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Câncer'

,

que se inspira nos altos .prfncipíos ,do cristianismo.

O Govêrno, obediente à lei, nã& tem faltado aos seus de-

fieio, do trabalho,' da produção e da,tranquili�ade. do Brasil.
Os espírttos maía, prudentes, "mesmo no, seio da Oposição, en

tendem que êsse estadq de ânimo conduz a resultados pezí-'
gosos.

,

Não será possível, admitir-se que um grupo' de Irrespon-

sáveis eindam a nação, criando abismo' 'entre as classes que

compõem 'a coletividade. Somos' um povo pacífico e ordeiro,

veres para com os brasileiros. O país trabalha e prosperá sob

'as franquias demoerâtlcas., Os
' direitos dos cidadãõs são asse

gurados na s�a plenitude. Assim, I;lor .que atentar contra ,3

ordem e a paz no Brasil?

A Semana Santa oferece .ensejo para, meditação. Que os
)._ .

rancores .e as ambições venham a. amain,ar ao Inf'luxn das co-

memorações dêstes �as sagrllClos. E' a Invocaçâo que dirigi
mos a todos os' homens de' boa vontade. A�ima das .. contin-

.: g.ências do momento pairam' os ínterêsses eter�os do Brasil.
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•

nCOnTBCImeDIOS ._J�._,_,__,',,,_ ..�

, 'Beijo
Abotoe teus lábios ligeiramente,
Eles me tentam, eu fico triste ...
Me entendas esta dor não resiste
Não devores meu viver conte�te.

Inocente

Feche, ora feche essa grossa enchente
Te peço ainda. O amor não consiste '

Tocar lábios em ,labios... ouviste
Neste tempo inda tão' diférente.

........"" ....•_ -................ �__..,."...,......- -.-........,.". __ .. _ .. __ .. _ . ......._.
,

,

,"

�000""'_ ,"

A cidade sentir-se-á honrada com a visita do gr;n- !

n

·CiNÊM'· ·s
_--

"A Bancada Nacional do PTB com as-
de arquiteeto Oscar Níemeyer, que chegará a esta cidade! A ' ,

no próximo domingo.
'

I CJNE, SAO JOSE sento no, Congresso, em sua reunião de hoje
. . ' (12 de abril), realizada na séde da Direção'

Sabado de "Aleluia" se�á' a grande festa carvanales- i A's - 3hs. do Partido, com a presença dos líderes do Se-
ca na sede balnearía do Clube XII de Agôsto. O Praia 1 Randçph SCOTT - Claí- -

Clube -receberâ a sociedade com, uma animada festa. ire TREVOR em:
nado e na Câmara, para, 'entre outros assun-

Foi o' colunista informado de comparecimento das, "Ti- r o RIS'l'OLEIRO 'tos, discutir a Emenda Antônio Horácio' re-
midas" Broco de "Toureiras" e, os "Pescadores" "Aca-I

'

I f'
'

'

nhados",
'I'echnicolor .so veu. rea irmar a sua posição radicalmente!

, __ : :_._.
\

I Preços: 13,00 - 6,50.' contrária à prorrogação dos mandatos, pOI
O S

.

Alb t N b tá d" Censura até 1.4 anos, I f "(N I d
"

sr. ergro er O o rega es a apareceu o nas
•

qua ,quer orm� ota i �a pelo Deputado
reuniões, em companhia de uma das "Dez Mais Elegan- A's - 'Shs, 'B R I d
tes" _ srta, Terezinha Pedrosa. '. 'Em "PRÉ-ESTRÉIA" pro-

atista amos, í er petebista na Câmara).
--: :--

/

movida pela ','FACULDA-
'

-oO�:.
O jovem Rud Bauer agora é moço' de, responsabili. DE DE FARMÁCIA E

'

O telegrama doSenador- petebista traz ,

nade - Um bom emprego faz hem.
_: :_ ODONTOLOGIA"., O seguinte têxto: "Aqu] chegando não quero

. �o próximo mes, dia 18, o Clube XII de, 'Agôsto
-'- O fabuloso espetáculo retardar ai magnífica impressão que trouxe

abrírâ seus salões completamente remodelado com uma do século! - ,

d
-

"

d
'

elegante festa abrilhantada por uma famosa orquesti-a t3'LYSSES 'I nao so a, coesao e espírito parti ária 'dos

de "marimbas". Apresentar-se-a nesta noite baílarinas e
' nossos deputados como firmeza

.

esclarecida
Technicolor

, cantores interna:cionais. Com: Kirk DOUGLÁS _,.

do nosso presidente,.': A manifestação do Se-

,o éolunista comenta sQ�r� a presença dos simpaticos ,AnthonY QUIlNij - Silvana nadar C�rlo� Gomes de Oliveira afina pelo,
casais dr. Abelardo Gomes e drr Gilberto Guerreiro da MANGANO' - Rossana pensamento geral dõPTB,. no tocante à orien
Fonseca em a noite de-sabado no Sabino's Bar. PODESTÁ. tação de sua atual linha .partidária.

--: :-- Notícias da Semana. Nac. '

O
O sr. Sebastião' dos Reis e sr. Fernàndo Pereira es- " Preço Úlliço 25;00.

-9 0-
,

tão as voltas preocupados com a escolha de 'Miss 'Itajai, Aniversariou, nesta,' Capital, domingo
'

1•
Censura até 14 anos,

o' que se' rea ízará no próximo dia 10 naquela cidade. ,

\

\ O sr. Urgel' Figueiredo de Liz, membro do

Movimenta-se :i cidade: ��as festivida�es do 11.0.
PTB e integrante da Executiva Municipal

Congresso Medico a ser realizado no próximo dia 24. Seus amigos e-companheiros, "em· crescido'
-: .:- �

A' 5 8h número, tanto do PTB, onde goza de larga
Casamento:---. Está marcado para o dia 25 o enlace s ,- s. ,

'

matrímoníal da srta. Neuza Maria Melo, com o sr. Naur - Um filme sensacional estima, como do SAPS, em cuja administra

Migliori. O ato religioso será na Catedral Metropolitana de ação fulminante! ção exerce, com zêlo e eficiência, suas ativi- Dnlão FJoriaoóPolitan8
e o at� civil na residê�cia dos pais da noiva onde serão Randolph SCOTT - Clai- dades,' testemunharam-Ihe o alto aprêço em
,recepcIOnados' os convidados. A coluna social cumpri- re'TREVORem:' ''fislnda'11GB '

menta com votos de felicitações. O PISTOLEIRO
'que é tido, Esta coluna registra e, mesmo I':

'li·

,-: :-
Technicolor

com, atr�zà,. cumprimenta o aniversariante, �ONGRESSO FLO'RIANOPOLITANO ->,

CAVE-BAR, aparecerá agora em minhas, colunas,
�

"
'

co� a sociedade da capital bandeirante.
I

Preços: 13,00 -;- 6,5�.:
,

.: formulàndo-lhe votos de constante felicida- 'N . O 'T A' O F I, ( I A L
-'-'-: :-- Censura até 14 anos. .de.

Já está sendo comentado nas rodas sociais o prOXI- --009-. O Congresso, Florianópolitano de Estu

:�ir::on:i:c:�:n�ai�e�:::�é�a�:����!'!�o::ta�m��� W.'.m:"j�� Nêsse excelente livro, repositório ;de le- dantes, Orgão Máximo dos Estudantes d�
Maria Luz com o dr.i.Eduardo M. Lins. �----:� ql�ad�:,�:lwn�stidade �política, O ex:..Minist�(: Curs� Secundário em Florianópolis, tendo

-: :-
.

A's :,,81g• �'f.' , ,- ::aa. ;,AgriGúltuI'a� ...'�IJfÍ;n�el Serapião de Carva-'
,

em. VIsta a Nota Oficial do Conselho de RepTE
o jo::�e�ba�:;tD�?,a�:bi�:o:i úi!�m:u��:������ ��: \ -: A n:al� �9,mp�ente, lho) /eItcontr��S�lêste trecho: ."Indicado pa?

l, se,ptantes da� U. F. E., publicado nos jornai&
d' 'd d

' I" t b' 't
mensagem de:Dl'!'u.s a hU-'r V,O D 'dA

•

d R 'bl' h da Cap;tal em
. . ,

d
UVI a a moça a capa e :rea men e Olll a. ..,' r � ra a' ICe\.. I'- reSI encla a· epu Ica na c a;-l ,

'.
'" "

, JaneIro p,' passa o e· .

mamda-del '.' C
.

