolis, 26 de p,larço de· 1957 .

•
1 Agencias no Rio �elo Horiz()llte com tráfego mútuo até São çães d!l Distrito Federal. .

ART. 4. -. � cond,Içao., '-

•
. Paulo com' o Rodoviário Rápido Riomar.

7.

Desse modo Mataripe fica� Igualmente llldlspens�ve.l, r Ady' Brígidó Silva

•• ' ". �, J para coneorrer ao. prem,Io,
ra em posIçao -de poder tra- j que o autor seja brasileiro

I MATRIZ: FLORIANÓPOLIS Escritório e Depósito: 'Rua tal' a crescente produção,lou, se estrangeiro, domici-

• ' Padre-Roma,.43 _ Térreo _ Fone: 25134 e 2535 petreJ1í:(eI::a bahia.na, a qual liado no Brasil, e que o Í'ra�

I _ segundo o,coronel Janry balho sej� escrito em lín-
• End. Telegr.:, SANDRADE t

A

I: /' 'Nunes - foi aC're'scida de I gua pÕ,r uguesa;
I

-

_
• : ' ART. 5.0 - o concur_so·

FILIA'L: CUR.ITIBA _ Rua Visco"ri\"de d,o Rio Branc'o, 9'32 _, 936
32,poços POSItiVOS em 1956.

será julgado por- uJ!fa co-

.:
•

.' missão de cinco membros,
Escritório e Depósito: Fone: 1230 -, End. TelE�gr.: SANTID,RA OS projetof'! da Petrobrás sendo quatro es!!olhides pe-

no campo ,de refino, todavia, la Diretoria da Sociedade

não se detem aí. Estão em erepresentando pelo Diretor

(fase muito ,adim.ltada os es- Paulista de Escritores e u.m

da Coleção "BrasIliana". Os
tudos pal�a a construção, no membros da comissão não
�unicipio' ,de, Caxias', de

poderão, em: qualquer hipó-
,mais uma refinária com ca-, tese, concorrer ao prêmio;

,

FIL'IA
'

S
- (Agronômica).

:
.

,_
L: AO PAULO -, Aveniaa do Estado, 1666 76' pacidade para 9,0.000 parrís ART. 6.0 - a Comissão ' '

_ ,

'

' ... Inforinaç.ões na "A Modelar"..

I Fone: '370650 '_ End. Telegr.: .SANDRAD·E diarios. Seu custo não será Julgadora decidirá por ma- ,-�---...._----

I.'>' -

>

, "

"

inferior a 55 milhões de do�� �:��::, Vt���d�e::?:a�:t�� EMp'�E' ,I'!!!..,�: ' ·A·O,A
, lares. besse, moj:fo, em 1959, R, '\.3

RIO DE JANEIRO - Rua Dr.. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17.:3:1 !;lecretd. e irrevóg:áve[, ser ,(,B O M Q' R D Ê. N A D O)

I 3'2' 1'7 37 A 'd 1
'

ano em que se espera dada três meses depois 'de Precisa-se de érn.pré�aaa P,-ara todo serviço,
-� -.;"- _.. t,ende: "RIOMAR" - En . Te egr.:,RIOMAR"LI,' sua e,ntradá ,em 'atividade" Ad" . -

'

•'

'
,

, .

",ncerra as as m-scnçoes; âurma no emprego. �' �"

o Brasil se terá ·tornado au- ·.ART. 7.0 -' a·s inscrições . - .

I I BELO, HbRIZONTE _ Avenida Contorno,' 571 tônomo,no, que diZ, ,re'speito
ao concurso q�e :co�erirá .ao Alagam��e', 2" s'aJas

.' '->
'

ao abastecimento 'de suas,
venceilor o p-remlO Indahce -:t,

.,.

, : � FONE:' 4-75-58 _'_ Atende: "RIOMAR" .

1/' "d d
",

d t Marcondes, Ferreira" serão Com 57 m2 aproximàdamente" proprias p_:ara escri-

I.
/ /' �

-' ,

, neceSSI a es em pro u os . I ' .

' ' ,

,

.' ", ,

- .

',. ,

' encerradas a 30 de Junho de tono, a sua Felipe Schmidt nO 14.

...................................................... ••••••••••• petrohferos refmados.
"_"".

j 1.958, sendo ês�' entregue a
1

'l'rat,ar pelo telefone 3794 na Casa Remie.,

(

<,

'jl �e�cl.n:a;n'�te�eAnOl:Nq:uaa�s'e�t�old:�aa�E�lel.1:�.:p; ���L=����::::::.:
" que pelo menos cincoenta mü r ....

milhares de peregrinos estão cQn rasteiros visitam a cidade 'Ete r
vergfndo sobre Roma, para a na durante a sémana entrame.

�---

.-"

"NÃO SE DEIXOU INFLUENCIAR-
SÃO Luiz, DO MARA,NHAO, 13 ,AND ROLL.-'Mas ao contrãrio-"'do

(UP) - Também nà capital ma que aconteceu, em muitos outro
ranhense devido a intensa publi pontos a -mocidade de São Luiz

f�id�de haVida,'
foi enorme a afl.; não se deixou

í

nf'lue-rc iar, 3SS1S

encia de espectadores ao film tindo as exíbiçõês ern per!'elt!
que apresentou' o ritmo do ROK calma.

Vai,Disporlo Õrasil de �Jodo o Petrólto·ftelinado
>L

N::iZ,:::2��,spd�ssGalr�bs'ee 'De,' Q.�ue'1i.'r'·.rec'l·s·,a"_ "::::Pl�.i:�I::isO:e��:'dO :;!
.. _

si.l com estas im}fortações
muito tempo sem que o pro- do PSD do Ceará, anuhciou ficierite suprimentos- petro- elevaram-se em 1956 a 150

blema da exploração estatal ter -pronto um projeto de 1íferos. milhões de dolares, segundo '

de petróleo suba ao primei- .leí que extingue o monopô- Essa morosidade, entretan informações da Superinten-
1'0 plano da atualidade bra- Iio estatal mencionado,+per�

•

to, é contestada por mui-'J1 dencia da MO'eda' e do Crê-
, I

síleira. 'Não obstante datar mitindo a exploração de 40 ,tãs pessoas de .opínião, au- dito.
'

já de alguns anos lei que es por cento das áreas sedi- I
torizada, entre outras pelo

tabeleceu ,.es.s�- sistema de mentares do Brasil pelo ca-I coronel, 'Janary Nunes, pre-
. Neste 'ano, porém, o orça

exploração do ouro negro no pital 'privado. O espírito de sidente da Petrobrás. Segun mente monta a 165 milhões'

Bras'il, é postó de vez em;p�'ojeto revela uma prêõ�u do ele, se há morosidade, ,d� dólares, o' que- represen-
1

quando em fôco a viabílída l pação -à que ins;ira um se-, esta diminui a medida em! ta um aumento, embora, pe
de do monopólio Ida explo- i tor ida opinião, 'pública, o que o tempo passa. A petro-I queno, é ,pouco desejável.

ração de petróleo entre nó�.

jl, qual
consideca

mo,
rosa a ati-, b�,â's intens,ifica suas ativi- Existe, aliá,s,.a �O�,sibilidadeAinda não há muitos dias, vídade da Petrobrás' na ta- dades no domínio da expio,' .de que o come,rclO externo,

o deput�âo Adolpho Gentil, refa de dotar o.cpaís de su- -ração+petrolífera. Ao passo viesse a sofrer algum dec,�í j
�.�w...:._.. ______:_-.A.-�----r-"""""''''''''''''-'''-''-�w-- que em 1955 foram perfura nio, o que determinaria a ne :

dos 14.647 metros em '1956 cessidada imperiosa de 'r�a- i

'o total ,das perfUl'�ções atin !'!izar alguns corte� nas im- i
giu a 29.505 metros, o. que' portações, com a posaíbtlí :

indica um aume�.tó -substan dade de que va ímportação '

Ci�'l de 101 por cento. Por de combtí'stíV'el líquido pu-
i

,;

'A vibração e rapidez da época moderna exige
que se perca o míntmo de-tempo em todas 'as 'fases da

existência. Umá roupa bem feita Imperial Extra, evi
ta perda' de tempu na escolha. compra e confecçãn
do vestuário ma�culino.'

' .

Estas famosas roupas, são de venda exclusiva

do Magazine Hoepck.

f

_

..
I

AGÊNC.LA: PORTO ALEGRE -. --Rua Com. Azevedo 64
" - \ .'

� ,.

,�/()rie: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGRE - R. G_. SUL-
,

Atende� "RIOMAR" - End. Telegt.: RIOMARLI"

"

,.

'\

, ,

./

�fDRMIDDRESTRI
.

� .

naciO,Dais

trifásicos e

,monofásicos, da
mais alta qualidade
construidos de acôrdo
com as exigências das

compc:mhias concession6rias

variado estoque
o

•

e IJ tlt'tu/Pt'�.tIfo' .. _

;

,

./i:[
.', ��-;; i?�" .. .. '.-.:-' ..

',"
." �.. . .

::- •

� :;!" ,�

COMPANHIA

, "

5IC.F DO BRASIL
ROLAMENTOS

-P6RTO ALEGRE: Rua Dt. Sarros Cassai, 68

, Tels. 6220 e 4607 • Caixa Postal, 643,

\.

22 de novembro (lo mesmo ART. 8.0 - à Comissão
ano, durante o banquete I fica reservado o direito de

que, àquela data, a Câmara J não conceder o prêmio, sem
Brasileira do Livro; promo- pre que jujgar não ter sido,
ve come parte dos festejos nenhum dos traba-lhos con-

do Dia do Livro; correntes, .merecido dessa
Parágrafo único os distinção;'

trabalhos deverão ser enca- 'ART. 9.0 -:' os originais
minhados na forma do irt. apre��p.ta,cl9Jt ,ao, :Gonc.u-rso>
3�-e;' ., à sede' dã 'Sociêifade' não serão devolvidDs' .'

PauÜs"ta d� Escritores, à rua ART. 10.0 .,_ os·' casos
João Bríco-la_!. 46 - 10.0 an-

.
omissos serão res.olvidos pe.

d�r, salas 1.017 e 1.022, São la 'Diretoria da Sociedade
Paulo, acompanhados de cal' �aulista de Escritorés.
ta, em envelope fechado, em' Comissão:'
que S"e declare à intençãf de Alceu Amoroso Lima

conco�rer, in-dTcarido: nome Américo Jacobina Lacome rf1
completo naci.onalidade" Anísio Teixeira ' -:-, \�profjss&o,' enderêço e título I Julio de'Mesquita Filho �
do trabalho concorrente; I Sérgio Milliet J., ..

� Deseja limpar ou consertar
de costul;a?

sua, máquina
1 '

"'- Disque para
.

o telefone '2925 e 'terás um

,��H�.j.'
, •

,ecnICO.

.
foqã 1� a querozeDe
\ ende-se um com- 2 bocas e fo.rno, com pouco uSo.

Preço de ocasião. Tratar pelo Telefone 3548 l! ver à,

Presidente JUNTA GOVERNATivA
U. C. E. s. f

Av i 8-0
,

D. Arnaldo Valério de Assis, comunica aos seu!

Amigos e clientes a transferêhcia de sua residencia parà'
� Avenida Rio Branco, 187.

·Vende-se
.

Loles
Ao lado do-Palácio residencial do Governador

"
,
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MODELO STANDARD 7,4 pés.

MODELO MASTER 7,9 pél

* 4 MODÊlOS

*4PRECOS
, ,

* 3 GARANTIAS
, E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
DOMICILIAR
GRATUITA

La O REFRIGERADOR é FRIGIDA IRE

2.a PRESTAÇÕE$ SUAVES PARA •

meu,sals

I '

! ,

rQUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR Df •

- E AINDA-COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS
DORES DOS REFRIGERADORES 2 -ENGR ADADOS DA
RANJINHA "MAX WILHELM" DE JARAGDA' DO SD�.

AOS COMPRA
AFAMADA LA-

.

/' ",

MODil...LO MASTER 9,7 pés

MODI"LO DE LUXO 9,5 pés'

PERGUNTE A QUEM TEM UMA
E ADQUIRA A SUA

'_._�_.,-_._ ...�-_.--.._-,-_.-

A',r'tes e 'Artlsta/s�', '!A's, Autoridades S'anilárias Aeré'(J'$
-

d
--

1
-

d R d ., diograma do governador do

em a popu açao e on omo Território de Rondônia.vge-
Por Norman Smith, do' de espetáculos, e a entrega lar inglês, a quinta língua RIO, (Agência Nacional) comando do médico sanitaris des situadas à margem da neral 'Jayme Araujo dos San

IPS, para "O ESTADO". I do; "Oscars" não, desa- II que presentemente domina - E.steve em.'.P?r.to Velho, I ta dr. Noel. Nutela., ,Estrada de Ferro Madeira- tos, relatando, com dados
, t I d t té d R IN' M 'G" M'

. preciosos, o resultado dos
NOVA YORK Abril

-I pontou os telespectadores com absoluta facilidade. A

I
c�p� a o erI� �nod euo� _ ess.aM�I�ge�� °dnovSo ,odr- omore e uajara- irrm.

eficientes trabalhos desen->
. I , . ., _ doma, a expedição as ru- gao do inistério a au e A propósito! recebeu o

Na noite de 27 de março que esperavam e tiveram sua calvície, o que ja nao dades Sanitârías Aéreas do' atendem as populações de Ministro de Saúde, Prof. volvidos pelas Unidades Sa-

último, técnicos como Carl sensações e surprêsas, constitui segrêdo para nín- , Ministério da Saúde, sob o: Pôrto Velho e' de Localida- Maurício de Medeiros, ra-
nitárias Aéreas, em Pôrto

Faulkner (melhor som) e Os três premios princi- guém, não é natural, ras-
'

--'---------- -,--,--- --------- Velho, nos 14 dias de ati-
.; " vidade. O radiograma é o

Joseph Ruttenberg (melhor pais - melhor astro, me- pando o artista frequente- , '-"-

fotografia- em preto e bran- lhor estrêla e melhor filme mente a cabeça. IIIIAS
co), ganharam alguns dos - foram concedidos a uma Mike Todd é apenas um

"Oscars" distribuído� pela veterana (Ingríd Bergman), estreante em produção de

Academia de Cinema para o e um artista relativamente f ílmes, .sendo "A Volta ao

ano de 1956. novo na tela (Yul Bríynner) Mundo em 80 Dias" a, sua
Poucas pessoas, dentre e a um produto!' estrean- primeira película. Aliás, é

os milhões que assistiram a te 'em filmes (Michael, esta a primeira vez que um
,

I
solenidade através da ca- Todd, 'produtor de "A Vo.J- produtor ganha um "Oscar"

deia de televisão que cobriu ta ao Mundo em 80 'Dias). com o seu primeiro traba

todo o país, prestaram al- lngrid Bergman, que já lho. O filme baseia-se no

guma atenção a êstes n?- conquistara o "Oscar" em clâssíco livro de JÓlio Ver

mes, bem como a alguns 1944 com o seu trabalho em ne, apenas com um elo pa

outros entre os trinta-e-um "Ã Meia Luz" ("Gaslight"), ra unir uma série de mara

vencedores da memorável ganhou o cobiçado prêmio vílhosos números de varie-
,

noite. Alguns telespectado- pelo desempenho em "Anas- dades.

res inclusive ficaram sur- 'tásla", éomo Ingrid encon- Anthony Quinn foi esco-:

presos pois acreditavam trá-se, fio momento, em Pa- lhido como o .rnelhor astro

que os prêmios eram distri- ris, trabalhando na peça coadjuvante pelo seu' de- I

buidos apenas aos melhores teatral "Tea and Sympa'-I sempenho como Paul Gau-!
astros e estrêlas, aos melho- thy", Cary Grant recebeu o guin em "Lust for Life". É

res coadjuvantes e ao

me-I'
"Oscar" em seu nome. ' esta a segunda vez que o

, I
"Ihor filme, em face da Yul Brynner ganhou o destacado artista ganha um

grande publicidade ,que a

I
ambicionado prêmio devido "Oscar" nacategorta, Aliás, I

imprensa empresta aos I a "O Rei e Eu" ("The_King em "A Estrada"; filme ita- I

"Osears" concedidos a es- and I"), cujo papel já ha- liau'o que ganhou o prêmio I
tas cinco categorias. via desempenhado' nos pal- para "a melhor película es- I_

I ---------------------------- �
.