O sr. Luiz Carlos Ferr�ü:a, o'moço" elegante da Prà- f _ A �istória de três p�{ de Rodrigues 'Alves, o Presidente d? �ta..
" onside:r�ndo que ,a votação paraI t�l N�

ia do Forte, o sr. Gi.1 Balie�o e. o sr. Aniba ?o�ta, em
I

Ç!l'iança's, qu'e �m 'um)ns- �d� �� Min.as e;erais, .8ILVIANO BRA:J;;lI?AO ta Oficial foi ,obtfdà mediante fat6res' de or-

grandes rodadas de )lIsqUe dIVertIam-se no Sabmo s Bar. ,tante supremo de Esperan- esteve a pIque de faltar ao banquete, 'porque clem estritamente' pessoal;' ,

�ão Paulo
,--: :-- ça e Fé, levaram a todos os náo possuía casacá, nem dispunha de 'dinhei: ,

Considerando que as despesá� efetuadas

O Departameuto de relações púbUcas do "CAVE corações a mensagem d� ro para a viagem ao Rio. Cotizaram-se pare'
.foram sobejamente comprovadas de justiça {}

BAR'," informa: Virgem, comovendo. o, mun-
ac;liantar-Ihe a quantia n�cessária alguns ami 'I'> de necessidade;

,
',' "

PRINCIPE PROFESSOR dp! C ,1 oi

Duas mil crfanças das escolas londrinas receberam Gilbert ROLAND _: An- gos, que também não eram abastados..:,. : �" "

," ,:
'

onsi�eran?Q que os �êrm,os em que foi'

quinta-feira dia 4, um curso de geografia no Festival g,ela CLARK ' Susan -000-. ,

'. vasada a Nota reflete o rancor e a""desidia dos
Hall, quando o Principe Phillip lhes fez ,relato minucio- WHITNEY em: Vê-se, por ê�se tópico, que'as polpudaE.' .

quea concebera:m;';
,

,

so de sua viagem à volta do mundo. Niio somente, com
A V'I�GEM DE FATIMA

o C 'd d
um grande mapa na parede, o marido da Rainha mos-

tt dotações orçamentárias nàs verbas de even onSI eran o q:ue TI Presidente LUIZ

trou a's regiões por que .passou, como tambem contou WarnerColor tuais, que' se destinam às despesas de repre
-

......�LOS DE MELLO prestou relevantes �

aspectos dos povos que moram nesses pontos afastados Reporter da Telr· Nac.
sentaf'ão, passpios e outras "guloseimas" doE.' valIosos sery-iços à Qlasse sec,undária,'

do globo', como vivem, o que produzem,e o que ,represen� P 12 6 :s:?'

tam para. a coletividade. Esse aspecto é éurios0 e mos- C::;:.� a��o1:;a�:;: 'G���rnac:iores, eram ignoradas pelos var?e,s, ,

Considerando que a med�da tomada ea:
tra como· os 'governadores mais esclarecidos fazem o po� de Plutarco dáS Alterosas. Os homens, muda,- rece de outras ,argumentações e visava, tão
vo ap,roveitar das lições que eles I,nesmos receberam I '

'

1 'd 't d" 'd' f e-:r

1
d' 1 (S.' I ram é certo mas também o "nata mil ou som"en e, ,IVI Ir, en raqueeer, detratar o

, e ' IVU gamo erVIço de. Informações de
.

CAVE-BAR, '

Soo Paulo). ! t�nto", que ,hoje, no caso de 'Santa Catarina, bom.e respeitado nome da União.

RAINHA & COGNAC: :-. A's - 8hs. pelo Orçamento em vigor (�9»7L o Gover� RESOLVE, SOBERANO E CONCLU-

O cogllac ,oferecido à Rainha E-lizabeth em sua des-
Paixões Violentas e nadar dispõe de eventuais, para cobrir às de5 SIVAMENTE

pedida de paris foi uma garrafa (das ultimas existen- Incontroláveis!
pesas de representação do cargo: no valOI' 1.) Esclareéer aos estudantes', aos Pode

tes) d'e P,rincipe Hubert de Polign.ac, datada de 1904 e Jeff C'HANDLER - Jane mensal de 125 mil cruzeiros, ou seJ'am, 1 nii. '

res Públicos, e ao povà em geral que a Nota
com o bonito nome. de "Entende Cordiale". RUSSELL' - Dan DURYEA
......._ �............. • J";.._ - ••J"J"..- �.J

em:
lbão e 500 mil cruzeiro-s por ano. Ofici�l em questão não tem validade, eivada

ANIVERSA'RIOS SA�GUE DE MESnço, -000--- ,que é de ,questiúnculas pessoais, estribo para
, Technicolor .'

I
Na 'se'de do PTB, , dia'rl'am'-e"'.t ..,. () Dl' A,.,ca'·· a, glória de· uns atrabiliários que milita.m na

FAZEM ANOS, HOJE: _ prof. José Gonçalve's"
U \.

_ sr. Alziro S. D' Agos- _ sr. Rui Garcia
Notícias da Semana. Nac. ció Garibladi San Thiago, présiden��(' do Dire. política esfudantil secundária; '.

.

'tini Preços: 10,00 --: 5,00. tório Estadual, assessorado pelos sr., Depu,ta, .. , 2.) Reconduzir o colega LUIZ CARLOS

I

- jovem Ester Maria 'NASCIMENTO Censura até 14 anos. Ido Braz Joaquim Alves, $ecretádo Geral, Ve- DE MELLO, com tôdas a� prerro'gativas que

- sr., Gercino dos San- Desde o dia 8 do corren-'

,��
reador Júlio Paulino da Silva, L0 sC'Ll'ctádo lhe confere a Constituição e os regulamentos,

tos Botelho te qUe I
se encontra festi- lIi.," I:=�", li .• ,� "

e Syrth Nicolléli, operoso Deleg t.lo do 1: iA., a9 cargo de 'Presidente da União Florianopo-
'--: sta ..Ro�ilda Brisighle- vamente engalanado o ven- - _,

' I' d E dP. C., e, 2.0 Secretário, vem déspac'I..,lando,o �JO-
ltana e stu antes, -até o final de sua ges-

li, do Instituto "de Educa- turoso lar do nosso preza-
- .1.i

-

' '

ção do conterrâneo sr. Or.Jando A's .:...... 8hs. lumoso �xpediente e conferen.ciai1d') C�:Úll ue-. t.ão.
'

_ sr. Aristóteles Frei. Elpo, destacada figura do "Sessão Popula,l''' zenas de petebistas,de todo o Estado, que pro-' Congresso Florianopolitano, em 'Floria-
-"""'"

tas comércio local, e de sua
- Uma delicio'sa comé-

curam, junto à direção estadu:ll. illstl'U�Õe� nópolis, 14 de abril de 1957
' ,-

_ sta, Louri Perfumada exma. esposa d. 'Dulce S9U- dia do ci�ema Nacj.on,al! sôbre os pleitos'nos ,municípios a 1 � d'e m','a" )'0 Marcia· Camargo Costa
Carlos Alberto em:

-

de Oliveira ,za Elpo, com o nascimento (Cont. na IP pág.) p. PresIdente do Congresso
_ s� João E. Machado de seu primogênUo WAL- O CRAQUE ------�----����'. �--��----�--�--���--����--�����--�----------�

_ sta. Mânia, "filha· do MOR" ocorrido na Mater- Atua.l, Atlânj;ida. Nac. Guerra de nervos
prof. Fernandino Caldeira nidade "Dr. Carlo'8 Corrêa", Preços: 6,50 - 4,00.

de Andrada nesta Capital. Censura até· 14 anos.

_ sra.' Llcaste MachadQ, Ao, gal-ante e robu'sto

espôsa do s·r. OJswaldo Ma-I WALMOR os mélhores vo

chado
'

- tos de Ieliddades e aos

_ sra. Mimi Bosco Gal- venturosos - genitôres as

liani, espôsa do sr. JOSél congr�t�láções de "O ES-

Galliani ,TADO".

Mas porque teimas neste querer
Ouves - 'és louca, não pode ser
Beijar por que? m,eus lábios são lava?

S,im: ora ... Eu os quero um pouco só

tntao .. : Ah! .meu Deus eu tenho' dô,
Ela abria-ms os labios eu beijava.

ERMANO VARASCHIN

CONVENÇÃO ESTADUAL DA IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

�M SANTA CATARINA :
Reunir-se-ão todos os pasto d

' ,

,

E
ual nos dias 22 e 23 do corren

res, vangelistas e Obreiros te.
"em geral para estudos bíblico
na 'cidade de Blumenau nos dia!
18 a 22 e" em Convenção" Esta

Comparecerão aos Estudo-
Missionários de Curitiba Pa
r�ná e de Pôrto Alegre. \licigi
ra os Estudos, o Missionário Eu

·····�:Ô·�Lux·ii·OTÊI··_� ��::::nd�ie�:a, Arg:t:��:�nte, tra
of A >

A Convenção da Assemb léia
erece a voce .a 1:�1,'-

�
de Deus constitui o Mi:ü',téi'io

Ihor mêsa da cidade.i q�e rege �sta agremiação reli

,
.', • _

•

� grosa �egahzada pela lei do nos

Faça suas ret':l(';oc�' �
so PaIS,

.

'

. " "I
De parabens a qidade de Blu

, " no � ,m�nau P?r 'dias tão felizes �nl
� 'LUX HOTEL"

" I te.r ,reul1ldo um povo em nome

�
,

'
'

� I
de Jesus Cristo e Se\l Evangelh,)

• • orando pelo destino do povo ca
,._••-J"_.J"••••_•.?'_•••••.J"�__. tarinense,

-, ...... _:!ISO.... '"'''''''nu

.. ,.."......,.,D _1D10�'

de

DAMASCO, 16 (U P) - Fon

tes oficiais sirias afirma hojo
que as notícias sôbre concen

-

'-�'''''��y�i,:Jlil.m�' !:à�:�g:a�a t;:�::�iraiS:::lle:s��
. __ :ij__ ria e ã', Jordania, fazem parte

'da guer;a de'nervos, acrescen

tam que a Siria está pr.eparan
do.se c�ntra qualquer eventua

l}dade. '

a novi.'.ima

fUMDI DOBBS Dl aLMOfaDAS COICIVlS TOCI lO CORPO SOMEITE EM 2 LUGlRES
Sem elbucos � sem <orrtias a mundialmente famosa vamente: - o uso .da funda DOBBS faz tlqHtct' •

, funda Dobbs _ com "sprlOphoóky" - reduz SUl bcrnia. Poris50 os médicos do mundo inteiro a receitam.
hernia e I lustêm com firmeza. Lavável. Higiênico para homens, senhoras' e crianças. .

e Moela•• funda Qobbs é in.p,"'bí-o,/ .... co'po _ TEMOS F O l H E T O EXPLICATIVO PARA
dtvido. concavidade de suas .Imofadas ..ó..,is. fe"u ATENDER PEDIDOS DO' INTERIOR,
de Im.,"hralthy" O S. mesmo I coloc. em , segua �abrl",; Dobbs fruss Co. Blrmlngham. ala. U. S. I.

, ,do. P"mltr·lhr Q".lquer trabalho t esporre Defini" DilI' únicos' HEIJWES FERNaNDES & CIA LTDI •

•" 'Rio Brllo''''?'1 19,0. Rio de II"e!lo ,_ ·"ua do SeminArla, �1 �.o 51 �t S. PIIlJ1D
Veja hpje mesmo ,esse notável aparelho no'La Porta Hotel, ql,larto 303

nesta cidade com o representante da fábrica DOBBES, atendendo nos dias
'

16 _,. 17 e 18 das 13 às 20 hOJ:as.
'

.'

--- �- ------�---�-

Ó ESTADO
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I·· It 'B
-

b I- Granja Liberdade-n su
.

O a I '1a A AVICULTURA É FÁCIL E LUCRATIVA.'

. "',' .' NAO PERCA '�'BMPO.
,

-

- . . I PARA A PRóXIMA TEMPORADA A v.iCULA, FA-lista nao pode permítlr que I
CA SEU PEDIDO POR' CHEQUE, VAI,R; ou ORDEM DE

a juventude seja envenena- .PAGAMENTO.
,

da pelas mentiras dos sacer-
'

PINTOS DE 1 DIA -- Cr$ 10,00.
dotes, que tentam incutir FRANCAS .E OVOS.

supertições na mentalidade _ RAÇA -- NE\'V HANSPHIRE e RHODS
.

'1 Ih d NIS
,Juve!_l.l para me or po er

. VACINADAS CC NTRA A NEW CASTLE
estabelecer o império da in- R-B-A 24 DR ih; 10 111 ou G. A. CARVALHO

por AL NETO ção mais arraiagada no es,

PINHEIRINHO, L ages, pírito do povo.

S.C. -- Continuam, cada vez
/ ..

t id dcom maior ln ensi a e, os

""' ataques dos veículos de pro

,paganda soviética contra a

milhares de belíssimo� e bons art�gos'de tnvsrno, Plt�à sennoras, Homens e Crianças,
......

acabados
d·e chegar,

,
'

Destacamos como oferta eXcepcional
Ca-SlliCOS de pele a- ... ,.................... Cr$ 2.910,00

Taillewrs de pura lã, a- : Cr$ 830,00
Casacos de nylon de sêda, a - Cr$ 1.510,00
Casacos de pura lã, 2/4, a � Cr$ 425,00

· .

).

'\

Ternos de pura lã, a Cr$ 850,00 - Capas �de gabar díne, a Cr$ 935,60 - Malhas para homens e meninos, ek
.. NA

(

\ A
-------------__------------_._--_.

ressados, na Biblioteca da

Diretoria de Cultura.

"A ciência não tolera a

ficção religiosa sôbre a su-
A Diretoria de Cultura dadãos brasileiros natos.

acaba de receber da Bíblio- Tôdas as 'demais ínror-
"VER- I

teca do Exército alguns nú- mações podem ser
�
presta-

meros do seu Boletim e in- das, aos interessados, na

formatívo. Diretoria de Cultura.

O Boletim dá notícias do (Noticíário distribuído pe

n�oviinento inte_�no da Bí-
I
Ia Diretoria de Cultura da

blioteca, inclue um progra- Secretar-ia de Educação e

ma, bastante completo, do I P-A' d B'bl' t do'-- renuos a I l� eca
movimento de letras. e ar-

E
•

lt
'

-

.. I
xercI o

tes do Brasil, da asumu a
C I ).u tura .

das princípats revistas mi-

'litares de vários países e

posta, creação divina da na

tureza e da humanidade.

religião. "A ciência não admite a

-.:,.. Em comentário recente
superstição de' que o ser

tive ocasião de assinalar o
humano possue- uma alma

reinicio da �ampanha anti-

religiosa do Kremlin.

Citei, naquele comentá-
• .ri$;" artigos em orgãos da im

prensa soviética e manifes

tações da EmH!�ora de Mos

cou.

Agora, duas outras esta

ções de rádio da R.ússia so

viética vêm renovar, com,

palavras. cadentes, as velhas

acusações dos comunistas à
,

reiigião e aos sacerdotes.

Uma" destas amissoras é

a Rádio de Voroshilovgra
do.

"Textua.Imente, a Rádio de

Voroshilovgrado assim
l

'pi'onúncia:
� .

. t� , t"Nos últimos smpoe; em-

Se reg istrndo em várias par.

tes da União Soviética ten

�tivas, dirigidas do exte

'riar, para fazer renascer no

.povo o espírito' religioso.
"Religião é, como ensi

ção do operário a fim de

"nam os Iumínares da dou

trina marxista, apenas ou

tro n.ome para superstição..

religiosas são simplesmen
te práticas de superstição,
'destinadas a desviar a aten

� ção do operáro a fim de

que Ql� se submeta com fa

"As chamadas doutrinas

�idade ao jugo dos patrões.
. "Na União Soviética não

há lugar para a supersti-

7 ção,
"O nosso povo deve lutar

contra a religião à maneira

bolchevista, com toda a pai
i7

xão e sem dar quartel".
Mais adiante, a Rádio de

Voroshilovgrado diz: I"A religião tem sido,
através da história, uma'

arma ideológica nitidamen-

te reacionária.
'.',Foi porisso <lue Lenin

tantas vezes denunciou a

religião, e exortou o povo a

lutar contra ela.

"A destruição da religião
--.il um dos príncíplos funda

mentais do socialismo, tal

como se encontra expresso

na doutrina marxistá e ma�

terialista que serve de ba

se à vida da União Soviéti-

ca".
A outra estação de rádio

fi atacar·a ,religião duramen

te é a Emissora de Torna-.

poI.
Eis o que diz esta rádio:

"O dever sagrado' de to�

das a� organizações do-Par

tido Comunista é crear con

dições para que o sentido

�cía.]ista da vida, que é

ateu e cientifico, possa tor

nar-'se cada vez uma convic

justiça social",
Tonapol .tem a. seguinte e

estarrece�ór definição:
A Industrra ue roupas feitas é ÍlllUl das princi

pais nos paízes adiantados da Europa e Estados
Unidos.

.

A roupa Imperial Extra é produto tia principal
industria do genern em nosso paiz.

Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ad
qc.Iridas facilmente pelo_Crediário dóMagazine

imortal, nem aceita a men

tira ...de que haje recompen- "A Bíblia é, nem mais

sa ou punição depois da nem menos, uma coleção de

morte. . -I contos de fadas e de his-'
. t"" , f' as" I"Porisso uma nação 'SOCla lonas pornogra ic •

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

.-

Estará na nossa Capital,
no dia 22 do' corrente, o

Chefe Geral dos Escoteiros

•

anuncia as próximas publi
cações da Biblloteca Ido
Exército.

do Brasil, Comandante A!,au
jo Filho, que vem a SantaOs números recebidos es� Catarina propositadamentetão á disposição dos ínte-
para reorganizar a néssa
Região Escoteira.
A Diretoria de Cultura

I (Noticiár!o distribuido pe
convoca todos os dirigentesla 'Diretoria de Cultura da escoteiros do Estado e' to-

)Secretaria de lEducação e,

dos os interessados no moCulura).
- vimento, para uma reuniãoReorganização do Movimen-

to' Escoteiro que se /ealizará,...no 3.Q an

dar do Palácio das Seeretâ ..

Encontra-se aberta, até
rias, ás 20 horas. do dia 2231 de agõsto, o concurso,
do corrente.aberto' pela Biblioteca do

- a roupa ,natômica,
para ,0 homem moderno Exercito, para concessão de

dois prêmios, a trabalhos de
História Militar e de estu-

Na reunião eleger-se-á a

diretoria regional, encarre

gada de restruturar o mo-:fi prática ... já está pronta para você, usar.
"É econômica ... custa menos; e� relação
à sua alta qualidade ..É elegante ... desenhada

.

e cortada P9! modelista de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

dos brasileiros. vimenta.
Os prêmios serão no va- (Noticiário dtstríbuído pe

lor de. 100 mil cruzeiros e la Diretoria de Cultura, da

poderão ser concedidos a Secretária

trabalhos elaborados por cí- Cultura).
de Educação e

..
------_. -�- ..�--;..._---

RIO�6((� !)l_Osen��:�!des Ud�nte !n�o� su-

res debates o Congresso Nacio-I cessivos fora 'da fiscalização do
nal aceitou ontem à noite o ve-I Ministério da Fazenda era desa
to presidencial oposto parcial- conselhável por manter imobí lí
mente ao projeto do >-deputado zados recursos que poderiam
'I'aeso Dutra, provendo sõbre o/ ser aplicados na liquidação de.
pagamento de subvenções ru- outros compromissos.
rais para Q que deve constar Houve apenas um discurso
anualmente no orçamento da que até chamarianos de ocioso
União a quantia não inferior a à disposição revelada pelo p1e
oitenta milhões de cruzeiros. nário para rejeitar o veto. Mas
Foi vetado o artigo 5.0 que o sr. Felix Valeis tinha de fa

mandava depositar os recursos zer a sua habitual declaração de
no' Banco do Brasil em conta solidariedade ao presidente da
vin�ul8da durante cinco anos República agora que o genro
sucessívos para pagamento das do orador sofre graves acusa

subvenções devendo o saldo ser ções como governador do Ter-
recolhido ao Tesouro somente ritório do Rio Branco.
depois do quinquênio. O veto teve '149 votos contra

AQ opor o seu veto, o presi- lQ5 dados ao dísposttívo-, veta-
dente afirmou que a vinêUla-j do, contando-se mais onze cê-

ção obrigatoria das disponibtll- dulas em branco.

Porque
Imperial Extra não é roupa feita

� é roupa bem feita:'
• Fabric�da' com tecidos e aviamento. d.
superior qualidade, pré-encolhidos.

• Corte 100% anatômico, máis confortÓvel
e mai� e/egante..

• Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio. longo e extra-longo) e em 32
tamanhos dilerentes.

• Garantida por uma indústria especiaJizá
da há 35 anos, no ramo de vestiário.