Todavia a surprêsa serve .eos da Broadway, durante trangeira, Anthony Quinn tiu que Dorathv e outros I Volta ao Mundo em

80; CONFERE"NCIApara melhor ilustrar. a na-:, três anos. "O Rei e Eu" foi representa o papel princi-: disputassem o "Oscar" co- 1

Di�s" emprega uma nova
,

tu reza dos premios da Aca- apenas' o seu segundo fil- paI., I mo coadjuvantes. Muitos ',' técnica de filmagem o
.

• '. • I. -

'

•• ',. • " , 'I LO-NDRES 13 (U P) - A In
demía, CUJO verdadeiro no-. me, tendo feito antes um

- Todos os anos, a dístrí- crttícos acham que isto e I
' Todd Ao " contrastando' glate rra sugeriu o dia 26' de ju

me é Academia de Artes e general em "Anastásia" e buição dos "Oscar" p,ro-I injusto para os verdadeiros com as películas vitoriosas I nho como data para inauguração
,
"

' .' I I da conferência dos 10 primeiro
Ciências Ctnematogréftcas, : depois um, Faroó do EgIto voca grandes discussões, o astros ,. e estrêl.as coadju-1 em 54 e 55, feitas em preto

I
ministros da CÓnllln�dade �ri.tiidenomin-ação que os seus antigo em "Os Dez Manda- qUe pode ser explicado pe- vantes e acredita-se que, 'I e branco, e em tela co- nica, segundo anunclo�: hoje,

,
• � , .' . .' _ Departamento de Relaçoes da Cc

1700 membros levam muito mantos". A sua carreira la eompetição cerrada que para o proximo ano, a Aca- mum. Todavia, isto nao munidade, embora estejab sen

a sério, premiando os que' começou quando, ainda cri- existe para a conquista dos, demía saberá resolver êste! significa uma mudança ra- do aguardadas ainda as resposta
• "

• A"
de parte dos países sôb re a aprc

.maís se destacaram quer no ança, juntou-se a um gru- prêmios. �ste ano, todavia, problema. dICal na preferencla do pu- vação da data. As convel'saçõe
campo artístico quer no 'po de cantores ciganos em a única discussão séria foi De a,côrdo com os prê- blico pelos fi,lmes colori- foram decididas de acôrdo eon

I a praxe da Comunidade de per
técnico, embora êste setor Paris (a sua mãe era ci- causada pela indicação de mio,s distribuidos, "A Vol., I

dos. Contudo, é curioso es-
, mitir que os chefes da Comun,

não seja de grande interês- gana). Em seguida, traba- DorathY Malone, como a ta ao Mundo, em 80 Di�s"
I
perar-se pela próxima dis- dade tl'aquem seus pontos de vis

" ta sôbre a situação mun,lj,11
se para o público em ge- ,lhou em ci,rcos e foi trape- melhor estrêla coadjuvan- ganhou cinco "Oscars"" tribuição dos "Oscars" pa- os próprios problemas. Em par

raI. zis.ta até que' sofreu uma te, pelo seu papel em "Writ- mas foi 'superado por "O' ra ver como em um ano se ticuoJar os /prirHeiros mini.stro'
I diseutit'ão alguns assuntos conlc

Contudo, a indústria ,ci- queda quase fatal. Em 1940,' ten in the Wind". O, filme, Rei e Eu", que obteve seis altera a escô_lha da Aeade- '

a defesa na era nuclear, as ati,

nematográfica é ainda es- veio para os Estados Uni. sem nenhuma ar·tIsta de grandes prêmios. Ambos ,os mia de Artes e Ciências vidades das Ilações Unidas e :

• atitude da Comunidade Britâniu
senciahnente uma indústri,a dos, onde aprendeu a fa- prImeira grandeza, pe.rmi., filmes são colorid"os e "A Cinematográficas.

'para com a projetada zona.

EDIFICIO IPASE
•

•

...

/'
* MARCA REGISTRADA

SIM
-

P"""PA(i8S.�.t,
,

seguinte:

"
"Transmito a Vosaência o

resultado geral computado
em Pôrto Velho pela Unida-

I
de �aillitá:ria dêsse Minis
tér io. Onze mil cento e cin

, quenta abreugrafias; 105 te

leradiografias; 4.000 'RCG;
11.537 vacinações anti-ama

rílica; ,12.459 vacinações
antivar'iólica : 40 por cento
de pecentual de primo vaci

nação; 11.801 exames oftal

mológiéos; 586 casos posi
tivos para. tracoma ; 5 P01�
cento de' percentual de pos í- _
tividade; serviço dentários,
1.473 pessoas atendidas; ..

2.285 .extrações dentarias;
12' radiografias dentárias.

Medicações fornecida: ....
21.000 comprimidos de Li

trag ida ; 250 gramas de es

treptomicina com d iluente i

2.000 comprimidos de ana-l

gésicos; 141 ampolas de he

mostá-ticos; 6.114 comprimi
dos antibióticos; 1.650 am

polas de anestésicos dentá
rios.; 40,000 comprimidos
sulfena e 100 projeções ct-
'nematograficas. Os citados
trabalhos duraram 14 dias.

Rondônia".

Ainda a propósito do êxi-
to assinalado na ação das
Unidades Sanitárias Aéreas
em Pôrto Velho, o Ministro
da SR/úde recebeu também,
radiograma de congratula
ções do deputado federal
Joaquim Rondon, ressaltan
do os resufiados consegu�
dos em benefício, das popu-

-

lações daquela regffio do in
terior brasileiro, onde, pela
primeira vez, cheg'a a assis
tência médica do Govêrno
Federal.

'

Antenciosas saudações
(a). Cen. -Jayme, Araujo dos
Santos ,- Gov. TerritÓrio

;

/'
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J 1000 O 'ê:ONJlNÊNTE· CELEBROU· 'DOMiNGO �O
'-

. e:�8�:,n:�:Oni�: !:�ii:� {((((
.

== � ))))) �a����:.tii::ta�:�o em 1954,
sidentes', também no Pana- � como iniciativa do Instituto

má, em 1956 - Evolução do A CARTA _DA O. E. A. Para comemorar Q Pan-Amerícano de Geogra�
sistema de 'segurança e de-

I
Foi, porém, na IX Conte- stmo-trígésímo aniversárto Geral' da O.E.A.: tem a seu f'ia e História. O Escritório

- I
fesa do Hemisfério - O que rência .Internaclonal Ame- do Congresso de Bolívar, o cargo a guarda de documen- Regional da União Pari-Ame
é a O: E. A.-- Grandes'co- I rícana, réunida em Bogotá Conselho da O.E:A. ce�ebr�u tos, o preparo de informa- r icana (Caixa Postal 1980

memora-ções nas três Amé- em 19'18, qUE! o panarner ica- I
no Panamá, em 1956, uma ções .e· a ·organização de con -'-o D.F.) é dirigido pelo sr.

ricas. r n ismo atingiu o seu ponto! sessão especia.l. Conjunta- ferências interamericanas. Germano Jardim.
As vinte e uma Repúbli- culminante, com a assina tu- I

mente, foi .realizada uma Berve, também, de deposí- c'OMEMORAÇÕES EM TO�

cas do Continente celebram l ra da, �arta da Organização Conferência de Presidentes 'tária dos instrumentos de DO O CONTINENTE
hoje, cóm as mais expresaí- dos Estados Americanos e - a primeira na história � ratificação dos convênios Em todo o Continente, co-
vas cerimônias, o Dia Pan- o Tratado' Americano de So- a que compareceram deze- interamericanos. Como ór- memorações excêpcionais as

Americano. A data assina- Iúções Pacíficas, conhecido nove chefes de Estado. gão central e permanente, a stna.larão, êste .ano, o 'Dia

"':' la, também,· a passagem do ,urno "T'acto de Bogotá". Durante esta, última, os União Pan-Amer icana, com Pan-Americano, corno já
67.0 aniversário da criação, Neste Pacto, a guerra é pres presidentes das Repúblicas os elementos técnicos de que vêm assinalando, no" correr

em 1890, da União Interna- :'! Ita do Continente. Sob a americanas firmaram a "De- dispõe, executa os projetos dos últimos sete dias; a S�
cional das Repúblicas Ame- r.ova designação de Organí- claração (\0 Panamá", notá- da Organização e estimula mana p'an-American'a; "'N�
r.ícanas, dedicada à premo- zução dos Estados America vel documento, de profundo o desenvolvimento econômi-

.

Estados Unidos, por exem

�ão da I!!lz, da amizade e � ,1(,S, consubstanciou a Car- significado panamericariis, .co, social e cultural dos Es- plo,\todo o Conselho da O.E
ào comércio entre os países . ta, em 'forma concreta, prin ta.' A Conferência deu ori- tados

.
membros. A O,E.A. A., constituído de represen•

..lêste H�misfério.
-

I c:paimente, finalidadeS e gem
:

a um movimento ten- promove, ainda, Conferên- tantes das vinte e uma -Re,.,.
'Embora a idéia da União d,ietrizes qbe vinham sen- dente a 'fortalecer ,a obra cias Especializadas de agr i- 'p6blicas, percorrem 3t costa

se tenha concretizado quan do elaborados desde 1890. da D.E.A.,
.

sobretudo no cultura, salubridade, rádio- ociden.tal do país, a fim d�
do se reuniu,' em Washing- Em seu preâmbulo, rea campo da assistência e co- comunicações, assuntos. in participar dos festejos 1e-

. �d�cl! d�$31'@.çio I ton a I Conferência Inter- firmam os Estados ameri- operação técnica, por meio digenistas, proteção' à infân vados a efeito e que, alcan-O crédito agora concedido'. . 1
será uma medida de salva- nacienal dos Estados Ame- canos "o desejo de conviver. aa criação de um Comité Es cia, defesa ,e' outras., Inte- I ç�rão seu ponto culminante
ção para os milhares de ho-

I
r icanos, de que participa, em paz e de promover, me- pecial, integrado pelos re- gram a O.E.A. os Organis- nas cidades de São Prancís

mens que lotam os présidios
I
ram dezoito nações, as orí- di:ante mútua compreensão e presentantes de cada um dos mos Especializados, que co e Los Angeles ..

desta capital. A Penitencia- ! �fll'S do movimento remon- respeito pela soberania de presidentes americanos. Es- executam' diferentes progra- Em todo o Brasil, também
ria de Bangu abriga agora liam, historicamente, à ge- cada um, a melhoria de to- se Comitê deve realizar a mas, dentro dos respectivos estão programadas expres-607 reclusos e, .com o novo .

I
...

tí d S' Bd' d dêncí I
'

, ., I ma imcia iva e imon 0- os,' na in 'e!pen encia, na sua seg�nda reun.ião, no cor campos de .competên�ia. sivas cerimônias de carátercredito podera ter sua capa. , ...' �

cidade aumentada para mil, nvar, ao convocar, em 1826, igualdade é no direito". De- rente mes de abril, em Was No Bras il, por exemplo, panamericanista, de inicia-

reclusos. I o I Congresso de Estados claram, ainda, seu propósí- hington. funcionam, no momento, o .tiva dos órgãos-do poder pú-
Dentre as obras que deve- Americanos, na Cidade do to de ,"conseguir uma ordem O QUE E' A O.E.A. Centro de Combate à Atto- bilco, instituições culturais

�

t d
A I

rao ser a aca a, com urgen-
.

::. anamá, de paz e de justiça, para A O.E.A. tem como fina- sa, fundado em 1951, sob o e outras entidades.
cía, na Penitenciaria de,' Através de várias altera- promover sua solidariedade, lidade manter a paz e a s, e-- patrocínio da Repa-rtição Sa- MATERIA RETARDADA
Emergência de B.angu, des-

cões de nome e estrutura, intensificar sua colabora- lJ Itacam-se as segumtes: con- 1 "... gurança do Continente, pre- nitária Pan-Amerícana, e o
.
POR lEXCRSS [) DE P BL

clusão do pavilhão de ofici-: acompanhadas da amplia- ção e defender, sua sobera- ven ir as possíveis causas de Centro de Treina'mento para, CAÇÃO
nas, para melhor aproveita' ção dos respectivos encar- nia, sua integridade terri- conflito

-

en tre as Repúblí- .- ............".......- .• �.:.....-..__ -.....,..,..,...---�........""'" ,,-",-,,-,,-,,_..--

mento das encarcerados; ur-I go.s, o organismo fundado torial e sua independê,ncia".· càs americanas, assegurar
banjzação da vHa resid�en- � em 1890 é, hoje �m dia,- a Anteridrmente, 10U sej,a, a solução .pacífic� das c'on-mal de pe'ssoal, bem como' 11" ião P�n-Americana -e- 1947" T t d I t
instalação de serviço d'á- I . .t.

.' .''''
em

, Ja o ra a o n er- trovérsias que surjam, 01'-
••

-..::I, .> I creta1'la 'da Orgalllzação dos americano de Assistência dgua; aquisiçao Ule novos· . galllzar a ação soli ária das
�...- ..-._....-.-......._........�.............�_._.___..�..

eqllipamentos para alfaita-, F.stados Americanos e cen- Recíproca, assinado no Rio
Repúblicas em caso de agres

E At
A .'ria, carpintaria, marcenaria. tJK. de que esta dispõe para de Janeiro 'dispusera sôbre I dI'

-.
.om.IC'8

I são contra qua quer e as. e

ra
oficina mecânica e serralhe· I o intercâmbio de informa- a d·efesa coletiva, por parte .

d
-

... ' ,.' prl.lluover, pOi' melO a açao
lia, alem de montagem de eces e execução de seus dos Estados Americanos em .'

'..'

.

'.mais duas oficinas, uma pa- , '. .

.

- .'- A . I .

'. c()operartiva, seu desenvolvl-
.

d I t
.

'd d 'PI ogramas de assistencia caso de - ataque-almado ou
m"nt· economi'co sO"i'al era serViços e e e riCi a es, i , .

>_ .... ,
__ ,_ _."

.. -

,
_

.

.[
<O (J .

,...
'

-,.'--- ",.

�utrª_'.para-serv�Ç:o'S·-de.. 'b0!U �.;een:.a,·� _cooperaçao ll1ter-l· d� a�eaça de,�gressao .con� . cul tUlíd.
,,' �E�ONT", I1�inois - O está desenvolvendo 8' tipos

beiro. i ,.mel rcana. .

ti .... l]Uarquer geles. . -O" pl'lncípios' básiéos. da, prtmeu'o d.os, OitO reatores difere�fes de r'e'a!ol;es� O

--'e-s'-,-,,- '-0--I-h-'-a
.

p'e"la: _. I\t�l·q,ue't'a,
-.-------

��:��·:!:I::�:-:���;}�;:'� ·F!�;::'p:�::E;:;:�::�� �:::!::�:::�=::I::�:
� c

_

boa,te devem reger a cóndu UU. foi posto em funcio� Água Fervente instaladó
.