S.,A.TECIDOS E ARTEFATOS
Rua Protes, 374 • Sõo Paulo

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aea

bamentio perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos expecíalistas responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per�eita e Que veste bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exelusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ_NE HOEPCKE
. ,-- -

CARLOS HOEPCKE S/A
Santa Catarina

•..
---

�----'----A-VENTURAS DO ZE-MUTRETA
"
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•

. :

mensais
•

E AINDA COMO OFERTi\. ESPECIAL FORNECEREMOS
DORES DOS -REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA
RANJINHA ''MAX WILHELM" DE JAR:AGUA' DO SUL.

AOS' COMPRA...
AFAMADA LA .. ,

��,* 4 MODELOS

\*'�PRE-ÇOS'
* 3 GARANTIAS

I.,

MODELO STANDARD 7!4 pés

-

� ASSISTÊNCIA
lECNICA
DOM'I.CllIAR
GRATUITA

/
_- . ..-.,

MODj!,LO MASTER 9,7 pés

MODl"LO DE LUXO 9,5 pés

MODELO MASTER 7,9 pés
PERGUNTE'A QUEM TEM UMA

,

E ADQUIRA A SUA,

."t"o�'aR4'_�
I

EDIFlCIO IPASE
-

/

v

/

*, MARCA REGISTRADA...

----�-'--_._--------_. __.. ,--_._---_._,-

"

guras _ cantores '_ Can
cioneiros ,,_ Rumbelra _.

Trio Límeüo.

_

'O R A Ç'A O
-r- Perdoa-nos, Senhor, quando em fraqueza e covardia,

nós traímos a ti que és a fonte de nossos mais elevados
pensamentos, a inspiração de nossos corações. Concede,

.

nos coragem e
... fôrça para permanecermos .fiéis na h()�a I

da provação. EI!l teu .nome. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

_"Na hora- da' provação, Senhor,' intercede' por mim".
S. Ralph Harlow (Massachussetts)

�""'--_........�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HerbertHoóver
/

De-yidáme;1te autorizados por Sua Excia. Revma. fa-

U' t
"-

,,:emOil público que nos dias 14· a 21- de abril serão cele-' m monume'n o a' pa'Z'hradas na Catedral Metropolitana as cerimônias da Se.
mana Santa, obedecendo ao seguinte programa: "A finalidade desta ins- Atualmente, os seus ar- primei·ra mão para a pos-

Dia 17 - QUARTA-FEIRA - CONFISSÕES du-
t

' tituição é promover a paz. quívos contém, muitos mi. teriorídade de homens co-
ran e o dia (o que se poderá fazer desde os dias prece-:

-de�te�) e para o que haverá na Catedral e outras igre, Seu passado, constitue um lhões de items _ diários, 'mo Alexander KerenskY,
j as numero suficiente de confessores, em preparação da desafio àqueles que premo- notas, declarações, revistas, I

que está trabalhando na

Comunhão geral do dia seguinte. (Aliás, os fieis sabem veriam guerra." Estas pa- jornais e Iivros ; notas à biblioteca num projeto que
,

' da lei da Confissão e Comunhão, ao menos uma vez por lavras estã; gravadas na imprensa, copias de trata.! leverâ 401s anos para dei-

,:no. Sabem do dever correlato da desobriga, isto é, da I
, parede da entrada da Bi- dos e outros documentos xar para a posteridade a
Comul1hão durante o periodo pascal) As 18 hs OFICIO I
DE TREVAS, findo o qual continuarão as Confissões. blioteca Hoover da Guer- que contam a verdadeira história de seu regime

_

Dia 18 - QUI�TA-FEIRA _ às 9 hs. MISSA PON- r�, R-evolução e Paz em Pa- historia existente por traz! quanto à cabeça do govêr
TIFICIAL, intercalada pelos belíssimos e imponentes atos lo_ Alto, California.. das guerras e revoluções. I no da Russia em 1917, de
da SAGRAÇÃO DOS OLEOSo As 18 hs. MISSA SOLENE A história desta bíblio- Dignos de nota são os diá-' pois que o Czar Nicholas
COM ASSISTÊNCIA PONTIFICIAL _ com alocução ao teca teve início -em 1915 rios de homens de moso- II foi deposto.
Evangelho - e PASCOA DOS FIEIS,,' em que tomarão quando a curiosidade' de um fias políticas tão diversas A biblioteca possue um
parte principalmente todas as Irmandades e Associações
religiosas da paróquia. Termi�ada a função, haverá a ce-

homem foi provocada quan- quanto o chefe da propa-
quadro de 60 Iunçionários

r imôn ia do LAVA-PE'S. 'Durante a noite e manhã de to às razões, que levavam
ganda nazista Joseph Goeb-

_ entre os quais estão po-
dia seguinte haverá ADORAÇÃO ,AO SS. SACRAMEN- os homens a se lançarem Uglotas capazes de falar
T bels e' o general americanoO NO SA�TTO SEPULCRO. na guerra e como a paz po- uma ou mais de 25 linguas REPRESENTANTE:

Dia 19 SEXTo A FEIRA '1'5 h MISSA DOS Joseph StillweJ.l, -um eo- Antonio Fiuza Lima
.

- .... -
.

_ as S. ; de ser consegíilda.
\ :tsse - que dão assistência a

PRE'SANTIFICADOS--� com alocução de Sua Excia. h foi Herbert C.
mandante americano du,

historiadores, estudantes,
Florianópolis Sta. Catarina

'Revma. depois do CANTO DA PAIXÃO. ADORAÇÃO
ornem

_ .
rante a II G1!erra Mundial

DA CRUZ. Durante a Sta. Missa, os fieis que o deseja- ' Hoover, entao um eminente
no teatro da guerra do Ex-

fescritores e pesquisadores1-----------------.----
rem 'e estiverem suficientemente preparados poderão re I engenheiro de minas. Treze

tO' t
' . que para alí acorrem pro- E D I T A L-remo r ren e; .0 arqUIVO. _ •

c_eber a sagrada comunhão -_ As 18 h,s. P�SCID,A DA anoS.mais tarde (1928) êle
I t d

•

'

I ceden,tes de todas as partes
(RUZ A 19 30 C(- � comp e o o governo comu- .'

-

D· d t 'd t
'

, . s " hs. PROCISQAO DO. ENTERRO, obede- I foi eleito Presidente dos .

t d B I K d H
dos Estados Unidos e visi- _ e convocaçao . e pre en en es a-

cen do ao itinerário seguinte: Praça 15; ruas ,FeUpp Estados Unidos. da América. nI�.a e

le91a9 �n,
t

a un-I tantes de muitos países es- aquisição das' casas no conjunto resl-
.

Schmidt, Alvaro de Carvàlho, Conselheiro Mafra, João grra, em
,

e o estemu-
t

..

.

deneíal da Ponta. do -Leal, Estreito, nes-

P'
.

-
. rica. '. � rangeu-os. �

,
'

into, Av. Hercilio Luz, rua Tiradentes, Praça 15, Ca- nho de refugiados que es- I 'D _

ta Capital. �
tedral, Terminada a procissão. SERMÃO DA SOLE- Hoover começou. sua co-

caparam dos países domina-
H escrev_:ndo a coleçao De ordem do Exmo. Sr. Presidente do Conselho Ad-

DAD=�. ' .' leção com documentos re- oover díãse : "1!:sses são ministrativó da Caixa Econômica Federal: de Santa Ca-
Iria 20 - SARADO SANTO ou VIGILIA PASCAL ferentes à'l Guerra Mun-

dos pelos soviéticos.
os documeritos 'que refIe- tarina, à vista da próxima inauguração, em data de 30

- às 22,30 hs.' BENÇÃO DO' FOGO NOVO, DO elmo dial que havia sido inicia- Dois andares, da bibliote- tem a vida da humanidade. de abril do corrente ano, no transcurso do 11.° aníversâ-

_'
'PASCAL, e da FONTE BATISMAL. RECITAÇÃO' DAS da um ano antes. Para aco- ca contêm os arquivos pes- A idéia é d�ixar que os

rio de instalação) da �atriz desta Instituição, do con-

PROFECIAS CANTO DO EXULTET RENO'VA'ÇÃO, ' junto, residencial. 'CEFASC", compreendendo. 21 casas
, ,". mcdar. sua coleção cada; vez soais de Herbert Hoover, documentos {alemDAS PRO,MESSAS DO BATISMO. Em seguida' à 'meià por sí construidas no bairro "América" da Ponta do Leal, no

noite, MISSA SOLENE' DA VIGILIA PASCAL E 'PRO- maior, êle estabeleceu uma relator de mais de 40 anos mesmos. D essa' maneira, 2.0 sub-distrito do Estreito, nesta Capital, convoco os

- CISSÃO DO SS. SACRAMENTO, em torno da Praça 15. biblioteca na

-,

Universidade I de trabalhos por seu país não teremos que n�s fiar- candidatos já inscritos e pretendentes às referidas casas,

I/ia .21 - DOMINGO DA RESSURR�IÇÃO ou PAS.. Leland Stanford, quatro e o mundo. Incluídos ali es- mos em uma ou outra ver-' abaixo relacionados, para, em data de quinze (15) dêste
COA -' às 10 lis.' SOLENE MIS_Sk PONTIFICIAL. Alo·. anos mais tarde. O edifí- tão lembranças por seus são deix;:tda na .Historía pe- mês, l'Ie.gunda-feira: � partir ( das' '�5, às 17 ho�as" copa

cução ao Evangelhô. As 19 hs. "MISSA, VESPERTINA. .
.