, ta das ._Rep�blicas america-j nam,ento no Laboratorio em Lemont.
"í.i>E';�'1 .nas, em suas relações recí- i Nac�onal de Argonne: nes- li:ste reatOi� produz so,;

procas. 2. As Repúblicas ta cidade_,. em fevereiro de mente uma pequena quan

americanas gozam de igual- 1957, e est(t agora sendo tidade de energia - 5.000
.

,

dade jurídica ante a.. O.E.A. experimentado Para 'se de- kHowatts - todavia, . não

3. Nenhum, Estado ame·rica-
I

terminar su'a eficiência. se destina a servir como
,

. "
no tem o direito de intervir i .li:ste ,realor, conheCido Ionte comercial de eletri-

nos assunto's do outro. 4: pela sigla EBWR - Reator cidade.- Foi projetado espe�

As controvérsias que sur-I Experimental de Água Fer- cificamente para se poder

jam entre êles dev�m ser re-I vente - é uma unidade no

solvidas sempre por meios. programa da C.E.A. para

pacíficos e a 'agressão a um
I
desenvolver reatores mais

,dõles será �nte�p)l'etada e I eficientês.- �a:'a a produ
combatida como uma agres ção de eletncidade. Espe-

-C 'QUE PENSAM

r,<Ii.������
RIO, (Agêi{cia ;Naciónal)

- A Penitenciaria de Emer

gêncià lo'cali�ada em Guan
dú do' Se�a;

.

suburbio de

Bangu, ira receber a maior
cota de crédito de 60 mil-

. hões de cruzeiros aberto

pelo Ministério da Justiça
e recentemente aprovado pe
lo Presidente da República
para .atender as despesas
com o reaparelharnento da
rede de estabelecimentos pe
nais do Distrito Federal -

declarou a reportagem o ma

jor Pau lo Sales Paim, dire
tor da Penitenciaria cen

.tral, a próposito da desisão

govenamen tal.

Acresc�ntou que o Rio
de Janeiro vive um verdadei
1'0 ,drama, pois as mesmas

instalações que, e.m 1912,
acomodavam 1.155 detentos,
conforme relatório do então

.. ministro Rivadavia Corrêa,

a:brig�.am, nos ,dias atuais,
3,485 recl usos, com aJj'enas
uma alteração - a Colônia
Penal, que tem capacidade

.

para -t37 "Jl!.'es-os.
.

.

avaliar um dos muitos as

pectos do problema da pro�

.dução da energia átomo�

elétrica à baixo custo.

Êste reator é abrigado
I

são a todos. A Conferência ru-se que êste programa por um edifício de aço com
,

Internacional, órgão supre-, produ:!',a reatores que se-- uma cúpula qUe o fàz pa-

mo da O.E.A., reune-se ca-' jam adequados às condi- recer a uma enorme bolh.!l;.<
d�" c:incó anos para determi ções reinantes nos mais di. de sabão. Seu centro nu

nar a estrutura e decidir feTentes países e que per- 'clear, fechado numa cou

sôbre a ação e a política mitam a construção de usi-;- raça de chumbº e çoncre

g��'ais Ad� Orga�ização no. t n�s. átomo-elétricas pl?is to, contém os elementos

qumquel1lo segumte. promo-', efiCientes.
I combustiveis cujo material

ve a Reunião de Consulta Ao discutir recentemen- ativo é uranio natural-e

de Ministros de Relações Ex te o programa de trabalhos uranio ligeiramente enri

te.riores a pedido de qual- daquela Comissão, Lewis L. quecido com U-235. Água

quer Estado-Membro, par� Strauss, presidentê da mes- comum circula entre os

apreciar problemas de ca- ma, disse: "A Lei da Ener- elementos de combustível.

ráter urgente. O Conselho gia ,Atomica de 1954 decla- Atua tanto como elemento

da O.E.A. é o órgão execu- l:a sé objetivo dêste país o moderador - para atraza�'

�;vo e permanente da Orga- desenvolvimento, uso e con- os neutrons libertados pela
nização e' reune-se perÍodi· trô�e da energia atômica e reação em cadeia - e

-

co

camente na União Pan-Ame- ;;eu uso. para promover a mo refrigerante.
rlcana. O Conselho dirige�e jJit_Z mundial, melhoras o Quando tem início a rea-

coordenà o trabalho dos di bem estar geral e melhorar ção em cadeia, a água ferve'

versos organismos interarn.e o padrão de vida de todos." e forma va�or sob .alta pres_

ricanos, e da União Pan- são, como qualquer caldei:-

SUêJ nova rOUDa anatômica
, .,

para o homem moderno!

Jmp·. trt«r·
"

.

�
• é confeccionada em quatlo· talhes c(�!�

e em 32 tamanhos. Seus teCidos e aviamentos são
de �lta q,ualidade e pré-en{;�lhidos.�, .
'(.,

�

\

• Você. se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
'EXTRA é 100% anatômico, muito màis confortável
e muito mais elegante.

'

• 'Sua nova roupa IMPERIAL EXTRA - est'
prontinha para você vestir. Não' há longas espera.
nem demoradas provas. ra comum. O vapor, que é

levemente radioativo, vai

diretam�nte para um turbo-

"De acôrdo com êste pre

ceito, a Comissão está se

empregando num vasto

Americana, assim como as

relações da o..E.A. com as

Nações Unidas. Possúi trêsGarartida por

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Prate�, 374 - São Paulo

.

35 anos especia/izadà no ramo do vestUário.

órgãos auxiliares, nos quais campo para .obter não só gerador que o transfo·rma

todos os países-membros ener&,ia comercial do áto- em eletricidade.

têm representação: o Con- mo mas todos os usos pro- Os 'cientistas e engenhei-
selho Internacional Econô- missores que a energia nu�

mico e Social, ó Conselho clea)' possue e dos quais
Interamericano de Jurlscon- nós temos conhecimentos."

sultos e o Conselho Intera- Para promover êste pro-

ros qUe estudaran:t _o fun

cionamento do reator Ja

aprellderám muito sôbre

suas pussibHidades. Afird
. Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

SanW Catarir.oa

mericano Cu.Jtural. grama,' a Comissão de Ener- roam que elas são promisJ
. A União Pan-Americana, gia Atômica dos EE. UU. soras. - (USIS).

••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. . �. . PARIS, 15 <UP) - A greve dós ferro
viários deverá se iniciar à' zero hora de

quarta feira' próxima e terminará à meia
noite de quinta-feira. Segundo se acredi-
-ta, a greve paralisará o intenso trânsito
ferroviário da Páscoa.

- - -_ . -

-.�,:::-- _.
""

- , ,1,;.'

Arcebispo Coadjutor de Florianópolis ,. I _

'

Carta De S. S. Papa� -Pio XII Do-arcebispo Metrop,olitano'
Da curia Metropolitana recebe- Rio de Janeiro, comunicar que .. 1 ceb ispo TitulàJ. de Verissa. e não' é pessôa estranha ao nosso' ver-ificado 'na . Catedral Metropo

mos a seguinte comunicação: -Santo Padre o Papa Pio XII hou. Coadjutor de Fpô lis., 't1Om díraíto Estado; 'porquanto já aqui res.i- litana a 2-9. 6. 194,9,
Em c�r.ta. de 9 do corrente da- ve- por bem .prom.over o Exmo I à sucessã� e. com tôdas "as f'acúl ',diu e também.exerceu, alá.s, .con� Pe.la: qualidades que. exornam

tada, dirigida ao EXlno. Sr. Ar Sr. Dom Frei Fehpe Cesar Cu' dades prcprias do cargo. grande fruto, o cargo de �Issloria a pessoa do Sr. Dom Feltcío, o

cebispo Metropolttanc.cdígnou-sa' nha VascQncelos,' atualmente B4 I S. Excia. o s í', Dom Fellcto, qué rio Arquidiocesano, e talvez por Sr. Arcebispo ..Metropolitano,
à Exma. Nunciatura Apostólica no po Diocesano de Penedo, a Ar . é filho, 'do Rio Grande do sei, isso mesmo escolheu o. Exmo. Clero, os fiéis, em geral os ha