' "

recerem na Secretária Geral desta CEF MatrIZ a Rua
cio, cujo projeto foi suge- serviços na direção' de en- la fala do' povo. Aqui estão C", Ih' 'M f 605"'..:J

-' t.' títAlocução. COROAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SE- ,

'

,I
onse erro ara, -�, oU-ue,._com o respec IVO, I u-

NHORA. rido por Herbert Hoover, tidadeaameníõanas e inter- os documentos flue ,regis_: lar, se entenderão sôbre assunto de seus interêsse:

NOTA:,,-- Para.a Comunhão l�as Missas vespertinas, é uma torre de 91 mts, de nacionais que forneceram tram o sofrimento, o des-l 1 Aldo Menezes d'Aquino _ 2. Acelino A. Cardoso

é necessár io e- bastá observar o jejum eucaristico pela altura igual à da 'catedral alimentos, agasallios e ou- prendimento, .. o heroismo'· _ 3. Anto!}io p. de Fari�s _ 4. Carlos B. Reis

seguinte maneira: a água_ natural é sempre' permitida; de Salamanca, Espanha. No tr�s auxilios a povos da dos homens. "Dêss�s doeu- !
..

- 5. Curt Valter Nistsche _ 6� l\loysi'ó S. Oli-

líquidos, exceto os alcooli-cos, pelo menes uma hora aD_ seu topo ela tem um car- Europa. sacudida pe.Ja guer- mentos podet-se-á -tirar au-
veira _ 7. Dorival S. Lino _ 8. Eury C. Cabral

tes; e até tres horas àDtes é permitido tomar alimentos
-"

_ 9. Gilberto Almeida Maia.
rilhão belga que traz a ,ra dur:ante e depais de duas xílio para _ajudar a Huma-.solidos ê liquidos sem distinçãQ. .

' 10 Hugo Leal _ 11. Ivan C. Schmidt _ 12. Inês

Para todos e cada um desses atos em que se come- inscrição': "Toco Somente guer·ras mundi.ais. nidade em suas confusões KsepskY _

moram os principais misterios de nossa Redenção,
I

sã<, pela Paz." A bibli<!.t�9!: .. "e;;,tá", ,fIgora e, l:l�rRlfl��ades e sua. ansJa - 13- ..J,osé Júlio ,da��Hva - W. J'Oall1Jbn'·lf."Borges -
convidados as mel'etissimas autoridades civis e m.ilitares, Com o correr, dos anos, colhendo, :i'rif(,.rm�tçõ'ês de pela,' paz.""'- (USIS).

.- I 15. Joaquim J. df{ Lira. � ,

" '

colegios e sodalÍcios catolico.s e os fieis em gerá!. - mai's de quárentu govêrnos _.

16 João Pedro !Nunes _ 17'. Maria' L. B. de Souza

Florianópolis, 8 de Abril de 1957. ' .

'

- 18. Mablen L. Gurzo.
.

, i cooperam í>�ra o aumento

C d CDe ê�m'issão de Sua Excia. 'Revma.

er'l',iS e 'ar· b
19 Otoniel S. Dihiz _:_ 20. Sinval Sel1ingtailsen - 21.

As. Mons. FreÚhco Hobold, Vjg�rio Geral e Cura
da coleção. Alguns dos do-

.

-

.

"

'na.u a Wilson J. Muller.

daSé.' cumentos foram deposita- 2. Para os acima relacionados e que deixarem, por

<�t'" Newton da;Luz Macuco, Provedor da h'mandade .do dos na biblioteca com a Cêras de carnauba: arenosa, gQrdurosa _ Cêras de
f motivo justificado, de compare'cer dia quinze (15) do

,�-''_'�''�S. Sacramento. condição de ql!e sejam man- Curh:uri:l\1anteiga de cacau _ Oleo de Côco de babassu I correute, será concedido prazo até dia vinte (20) dêste
<., ' , '

tidos ,guardados selados _ Oleo de Caroço de Ahl'odãQ Comestivel marca "DELI-
I mês, improrrógável1 para a necessária apresentação, no

............,a••.�........................... CADO.
"
-- Pimenta do Reino pr�ta, sacaria de juta para 1, h,orári.o habit�al da C.E.F

..
_ Findo êste prazo d,e cinco

,.. pOl' um número determina- _

. _

colheJta, transportes e éxportaçao - Telas de Aniagem. (5) atas, o' nao comparecqnento IMPORTARA' El\J DE-
U liabit!l' não tàz o monge, mas o custunte no do de anos _ alguns dê- Façam cons ultaa de preços sem compromisso. _ SIST1!:NCIA, cabendo a CEF dispor da r�sidência, decla.

1f�Cido certo e. corti perfeito define o cidadão práti. les por meio século _ do- Aceitamos representações, consignações e ordem de ven- rando�a, desde j�, em condiçõef'\ de ser p�retendida por
co e

....

elegante., ., ,'"

. cumentos esses cuja ,ÍlUbli- das de mercadorias, principalmente de cereais em ge- outros candidatos inscritos e q� ainda não foram cha.
As roupas ImjJerial" Extra ,lhe assegurarão dura·

cação poderia,·
-

causar da-IraI.. mados, na forma das, Instruções baixadas pel� Conselho
bilidade e c�imel1to perfeito·e corte elegante. l'd d

.

d � NORTES,UL ,...... SOCIedade de Representações Ltda. Administrativo desta CEF e que ,regularam o Concurso
O Magazine Hoep<.'ke ,vend!! pelo Crl!cHário es· n,?s a persona I a ,es am a

I Rua 'João Bricola, 46 _ 3.0 s-329 - Cx. ,Postal 472 efetuado.
'tas ótimas' roupas. vivas.

, '\ End. Telegrafico - SULENORTE _ São Paulo Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de
- ----,---,

Santa Cat·arina, em Florianópolis, 5 de abril de 1957.
---�-' � .. -. " Ari Mafra

" Secretário Geral

Semana, San'a na -'Ca.e
dral Me'ropolijaná

/'

ECONOM�A �bsoluta
Grande. CONFORTO •

CONFORTO absoluto
Grande 'ECONOMIA

",

AQUECEDOR ELETRICO .CENTRAL

Cap'�cjdade: '

I OO� a 1.000 litros

AQUECEDOR

E:;LÉTRICO

la�'�4
.

IMERSÃO e -CHUVEIRO
�

__.,,.!/ooiiII....___

/

II Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento uftra rápido,

.j Játo abundante na temoe·

ratura desejada.' ,

Fobricadoa nos tipos,
horizOIltal e verticaL

O MISTURADOR DÁKO. de "

.agem instantoneo, p'ei'mite o

mqior escolo de 9roduoções - de

TEMPERATURA,

• Construção sólida, sendo .. caixa inferna de, COBRE' •
revestida .de 'material altamente IS.OLANTE (lã de vidro).

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura pot' TJRMOSTATO.

que proporciona grlndt ECONOMJA.
.

�Ao GARANTi O QUE FABRICA-'í
.. ��

-.

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

_-'

it.-
..

----

..:: I
<l"

"

I "�

TURISTA

PARÁ A EUROPA

Não espere mais para fazer à Europa
aquela viagem há tanto tempo 50·

nhada: a CLASSE TURISTA no Atlân
tico Sul oferece-lhe um desconte <de
cêrca de 30% nas tarifas de pus
soqens. E note que o apar.elho é o

mesmo SUPER G CONST_E,L�A!19N
com duas partidas semanais do Rio
de Janeiro: terças e só'bddos� 'às
cinco e meio da tarde, •. --.' '-,

CONSULTE SEU AGENTE DE V'AGEN$�9'U.-A >

"

VANGUARDA

DO flOGlfSSO

NegOCio ,de . .-

ocaslao
Vende-se, por motivo de,. mudança, a fazenda

"ÁGUAS CLARAS", situada rio município de T}jucas,
·tendo boas águas para toca,r serrarias, com madeira de
lei e de quaJi.dàde; terras para plantações, uma estufa
para' fumo, mais de 200.000 (du�entos mi.}) palmitos e

ferragens de uma serraria.
A fazenda tem saida com 'a estr�da de Major e No-

va Tl�ento.
'

,

--------------------------�----------------

,EDITALI

ELEIÇÃO DE RENOVAÇÃO PARCIAL DO CONSELHO
FISCAL no IAPC

Na qualidade de 'presidente da Comissão Local de
Eleir:ão para a renovação parc'iàl do Conselho Fiscal do
LA.P.C., co.nvoco os 'srs. delegados-eleitores dos sindica.
tos comerciários do Estado de Santa Catarina; para a

eleição em apreço que terá luga,r, do modo determinado
a seg\lÍr:

a) � no dia 3 d:e maio, das 9 horas da manhã às 17
horas da tarde, com o quorum mínimo dá 2/3, terá lugar
a eleição para a classe dos empregadO'S;

b) _ não sendo alcançado ó quorum mínimo. de 2/3
a eleição terá lugar, no dia seguinte, dia 4 de maio das
9 horas da manhã às 17 horas da tarde com qualquer
numero de delegados presentes. i

A eleição para a classe dos empregadores, terá lu
gar, do mQdo determinado a seguir:

a) _ no dia 6 de maio, das 9 horas da manná às 17
horas da tarde, com o quorum mínimo de 2/3; ,

b) _ não sendo alcançado o quorum mínimo de 2/3,
Jt eleição terá lugar,. no dia seguinte, dia 7 I de maio, das
f} da manhã às 17 da tarde, com qualqufir número de
delegados presentes .

LOCAL - Delegacia do I.A.P.C., rua Felipe Sch
.nidt, 37' Estado de Sta. Catarina

Flõrianópolis, 14 de abril de 1957
João Baptista Bonnassis

Preso da Com. Local de Eleição
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Abaixo damos o regula- solenidade de instalação, Na ausência deste,' um dos do material para. .ano- 17�. Os nomes dos elas- Os cotejos oficiais entre 1947 - Brasil 3x2 - Rio

mento do 1'0 Torneio Aber- às 20 horas do dia 18 de dos participantes será in- tação. sifícados em ld, 20 e 30 lu- brasileiros e uruguaios: 1948 - Empate lx1

to "Cidade de Joinville", Abril.de 1957. Os jogos se cluido por sorteio na "cha- 1-30. As semi-finais e a gar do to-rneio serão ins-' 191Q - Uruguai 2x1 - B. Montevidéu

que nos foi remetido pelo iniciarão às 20,30, horas do ve", sendo 'favorecido aque- rodada, final deverão s�r'l
critos no Troféu. Perpétuo

--

Aires 1948 - Uruguai 4x2

confrade Rolando Werner, mesmo dia/após o primeiro Ie a quem couber o mais jogadas com relógio, atrí- "ClDADE DE JOINVILLE" 1916 - Brasil 1xO - Mon- Montevidéu
. 1949 - Brasil 5x1 -' Riovice-presidente da Associa- sorteio de amparcelramen-. elevado dos números depo- buindo-se o tempo de hora Instituído para o Tornêio tevidéu

ção dos Cronistas Esporti- to. airados na urna, quando do e meia a cada ,comp'etidor Aberto. "Cidade de Join- -1917 -:- Uruguai 4xO 1950 - Uruguai 4x3 - S.

vos de Joinville; O encerramento dar-se-á primeiro sorteio do empar- "para os primeiros AO (qua- ville", Montevidéu Paulo

no dia 22 de Abril de 1957, ceiramento. renta) Iances e mais.' uma 180. Para
'

apurar o 30 1917 _ Uruguai 3x\1 1950 - Brasii 3x2 -"- Rio
- lU TORNEIO ABERTO . / 1950 - Brasil 1xO _:_ Rio.

às 20,30 horas, na séde so- b) Os perdedores da ,1'0- hora p.or, cada: 20 (vinte) colocado do torneio, no ca-. . Montevidéu

;�����I�� ;��V���; e ial do Tenis Clube Boa dada inicial jogarão uma lances subsequentes. .'
so de ser realizado pelo 1919 - Empate 2x2 - �io

Vista com a entrega dos nova rodada entre sí, com 14°. Em todas as" p�rti- sistema eliminatório, far- 1919 - Brasil 1xO � Rio

[lrêmios aos venc�dores. início às 8,00 .horas do dia das se�á.!,o,r.teâ.d�� e�tl�e oS',',s"e-á Úlllll nova.pútida e��-'I•• �920 -'1!ru�uai 6xO. -

Do' torneio imediato - 19/4/57. O em- adversários a . cor das .\.j)e-, tre os perdedores das semi-,
. SantIago·

60. Os jogos serão dls- parceirame�to desta rodada ças; 'exces_são felta �pal:a a I.'fi�,ais.�;. ,.' .

1

"

_ 1921 - Uruguai 2x1 - B.

putados individualmente, de perdedores obedecerá ao rodada, inicial, rodada de t Da !Dil'�ção,do, Torneio .' , Aires Montevidéu

R· 1956 - Brasil 2xO - Rio
sendo admitidos part.icipan mesmo critério estabelecido perdedores e la rodada da I'" 190. O torneio será su- 1922 - Empate OxO - 10

.

)
.

. 1957 - Uruguai 3 x 2 - Lima
tes independentemente. de na letra a). Os ganhado- "chave", nas quais já .esta- pervísionado por um Árbi- 1923 - Uruguai 2x1

Regulamento, categoria, classificação ou, dores das partidas desta 'rá indicada a côr das pe-
I tro Geral, auxiliado por Montevideu

O Tenis Clube Boa Vista
t::8XO. rodada terão direito a pros- ças pelo -próprio sorteio 'do·1 uma, comissão técnica com- 1931 ___,.l Brasil 2xO �, E.io

organiza ,com o presente, ' 70. O torneio será displt- reguir no torneio, formanJ eIlJparc�iramento. _ I.posüt de ·ti'ê� inembros, n?� 1932 - Brasil 2x1 - Mon-

o TORNÉ'IO ABÉRTO DE'
tado pelo sistema de turno do a "chave" juntamente 150. O concorrente que meado's pelo llepártamento tevidéu

.
'" I ......

XADREZ, prev�sto no Ite� completo, quando o número -com os vencedores da 1'0- não comparecer ao local' de Xadrez do Tenis Clube ],.937 - Brasil
3° do Regulamento GeraL

de cpncorrent.es n.ão ultra- da,da inicial. Caso o número �0S jog,6:l à hora marcada I Boa iVista.
.

dos Jogos do Torneio Aber-
passar de 6 (seis).' Nesta de perdedores fór ímpar, será �6�Sill!!ra�:0. per�;édo.i.'I· tOo., 'l'040� _ �s aSS,untos

to "Cid.ade d;e JoinviHe" - hipótese, far�se-á o empar- será eliminado, aquele que da partIda ém faVOl' do seu, de ordem tecmca, bem êó
instituido em homenagem ceiramento de acôrdo com sacar o número mais alto adversário, concedendo-sEl a � mo os casos omissos neste

aos fundadores da cidade
a tabe,la "Schuring" e a da urna.

I
tolerância máxima e im- reirulamento, serão decidi

de Joinville - ficando su- ,classificação pelo sistema: c) Conhecido o número prorrogável de 15 (quim:e)' dos pela Comissão Técnica.
bor,<Íinado, para todos os

"Schoenenberg". I de concorrentes cl.as�ifica- minutos. I 210. �uaisquer. informa-·
.

efeitos, àqu:ele Regulamen- d' d 6' d d d DA'
- .

·t· T8'0. Haven o maIS e aos nas \.las 1'0 a as supra, _
os premlOS I çoes

com respel o ao 01'-

to G'eral e as normas a se-" I 160 O T" C
.

(seis) inscritos, o torneio' formar-se-á a "chave" ou . ems lube Boa
I
neio serão fornecidas aos

será disputado pelo sistema I tabela, que vigorará até Vista oferecerá ao "Cam- interessados na secretaria

eliminatório simples com I que. seja conhecido o vence- peão do Torneio" uma me-
I
do Clube ou no Departa

uma rodada de p�rded�re�, I dor do torne.i�. Os conco,:- dalha ,de' .ouro·, ao segundo : �:n.t'� de Xadre�, antes de

p-rocessando-se o

empr�rcel-I'
rentes claSSIfIcados serao

,.
colocado cabera uma meda- ;mpado o TornelO.

ramento po-r sorteio, até a incluidos na "chªve" me- lba de prata; e ao terceiro
I

JoinviHe, 1,4 de Março de

composição da "chave" que I
diante so.r�eio,. nos moldes I

colocado será o.ferecida } 957

"igora!'á após a rodada dos ;' es�abelecldos na l-et�a a),

'I
uma medalha de bronze. I

ções aos quais o interes-. I t d .,.

t-
sidos estiver filiado. perdedores'. .

. en o mlClO, en ao, .
as 1'0-

20. Cobrar-se-á â taxa de
.

9°. No caso de ser o.tOi:..! dadas da "chave" disputa-
----------�-----_.----.....:..-

Cr$ 50,00 (cin,coenta cru�
neio disputadó pelo siste- das com início às 15 horas

VI"to'rila de PAULO. DE JESU'S. . ma de elimináção simples, ,do dia HÍ/4/57.
, zeiros)' por jogador inscrt

conforme o item anterior,
,to, pagável no ato :da ins-

será' observado ó seguinte
crição. O não pagamento ,

desta taxa importará no critér�o:
a) Na rodada inicial, a

cancelamento',automático da.
ser disputada no dia 18/

sera-o. 4/57 com iníciQ às 20,30
,30. As inscrições

hoi.'as, far-se-á o emparcei-

O nosso estimado colega 1 ço
ú·ltimo ajustou breves

de i�prensa, jornaUsta dr. nupcias com, a distinta se

Hélio Milton Pereira

atual-,
nhorita Marlis Wetzel, da

. .
.' I últi��, derrota�do o forte mente radicado em :Blum�- a�t.a soc�edade joinvil:nse, eO puglhst,a Paulo de Je-: pugIlIsta argentmo "EI In- nau, onde exerce a elevada dIleta fIlha do conceituado

ioo. Haverá uma' única
I
sús, campeão brasileiro dOS: dio", ';01' nocaut.e técnico industrial sr. Arnoldo Wet-

partida entre os

concor-,
pesos meio-niédios, fez seu: no 40 round, após infligir- função' de ln-spetor do Im-

ze1 e de sua exma. esposa
,rentes. reaparecimento, sexta-feira lhe duro ,castigo. posto de Renda e é figura

d. Erica Lopper Wetze.I.
. de ,destaque nos -circulos

110. A ,auração das par-', . Esta folha, que tem no

d desportivos, .sendo dir:etor

,�il�ásh::::' ��rê;á:i:�ia)� / Jogou em Rio do Sul o Ayai: 6 x 6 do Departamento· de AtIe- �� ::�i':eu:U::I:or:Ser:��
\ \

Tel'minado êste prazo .e não Prosseguindo· nos seus, tismo do Grêmio Esportivo .

gos e colaboradores, apro-
havendo de�isão, a partida I preparos para (}S compro-l dt) Rio do SÜl. Foi seu ad- Olímpico e orador ,da As� veita o ens.ejo para felicitá

prossegúirá com· relógio, missos oficiai� do ano em versário o Juventus, local, sociação d.os Cronistas Es- lo e à sua distinta noiva,
com 251ances por hora .p�- : curso a equipe do Avaí jo-I, e o final da pal'tida acusou� portivos do Vale do Ita- augurando-lhes muitas ven-

ra càda parceiro. Na hlpO- \gou, ante-óntem, na cidade o. empate de 6x6. jaí, em data de 23 ·de mar- turas.

tese do empate, será jogada
.

..-----.-".--.-._._.-.�

\+. ' + '., � , + �
' .,.�.

!��:��;�d,:.���;�� i'i"i ·o�n:el.O··a'c' ·�·�fàçi!O.,.
a, partir ,das quartas de fi- f. A FASe tara realizar, dia 28 do corrente, na piscina da Escola de Apren- .:�
��a�a:�;:!::�':a:.:;:::'::::: II dizes de Ma rinhei ros, o 1.ó Torneio de Natação da: Temporada. Inscriçõesi
���:: :::ta�ist:�::r.asT::� � abertas para as cla�ses de petis, infanfís, juvenís e adu'ltos. - �:
t b 1 "0 estarão supri � � � • .. • �. • • • • .. • •

.