Revmo. Ar. Arcebispo para ser b itantes de ._Santll Catarjna, e

o seu sagrante, tendo 1'1 função principalmente os da Arquidio
como é do- domínio público, 'se i cese, estão de sinceros parabéns,'

para a classe,
ar

, ['

o número de grevistas
'segundo se afirma.

será de 320 mil,

flBII�l DE lUT�MnEI� «Ufl I�ME�r> EM �, ri o movimento---,-�--------,--------_'

RIO, 15 QlAr - Parfie.ipaudo
de uma sociedade da cU}J\tnl

(maioria bras;

leira), será cons tru ida jl.erlo de'

Sãll Paulo uma grande fâb r ica

'de / automoveis "Alfa Romeo:

que fabricará, dentro de poucos

.
anos carJrOs tipo' sedun, COI!) Cf..

pacidade para seis r ansaguiros.

por Ul�a .empresa do cujii tal i�:)-j. ce,»i�os pelo Preside}1le da. �e,
lo-brasileiro, cedendo a Alfa Ro- púb lica :

: Ettore Catt aue s \ di re
meo à n�sma seus d rre itos 110

I
tor-geralj: Giovanni Manz inl

que toca às patentes que 1�"SS;l�. ! (diretor'). Franclaco Saantoro '

Mais de 50% do capital será (procurador); Clemente ele.
brasileiro, inco rpocado pelo, sr , menti Colone, representante da
Francisco Matara.zzo Noto, ",) que

1 "Alfa" no Brasil e o sr. F'ran
fará com que a 'IOV.l indúatr ia cisco Matarazzo Neto, cerne prin
seja verdadei rarn'eure nacional. , cipal incorporador do cap it al
São os "segu intes os dn etcres .barstle iro .

da "Alfa _Romeo" :rJ� foram re ! Florianópolis, 'I'erça-Ieí ra, 16 de Abril de 1957

O projeto para, II const.rução
da grande fábrica "Alfa Rorneo"
fGi encaminhado >:0 Mtnist ér!o

da Viação, para f;n;; de aprova

ção, A fábrica seri construi-ia

VIsa 'obter maior salário

Ihl HEITIH DEt!tEN�jR �, fltH�
Folgamos em registrar, na da.

ta de, hoje, o aníversãrio. nata.lí
cio do nosso prezado 'amigo
distinto conterrâneo-,' sr. dr. Hei

\

CÃO DO SELO AJ.J.AN KARnF.(,· , ,

RIO,� 15 (U. P.)�- N�d�-t;���rch�-s�-:-cul m inartdo
menos de 12 milhões e 500 por ter Suá distribuição
um cruz�iros em. selos pos- proibida, segundo se afirma
tais seriam' inutiliza.dos ca- em certos circulos..
so se ,çon�irmasse, a d'ecisão Entretanto, falando ontem
de não permitir a cirçulação à reportagem, o sr. 'Lidobá.r
do s,�.ro_,e-omemorativo do 1.0 Rodrigues Campos, do_ga_
centenário d a Codifica- binete do diretor geral �o
ção

-

do Espiritismo, cuja DCT, decTúou ignorar a me

venda está cóm início mar... dida suspensiva, afirmando,
�ado para' o próximo dia 18 mesmo, riáda existir neste
;._ data magná pára. os a,d�p sentido .. Também o' diretor
tos da doutrina de ÁBan d:e. C,orreios, sr. Angelico Mi
Kardec. randa,: disse�nos que ne

A emissão dó referido sê- nhuma, determinação ,rece-�

Faleceu O Prof lo - 5 milhões de Cr$ 2',50 bera, até o momento contrá-

.'

_.. -:- .implico!! n'uma série de, ria � distribuição e v'en-da

G .'

I no\Pieraccini mCld�nte.g, amrehas e, con- do, selo de ABan Kardec.

pT�����:,�; �5,.;��:,,�i",�-,,� Ontem A tonierçocia 00'
das ':;U,�l :):J.di?s mé'.lkns.da Itiha

'DR. 'RAUL �lLLAeo.- pl'etti"o ...:e [i'LJi'ença ,vo f:n, _f\
d.a J�ê .'�a,

- faleceu, h·.)je, a()s g?

'auos .Ir. i:1adl'. (l I'I'0L- f.';c!'a<:cin' Proveniente da Capital da Re, te de Nossa Facuidade de ,Ciên
.tinha i I�" senu,!,..!' d,: Rell�lhliul pública �heg�u' domingo' à nossa cias Ecbnômicas, ,)1',,;'eriu na

Ualia;:. e f(.i emillr:I':"C c.:lle<lrÍl- Capitar, o Deputad'o dto Raul noite de 'ontem, impo.ta>tte· pa
tico da lT t,j .'el·, idade local. Entre Pilla, Pl1Js'idente : 'do Diretório l'l-stra, que versou sob ) te>11a
suas o;,ra3 mais n"távéis r'lll,j:l Nacional do Partido Libertador, "Parlamentarismo''', (cO\l1'regan-

���.I���:�:l�=�l�:��:�������;�����::j��::�n=���:�:��.]��I�' 11�NmTH�W�� no M�Mrnrrn 'D� IINlfRI
BOMENA�EM�l��E��mT�IIMIN�Eum DE �HNfun ��:�!::E" �:"�:!;:�::j.;�' I ;;rt1::;:;::::�;;"':�:;��,ICom a presença do tiov�rna" se, sapado últi�o, um Jantar em) .Discursou. também Q Prof. O: . b' .' I

- I e belo' tremula beiJ·ad.o .p'ela brio
dor _,Jorge Lacerda, do Preslden; hOll1enagem ao llu_stre homel11 de jjhon ,Gama" d'Eça, saudando o nfonse, em' olllta encare ellaçao ;

. Dl' I "-r,. G d d S 1 I h
. o RELATORIQ relativ� ao

anol
sa mansa e perfumllda que c

te da Assembléia Legislattva,. e, e�ras co "1.0, ran e
.
o, u.' quel" ome.nageado e.m. no,me da Aca-

E b b d f d- d findo de 1956 al!>'ita, vive uma 'população pr<:
putado, Ruy Hulse ,<lo m alxa•. aca a e. 'Ixal' resl enCla el11 emla CatarlUel}se de Letras,_ .

dor Edmundo da Luz Pinto,' Se. Florianópplilt; tendo proferido brilhante ora- Elaborado. cuidadosanwhte, gl'essista trabalhando tambél�l

d
'

O t d "G '

h Bd'
.

t
.

I pela' b"randeza deste imen�Q co

cretários do Estado, 'gran e nu'
'

au OI' e aué os e e UH.' ção<-
.

sm etiza o progresso seltlprel
mero de intelectuais e de a111i- 'nos," c,om'o se sabe, foi contra- Agradeceu,: por último, o es- crescente, 'sob a profícua ath"" ração chamado BRASIL!

gos e admiradores do esc:ito� tado, 'pela Faculdade de Filosofia cl'it,or ManQelito de Orne11as,. nistração do seu' ilustre' j:ndd.Lo" Entre outros' dados intel'es·s1J.n

'Manoelito dê .Ornellas� reahzou. da Univ€rsidade de" Santa Cata- que, em oração primorosa" enal- s.r. Adílio-Foi·tes. tes, cumpre destacar:

rina, para reger a cadeira de teceu virtudes do povo barriga- A página 3, encontramos o "e- .Possue q Município'a segui.me
"Literatura Hispano Americana". \;'erde e a·s belezas da nossa pai- gilinte que' merece destaque: Rede Rodoviáriaj
Falou ,em nome dos presentes, sag'em, declllrando que já se Xanxerê - ex-C.olônia Mi- , Esb'adas Esta(�uais dentro do

o Sr. Nereu ·:Corrêa, que depois considerava cidadão e'm nossa ter litar e sentinela avançada'::la, Município - 120 Kms.
de haver-se referido às manifes- ra. Todos os oradores fQram vi-.
tações tributadas ao homenagea- vamente aplaudidos.
do, no Rio Grande do Sul, 'decla- ,'Encerrou-se, assim, uma ho

l:OU que lá, as hom,Í1agens eram me,nagem justa e altamente ex

de pezar, pela �ua saida, e aq�i p.ressivq, prestadà 'a· em dos mais
eram de alt!gria, pela sua che- ilustres escritores' brasileiros,
gada. Em seguida' o orador pôs que aqui vem colaborar com os

em relêvo e p-ersonalidad'e e à ';105S0S professôre� e intelect�
obra, do escritor, que tem

mere-,
ais, na cá,tedra .e 110S dou{ínios

cido o.s maiores �plausos da crí- da literatura.
" I

tica naciqnal. '

I

�
,

,,� I
, ��� I,__O.....;....C).-.().-.o...o.-.O.-.()_ .>_l>....(>....O...... )....O....ll_,

'!;, BEIRUT,15 (UP) - Noticias de Amman dizem que o rei Hus- "11t ' sein da Jordânia, depois de' assumir o poder 'total' num golpe' 'o

Iv militar, solicit�u à Síria que 're!ire imediatamente as tropas 'que ,I
, . .,. .

d E-I
� centos estu.dantes jorda'nos no

mantem.em terrdorlO Jor anense. m mensagem pessoa ao pre- �I Cairo organizaram U1;la greve' de'
,

, sidente Shurki" O rei acus,ou ós oficiais sirios âe "foméntarem às
� PHrotes�o dcolltra aI atitu?� do rei

,�-
,

.
� ussem e expu sar vanas per-

i divergencias" entre o Exército e ó Paláció. . -', • sonalidades )jolíticas e militares

_o_c>_o_o.-.oc .. )_o._;o ().-.() n ().-.o�\I....O O� do governo de Amman.
--_.__ . __.. _ .. _ .. _--_ _ _ .. _

_- _ -

-"'"?�
. -.'--

O fato foi ontem comunlcado
ao presidente Juscelino-' Kub its
chek, que recebeu no PIll:\�1J do
Catete, em audíencla 'e"pe,-ta1
quatro �diretores da farnusa em

presa automobilística' íraltana,
que foram acompanhados do Mi

nistro da Viação e ;10 '-i:mbaixa
dor da ItaJia no Brusl l,

--r.o

rilÕmAGÊMl
................-------...............--.. �......-...-_.....�-.I"_--

Quart� fei ra prôxima, às 1,0 Governador Jorge Lacerda
h.oras, em sua séde social, loca-' ocasião em que o Chefe do P�_
Iiéada no Edifício Montepio; r der Executi�o de Santa> Cata
nal da ?rdem dos, Advogad-os rina será Iromenageado, ' pelado Brasil" receberá a visita do' grande classe do.s advogados.

ARMANDO CALIL
Silenciou definitivamente o Coronal Anibl!_{ '§antos. A ale-

gria se ausentou de �uitGS e foi presente em cada um ã'
amargura de saber dimlnuida a �i.queza humana de Curitiba.

�le subiu do -prõprto esfôrço e viveu' d� maneira frutuosa
'e sã. Nã'O teve coragem para G mal, nem medo 'para' G bem,
Deixou que a poderosa inteligência se espraiasse pelos' cen

tros de manif'estacão do moderno pensamento paranaense e
fe:IJ. 'O'ourG da bondade' brilhar intensamente nas di-versus la
titudes sociais da terra natal. A área d'e domínio d'O seu,�ora
ção estendeu-se além fr'Onteiras do Paraná,

Dêle posso escrever 'O que disse �'O .Coronel Aranha:' har
monizou -em si a tese' de Atenas e a de Sparta. Cumpriu ós de
veres do civil sem descumprir 'Os '-0- militar. Este nunca est�

.

ve em dívida para com aquêle.

FGi um espírito- sonor�. Tinha ,fulgor própri.G, idéias dis-

ciplinadas,
. higi�lle mental. Era 'O causeI" .constantemente

sGlicitado pelas pessoas situadas no planG mais alto da cultu- ,

ra curitibana, Coloria de originalidade· o assunto-' oferecido à
sua volúpia de dissertar e estravassar nas frases ·.rápi'das,
cheias, claras, a música interior da índole' si'ngularmente bôa.

- "

IN�f!UD�� ���ENEMENTE
-

O�· TR1BUH��
Em nosso meió.ilusl ,,?�:�d,: :;�::"�i1i::,:".lt:s e���f '�E'�I'�t' jT'I'�� ����'�:�à:r s�� J��;:d:�ce��:z-
Ire conferenclrla I stâst.icas, foram .mstal�d�s os:

.

.' .'.
_

leitura da. i�trod.uçâo· da Sua
.

.J trabalhos da terceira sessao le-I
, Mensagem Governamental, abor

. ,gislativa, da terceira' legis latu- \ Hulse pronunciou 'discurso, en'
dando vários aspectos de o rde.n

FI
.

'1' t Ih' ra' da Assembléia' Legislativa o qual manifestou a importância administrativa e ainda tecond-,
orlan'Opo IS, em orgu o .'.

.
.

h d '1' t f
do Estado, Assumindo a Preai I do Poder Legislativo no regime considerações a respeito da sl

em ospe ar, a I us re con eren-. . .-

I
'

cista Maria do Nascimento, que' dência da Casa, o deputado democrático, convocando seus tuaçâo financeira, anos se ref'e '

sob os 'auspícios da Prefeitura Ruy. Hulse deu .conheeimento l pares para uma tarefa de' pros
rir a iniciativas do seu gnvê rrio •

l\:hmicip!ll e do' Rotar;\' Club, I ao p�enário, da pres,ença das I peridade coletiva, isenta das pai, jústificando a '�espesa do Ehad.
profe;rirá importantes palestras I'

autoridades que

se. encon.t'ra-I xões' partidária,!? Finalizou pOl' e apontando os ,setor.es que tênl

Wlia Rádio 'Diário da Manhã. valll nas ante-salas, convocando

I'
historiar superficialmente os de, colaborado pára a receita esta

- . , uma comissão composta dos lí· talhes' que culnlinaram com a tal: bem como das providência' I. Florianópolis, é uma das mui-
t
deres de àifere�tes ág,remiaçõe� sua escôlha e eleição à Chefia que pretende tomar de futur,)

�as cidades _que. está sendo .h?n-l poJitica�, com as�ento naqueia! daquele Poder, ,após tecer pala. no qué. se refere à administ':a Irada com tao Importante vIsita" Casa, para conduzir à Mesa o sr I vras de elogiá ao seu competidor ção pública.' .

como parte,de um programa de ,Governador do. Estado ,�r - o repr�sentante oposicionista A seguir foi executado I) hiiIa

I
.

Divulgàção Cultural. Jorge, Lacerda. AJIredo Cherem.
.

de Santa· Catarina que assinalou
À ilustre yisitante votos de • FALA O P�ESIDF:NTE'

"

MENSAGEM o encerramento dó, tl'abalh0s
feliz esta,da entre nôs. Dando abertura bilcial dos' GQVERNAMENTAL. tendo· a Presidêl)cia convocado

t_:abalhos legislativos, 0- sr. Ruy' Cutnprindo . imperati�o consti.
UÍl,la outra rr,união, P'l�':l.·as qu-a

______._.__:::__-::::-__-::-=_-:::-_.....,._....;�--.....,. ,....::\__.;__.;...:. torze horas de hoje, eum a .,loó>i

Clmiliva De São U. Batisla Em Nossa Capital t;:1: c::�:::,"p,,;�:::::" d,
PLEITEARÃO JUN10 AUTORIDADES PO DER LEGiSLATIVO
Como ::imos n�ti_ciando emEMANCIPAÇÃO AQU ELE DIST'RITOvárias de nossas edlçoes, ergue· '

se em uníssono o povo de São os serviço�, lá estava

presenteI
Sôbre o qLLe -ficou 'decidi(h;

João. Bat��ta, 'Distrito da Comar, também a comi,tiva, que não vel:l vO:I:,.re111os.a _

informar em nOSSfl

ca de TIJucas, no sentido rle, poupando esforços no que tango pl'OXlma edlçao. /

junto' às autoridades competer'-
ao importante movimento. '

tes ganhar Slla elnancipação po
-_. ------

- --

lítica, 'uma vez que como distri DCI MA'NOO'U SUSTAR A DISTRIBUIto está àutom�ticamente subo r' .,.
.