_Q� ,a o elI s
'

.....
-

�.� +�.�.�..�.�.�.�.�.�.�'.'+-f.�.,.�..'ff1J�,+�.H.�.'+c'+'ü.�.......��.� w..'+;+.....,'(» *�+....�.�$ Jt;�� "�."'.H.U".

FÍorianópoÍis, 'Quarta- feira�' 17 de Abril de 195'7
--�----------�--------------------��----------------�------.�

Querem n: Campeonato ,Brasiléiro
,�jldetlquatro em Quatro anos

I

(V. A.) - Estu- Internacionais da CBD, t.e- ner, do Rio Grande do Sul, O presidente da Federa- zeiros, já que os dois jogos
da-Se a modiricação do sís- ve a oportunidade de reve- trouxe outra idéia dos clu- ção Metropolitana de Fute- entre cariocas e paulistas,
tema de disputa do Cam- lar a impraticabiUdade da bes gauchos.' Assim+é que bol senhor Antonio do Pas- decidindo o título, rende-

peonato Braaileiro de Fu- primeira sugestão ofereci-
.. ".

d A so, estava presente na oca- ram apenas Cr$ 1.600.000,00
" o sr. Mario Silveira e ze- -

.-

f
.

f
.

tebol, a fim de evitar os da, no sentido de o certame siao em que 01 eíta a su- Cr$ 900�OOO,OO e Cr$ .

vedo propôs a realizaçãosérios prejuízos que vem ser disputado nelas equipes gestão, tendo'manifestado, 700.000,00, e as previsões,<; do Campeonato Brasileiro,
campeãs dos diversos Es- em principio, opinião favo- para fazer' face às despe-
tactos, com reforços; como uma competição ex- ravel, pois a entidade que sas feitas eram da ordem
Por sua vez, o presidente cepcíonal de quatro em dirige sofreu, este ano, pre- de três a quatro milhões

do Gremio Esportivo Ren- quatro anos. juizo de um milhãõ de cru-, nos dois prélios.

acarretando e, o- pior ainda,
o. desinteressg publico.
Luiz Murgel, Jiresi,dente

da Comissão de Assuntos

vFUTEIDL·T�NIS
CI
...
li:
I

-
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._
•

-
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.

IASOUETE,aL . VE LA

Orande ,Torneio Aberto em Joinville

�, CLUBE BOA VISTN

SOB OS AUSPíCIOS DA
.

FEDERAÇÃO CATARI
�

NENSE DE ,XADREZ

XADREZ

guir discriminadas:

A DIRETORIA

Da inscrição
10. As inscrições � pode

,rão ser feftas, individual:
mente ou por intermédio de

Clubes, Ligas ou Federa-

inscrição.

Dos jogoS

aceitas na secretaria do

T· . CI b B V'sta a
ramento dos inscritos, por

:enlS u e oa 1 .

partir da data, da� publica- sorteio, retirando, ,cada um

" d' t I men I dos participantes da urna,
(AO ' o presen e regu a -

,

'
,

d
.

t o s.eu numero, que marcara
,to,' éncerran o-se lmpre e-

i I t• 20 h d o assento do jogador nos
,r ve men e as oras, o

dia, 16 de' Abril de 1957. tabo,leiros previamente nu-

merados. Os números impa-

ção, em sinal'. de sua con

'eordância com as disposi
ções contidas nêste regula-

partidas desta primeira ro

dada estarão classificados

para a "chave". Sendo o

�úmero de insáitos impar,
d Campeão ,do Estado de

l3anta Catarina terá direito

"á espera" otI "bie", est.an

do, aFlsim, automaticamente

in�luido M chave.

40. O inscrito assinará a
, res J'ogarão com as peças

,respectiva ficha ,de. inscri-
.

brancas ..Os vencedores das

mento.

Do programa.
60. O torneio será dispu

tado na_ séde social do Te�
. nis Clube Boa Vista e �erá

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

Reaçã�. dQS c,lubes, .

contra o projeto
de abolição do rr

passen.
RIO; 16 (V. A.) - Estão res nacionais. O assunto

os clubes se ai-ticulando é de natureza muito delica-
.

para esboçar a reação con- da, dai por<}ue vão os clu

junta contra o projeto de bes através de uma reunião

lei apresentado na Camara da sua assembléia geral,
dos Deputados abolindo o fixar a posição a ser as

pass., dos jogadores de. fu- sumida, inclusive distr i

tebol. buíndo uma nota oficial pa-

Trata-se de medida abso- ra esclarecer os parlamen
lutamente indíspensável aos tares.

desportos e de carater in-
,

- Os direitos .adquirídos
ternacional. não podem, ser tão rude-

Se o governo abolir o (mente atingido, sem que

passe, através de uma lei, I haja uma reação energica;
os estrangeiros poderão vir, I anuncia o representante do'

a qualquer momento, con- Pluminense junto à FMf,

qulstar os melhores jogado- sr, Lulz-Murgel.

A

LEMBRANDO. " Deixou a secreta ..

ria do AVAlO primeiro encontro en-

, tre' -as seleções da Argenti-'
na e do Uruguai verificou- Em vista dos seus multi

se em Buenos Aires, em plos afazeres, acaba de

1916. Não houve
-

vencedor : deixar a secretaria do Avaí,

OxO, 'sendo nesse certame que ocupou durante largo

proclamados primeiro cam- tempo, o nosso colega jor

peões "sul-americanos os na lista Milton Filomeno

platines. O.Brasil participou Ávila.

do certame empatando com •••••••••••••••••••••

A·' Montevidéu
o Chile. e a rgentma por

1x1 e perdendo para os 1946 - Brasil 4x2' -]3.

uruguaios por 2x1. O tor-. Aires

1947 - Empate OxO - S.
"illeio nãó foi oficial.

* *.* Paulo

1950 - Uruguai 2xl - nio
1952 - Br�sil 4x2 - San-

tíago :

1953 � Brasil 1xO.- Lima
_195'6 - Empate OxO

* * *

Djaltna Santos

partida de sábado
coID- a

contra

os peruanos 'somou 45 jogos
3x2 ..,.- B. na seleção do Brasil. Para

Aires

1940 - Uruguai 4x3 - Rió

1940 - Empate 1x1 - Rio

1942 - Uruguai 1xO

muitos, o ótimo médio da

P(i)rtuguesa. de Desportos,
deverá ser' t.itular da sele�

'ção por muitos anos, o que

Montevidéu equivale a dizer que conse- :--

1944 - Brasil 6xl - Rió guirá ultrapassar Zizinho

1944 - Brasil 4xO - S. que é o jogador que mais

Paulo vezes formou no scr.atch

1945 - Brasil 3xO � San� brasileiro, com 53 atuações.
tiago Djalma Santos fez sua es-

1946 - Uruguai ·4x3 tréia lÚt seleção brasileira
,

Montevidéu no' Panamericano do Méxi-

1946 - Empate 1x1 co, em 1952.

Noivou O desportista dr� Helio' Milton
Pereira

\.
� ..--.--
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"O Estado" o mais antigo, Diário de Santa Catarina
--� -�

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

Florianópolis, Quarta- feira, 17 de Abril de 1957

NOTAS CU LTURAIS:
, REPRODUÇõES DE TA- 'c(\r, estreou recentemente' Francisco em 1955 e desde' dos estão livros como "Ma-,MANHO NATURAL _ Um como Gild "R' I tt " tã I -

1 a no IgO e o en ao, ap�'e,sentou-se an�e "

gia Natural", publicado em I'- novo método de apresentar no M t lít O d I t 1- �

e rapo 1 an pera e p a elas Incas e de concer 1785 por Philip Astley, um

reproduções em tamanho na- Nova Iorque A 'e' a tá' Iddi,, ' prim Ir o em v nas CI a. es ero-
I mágico e fundador dos cir-

.tural dos 'grandes quadros cantora negra a ter um pa- méías 'I "O L'
-

dw ' - cos m,adernas e rvro a

do mundo na forma de trans pel romantico no "M.et", foi T t
' EXPOSIÇ'ÃO SOB R E' Magla Natural ou o ea ro

parência iluminada em cô- 'precedída nos palcos do Me I
T ", bli d

"ARTE E ARTESANATO dos ruques, pu ica o na

res, descoberto pela revís- 'tropolitan p I c t lt I' e a on ra o
DA MA'GICA" _ Uma eX-j

Holanda 'em 1682.
Marian Anderson, que há

posição que f�i inaugurada BiOGRAFIA DE MARI
dois anos atI:ás apareceu no

na Biblioteca do Congresso j 'AN ADERSON _ O contraI
na em Nova Iorque, A Fede papel de Ulríea em "Un Bal

A

- I to negro americano Marian
,

d A t' " ,sobre "A Arte e Artesana- -'
ração Amencana e r es lo m Maschera de Verdí :

t d M'" "�l
' I Andersen, escreveu sua au

f' 'I ibi
-

I
' o a agica me ue a,

ma-I'
,

'a.l'a circu ar a, -exi içao pe o barítono Robert McFe'r I, "

. iobiog,rafia \'My Lord Wa-
G d ' grca de' palco e cobre o cam

' ,

"Iluminuras de 50 ran es rm, qUe no mesmo ano es- .th a Morning" ,(Meu Se-
po todo desde feitiçaria, ;' '.

Quadros" através dos Esta üreou como Amonasro na nhor, Que Manhã!), publí-
d hocuspocus, macumba atra-

dos Unidos logo depois e "Aida" de Verdi e pela baí- cada recentemente pela Vi-
vês do espiritismo, ventrilo-larina Janet Collins, que 'kí P d iN v Iorque
quismo e hipnotismo, até ,mg ress e o a ,

também apareceu em "Aida" foi chamado pelo crttico do
mantalismo e charlatanis-

Obras primas de coleção em 1951. Mattwílda 'Dobbs New Iorque Time um "li-
mo, Está incluído o apare-foi altamente elogiada por vro importante e ,inspira-
lhamento de magias 'feito

"Honneur et Merite" por WASHINGTON _ O Con Grilo nasceu em Buenos Ai

motivo de serviços prestados selho Educativo Norte-Ame res em 1920, Como seu ma

à Organização Mundial de ricano informa que entra- rtdo, é pintora que se for

Saúde, ram em vigôr novos progra- mau sozinha e suas obras

Overholser, a' um tempo mas de intercâmbio com o estão expostas no Museu
.