. ....• ."

dinada 'à cidade de Tijucas. "'.
,

.. A propósito de tão -import.an,
te problema, encontra-se nesta

Capital, on'te11l chegada, daquela
localidade, uma comitiva, q'lé

composta dos senhores, Sinésio

Duarte, Vereador, José Marce

lino Francq, Turíbio Ma-rtinho
de Campos, Gentil Silva, Raul

Marcelino Pereira, Jandir J os�

Franco, escrivão local, Willian

Duarte Silva, Acadêmico de Di

reito, vem conseguir (los podere
aútorizados . providências qu·,

atendam os justos reclamos do!

seus habitantes.·-
,

Ontem mesmo, quando com a

presença dos senhores rep'resen
t�ntes dos partidos com assento)

naquela casa, ' foranv i_nstalados

cia que -.vivia, em permanente floração de idéias altas.

·V I S I l_A'
Sr. Silvio Santos

" *

Como .é dificil ,voltar desta tristeza, Gaspar!
•

Não respondeu aos acenos das ag'remiações políticas. Mos

trava-se, porém, extremamente sensível aos mGvimentos de

'natureza vária que pudessem afortunar o país. A ve-rdade é
. ,

que resistia a uma grande vocação para as pugnas políticas
e não raro, traindo-a, alvejava, com análises precisas e deli
ci'Osas incGntinências; os que so'bem a.ós postos -de ·d·ireçã'O d'O

t�do brasil�iro e agem como entre/ janelas fecha-das para a

triste. paisagem 'humana das ruas.

CGrreção e simnlicidade, Alta co-mpetênCÍa e patrioti.sil1o

lúcido à vista' de to-dGs.

Encontra-se 'em nossa Capital,
o. sr. Sílvio Santos, alto funcio.
nário da Firt;la Hermes Fernan
des & Gia. Ltda., com sede no

Rio de Janefro, .

Ontem. de'u-;os o prazer de
sua amável visita, manfendo com
o gerente deste diário longa pa
lestra.
Perguntado dos· rea,is motivos

de sua vinda à nossa Capital, q
Silvio Santos, disse-nos ser re:
presentante d'as ,Fundas Dobbs
áiilericanas, nova e eficiente ino,

vação no' combate às Hérnias.
• S. S. permanecerá em nossa

cidade durante trêS'-dias, achan
do-se hospedado' no Hotel La
Porta, apartamento 303, onde,
atenderá a todos os interessados
nos produtos Dobbs.'

Fascinantemente lil)eral, consentia que eu lhe dissess�:'
Coronel, as bombas dos aviões não explodem e as. espadas dos

militares não c'Ortam n� alma do ·povo... CGnsen-tia, más r�
_plicava. E a sua réplÍca 'fazia CGmG lJ,ue um espacfanar, um ex-

plodir �e verdad$!s sérias na c'Onciência cívica dG oI1Gsit�r.
Fruira G. melhor 'da atmosfera civil e do clima da' caserna,.

* *

Hoche, vae delt10ral" em nós a salldade daquela inteligên-
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Reserve Suà pas�d
gem na portari a do
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� 'REAL -7. SADIA'
� E boa viajem!

tor de Alencar Guimarães Filho
infll!ente -prócer pessedista, COLt
-asssnto na Asseínbléia Legislati
va do Estado.
Espírit-o altruístico sempre

voltado para o bem, sua presen
ça no nosso poder' Leg-islativ�'
por sí só, diz de sua marcant.
personalidade.

-

O nataliciante, g-randel11ent�
l'el�c�onado em nossos ml!i'o�
seciars e culturais, na data de
3.0 andar ú Conselho Secc.io
hoje, que lhe é tão grata, ser?
alvo de provas de apreço e re

goz ijo ,

_Os de· O Estado,· que o ten
na conta deI um grande arn ig.,
formulam votos de perenes f'J
licidades.

-"---------_._----

TqQUIO, 15 (UP) - O presi
dente da Un'ião Soviética, mare
chal Kremen ti Voroslov declarou
hoje, em Pequi-m, que o bloco
éOJllUnista deseja viver "em coe
sistencia e em competição pdci
f}ca" com as nações do mUlldo
livre. Somos cóntrári�s aós blo
C9S militarés - disse, o' presi
dente Voroslov _ apoiamos a

segurança coletiva, coesistencia
p.acifica entre os países ';-apita
hstas e socialistas". 'O' presiden- �

te soviético fez essa decla-racão
num discurso pronunciado

.

ao _

de�cer no aéroporto da càpital
chmesa, para uma vfsita de vin-
te dias a China' Comunista ..

. HAIA,' 15 (UP).;_ O embaixa
dor da India, Kapur, apresentou
'à corte internaciGnal Jie Justi
ça os P'Ontos de vista por ,escri
to, de seu pa.Ís no caso da dis
puta com Portugal. A respeito
vaticinam . que a Inclia' se

manifestará contra a apresenta
ção do caso aG tribunal interna
cional.

HAVANA,_ 15 (UP) - O presi
d�nte FulgrCiO B�tista anun

CIOU que as gllranttas constitu
cionais,- suspensas nos ultimos
cento e trinta e cinco dias, 'se
rão restabelecidas à meia

.

noi
te de hoje. O' primeiro manda.

tário", cubano disse aos jorna
listas que' não se pretende res

tabelecer a suspensão e Tem
brou que J as garantias foram
suspensas "APENAS POR CAU
SA DOS PÉRTURBADoÍms E
TERRORISTAS FINANCEIROS
DO EXTERIOR".

.

LONDRES, 15 (UP) - O minis
téri'O �ó exterÍ(lr declarou que
"estuda a' situação" reinante na"
:rordania, onde o réi Hussein deu
um

.

golpe de estádo para alijar
os fiioc'Omunistas do pGder. E
acrescentou que a Grã Bretanha
mantem estreito 'contacto c'Om

•

sua embaixada em Amman, e os
diversos governos interessados
na crise jordana.
CAIRO, 15 (UP) - Mais de seis- ,
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Agradecemos o en:vio e form,l
lamos' votos de constante pro

l gresso.

CO�l1. um bem elaborado pro, siasmo, viu a população do prO,
grama, em meio a grande enQl.::.- gressista município de Rio do

, -Sul, passar 'a 15 ,do corrente o

NRun BIQrn nlnp1i� IN" DE J n IN' I' ·11 26. aniversário de sua emane'ipa
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'

u, �. n' Çã�e��::::�c:;ado do ll)unÍCipio de
_ J Blumenau, o ,antigo distrit.o do'

Acaba de ':ser nomeado pelo 1918, em São Lud-geTo, mUl1lClplO jutor de Itájaí, professor do Se Bela Aliança, transformou-se na'
Santo Padre Papa Pio XII para de Ol:leãs; ordenou�se na Cate- minário MellOr de, Azambuja. � grande comuna riosulense, insta, -,

Bispo Diocesano de Join'vile o dral Metropolitana' aos )} de se . Brusque, co�adjutor de Criciuma lada 'a 15 de abril de 1931.
Revdmo. Padre Gregorio Warme ·tembro de 1943,' por Dóm J'Oa· e desde 1948, as funções de Vigá, "No ensêjQ del>ta data, o Prefei
ling, Vigário de Lagunll. Q novo' quim D. de Oliveira. Exerce'�n!\ rio da Laguna:' Iii >to Municipal decretou feriado ..

bispo nasceu a 17 de ,abril de Arquidiocese os cargos de c J �
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