.

diretor do Hospital Saint Brasil e Paraguai segundo Stedelijk., Apres.en-�,u-�L-lW'"
.

Elisabeth em Washington os termos da Lei Fulbright,

apresentou um trabalho sô do govêrno norte-americano;
bre a "Educação Psíquiátri- .a lém dos programas que já
ca nos Estados Unidos".em foram�ciados em junho dr

\ : uma reunião internacional 1956 na Argentina, Colom
de psiquiatria realizada em bía, Equador e Perú.

Santiago, Chile, em 1952 e ARTE MODEl{.NA AR-

vi�itou centros de psiquia-I GENTINA APRESENTADA BLIOTECA

tria na Argentina e no Bra- 'NA CALIFORNIA _' Uma

silo
' I

coleção, de pinturas
-

moder- Escola de Bibliotecnomia,
'ITHACA, ' NOVA IOR- nas' chegou há pouco em tabelecida na Universid

QUE _ A Universidade "São Francisco da California de Antioquia, em Medelli

Cornell -anunciou que tem procedente de Buenos Aires, Colombia, inÍciou-se
'mais estudantes estrangei- 1 Argentina, Os 53 óleos dê ar 'uma subvenção por

E
-

,

I b
ros que em qualquer outro

I
tistas argentinos contempo- anos da Fundação Rockef

m pou�aS I-o' as
ano de 'sua existência (540), ,"râneos, figuram em uma ex- ler, A instituição estã na

Campora, Hines', Ç:uarrerae'
,

,

'

o que representa cinco por- posição qUe está circulando culdade d� Med.icina da U

Rosalind Ellis,' cantaram '

'

cento do total de estudan- por todo mundo pára impu.! versidade de Antioquia,
'!Fausto", Lucia Albanese _', tes na instituição, Provêm sionar o bom entendimento ficio moderno aonde já -f

estreou em Porto Rico com Além de bulhas, enxer-, (1.772 t) e Castanhal, Unidos importamos, ainda, de 72,países e a agricultura internacional. E' patrocina- danava, a secção médica

"Madame ButerflY", apare- tos, mudas e sementes, o '(675 t), Outro produtor 1131 t de flor de enxofre e é o estu'do favorito entre da pelo Museu de Arte Mo- biblioteca da nova '.
es�

cendo também em "La Bo- Brasil exporta plantas vi-
I
importante é o Esta'áo' do

I 53
t de enxofre precipita- êles, ao lado das artes e derna de Bu.enos Aires, Gaston Litton, ex-arqu'

heeme", Alguns críticos dis vas,' Segundo elementos di.: Maranhão (1.000 t), onde
I
do, ciência. ARTISTAS ARÇ:ENTINOS

ta da Universidade de Ok

soem que a "Tosca" de Puc- vu�gados pelo IBGE, 3881 se destaca 9 município de
J

' * * * SANTIAGO, CHILE _

EXIBEM EM WASHING-
horna, Estados Unidos,

cini foi a melh'or apresenta- quIlos foram exportados em Carutapera,. I No Censo de 1950, efe- Uma enti'dade filantrópica nomeado o primeiro dirét

I
TON, D.C. _ Uma exposi-

Ção d,o festival. DorothY K'ir '1955, no valor de i07 mil * * * tuado "'elo IBGE, residiam particular _dos Estados Uni- ,da Escola de Bibliotecon
l' ção conjunta" de qUadros de

sten, Campora e Aldo Protti cruzeiros, destinados prin-l Importamos em 1955, do no Rio de Janeiro 461 ar- 'dos, a Fundação Rockefel-
José A, Fernandez Muro é

cantaram os papeis princi cipalmente ao Urugu�i, Di- Japão, 1.000 'toneladas d.e t,istas plásticos, que decla. ler, rec�ntemente doou 68

I Sarah Grilo, artistas argen
pais, A temporada terminou ,namarca e Estados Unidos, enxofre puro moído; de raram essa ocupação .como mi.} dolares à Universidade

I tinos que na vida particu-
com "La Travista" cantada A Argentina comprou-rios igual produto receb'emos 83' principal. Predominava en- Católica de Santiago, para lar são marido e mulher,
por Eva Likova;' Richard

1520
kg de bulhos e mudas, toneladas dos Estados Uni- tre' os artistas o sexo mas-

I fins de ampliação das inves t4ve lugar ihá pouco na

Tucker foi Alfredo -e Aldo os Estados Unidos 15,567 dos. Dêstes e da Alemanha' culino (355), A maioria I,tigações agrícolas e facili- 'União Pan Americana, em

Protti cantou Germont,; En,- l kg de flores e ,folh,as,' esta,s " cO,mpramoS', no mesmo ano,
' (370) trabalha,va �xclU'siva·1 da,de,s para' os estudos espe- W' C

i ' ashmg�on, D, , Estes pin
tre os maestros estavam WIl no valor de 748 mIl cruzei-

,
557 toneladas de enxofre, mente na arte; .65 presta- ;clahzados, -

tores figuram entre os mais
fl'ed Pelletier, Emerson BUCl; ros, -enquanto seis países: em bastões ou barras (quan-: vam seus serviços artísti:: : EAS� :tANBING, MICHI destacados expoentes da jo
kleY e Pietra Cimar'a.

I, receb, iam dI? nosso 2,210 kg, tid,ad,es menores, f,oram, ado co� n,a indústria,
, 5, no c�. I

GAN _ A U,niv,ersI,'d,ade Es
.,.

_ _
_

vem geração de artistas ar

PREMIO DE POESIA _

,

;de sementes, qumdas na Itaha 1 e em
I
merclO, 6 na admmlstraçao, tadual de MIchIgan mforma

gentinos que preferem a pin
A Seleção Lamont de Poe-

I Portugal), Dos Estados pública, que 22 estudantes aprende- tura não figurativa como

,

t 'd I A d
I

* * >c.
ram mecanografia pelá tele

SIa, pa rocma a pe a ca e-
•

A seleção e escolha dos tecidos com as inúmeras modo de expressão, usando
,

5 500 t I -0....0....0.-..0....0.·Carlos Victor Penna, rep
mia de .Poetas Americanos, ProduzImos, oue a- fibras sinteticas 40 naturais em uso atualmente é co-

V I I
desenhos limpos e definidos

foi ganha por Philip,' um das de malva em 1955, in. nhecimento altamente eSpecia�izad6. As l'�upas Im-' i e a retornou ao, é geométricos, Muro nasceu
sentante da UNESCO

professor do Colégio W�lle forma o "AnRário Estatís- per'ial Extra, gozam do previlégio de possuir enh-. em Madrid em 1920, mas na
Havana; Julio ArroYave,

Im �.esponsaveis pela sua confe:!ção, algum 'dos h.aio- Mar'll"nelll" Projeto Modelo de Bibli
sJ.eY, por uma coleção de poe tico do Brasil" (IBGE), Es-

;-_ tecnicos d� paiz. turalizou-se cidadão ar-

mas intitulada "Carta de S8 produção é a mais ele. O notável remador Wal- �entino há dez anos. Artis-

uma Terra Distante", que vada do quinquênio 1951/55, Terreno--Vende-se mar Vilela, por ocasião da ta autodidata, principiou a

será publicada pela Viking superando mesmo as dos
'. " I festa da vitória do C. N. pintar de acôrdo có'm a tra

O 't d d 1951 1954 reunI' '\ ENDE-SE a 12 qUIlometras de Flormnopohs, na
F

'

M t' II' d dI'ça-o do gra',nde I'breve, manuscn o ,e anos e, a -
, ,

, ranClSCO ar me 1, eu a rea lsmo
'

Ih 't '
estrada federal que vae a Blguaçu, um terreno com

261
' 7' versidade de Antioquia.

Booth ganhou em competi- das, O valor da co el a e mil metros quadrados, inteiramente plano; com energia conhecer Aos presentes a :espanhou e logo evoluiu pa-
--.- -----�

ção sem manuscritos de 20 estimado pelo SEP em 40 eletrica no terreno, um rio que margia um dos lados do ' sua decisão d'e fazer par- ra o estil<> figuratiV(), Suas VENDE-SE

outros editores candida- milhõé,s de cruzeiros, O I ierr�no, sendo qUe uma parte do mesmo fica entre a es-I' te, a partir daquele' dia; do obras estão expostas no Mu /.' Vende-Se uma casa

tos
\

grosso-da produção d-e mal-I tradct velha e a federal., ',' p.!antel do rubro-negro, ao seu Stedelijk de Amsterdam material em perfeito'

'd E t d d Tem uma casa d'e mat-erial em péssimo estado, 1" t U I
CANTORA NEGRA ESTRE va procede 'o s a o o

I O't' 1 I'
'

"d' t
'

[

1 t 't ,qua Ja per enceu, ma no Museu de Bellas Artes, do de conservação na
,

' Imo oca para uma m us rIa ou o eamen o, i, I

IA NO METROPOLITAN Para (4.40� t), partIcular- l';eço Cr$ 500.00000 _
_ I

grande conqUIsta do clube de.Santa Fe, Argentina, e Nestor Passos, 24 (an

�E, NOVA IORQUE _ Mat men�e dos ,�unicípios de I Tratar com o sr, Laércio no Tabelionato Faria, em ; f� �airo CalIado, não há

I' figu�am em várias c�l�ções: Campos Novos).
tIwIlda Dobbs, soprano de Ourem (1.946 t), Capanema BIGUAÇU', " dUVIda, partIculare's da AmerlCa e mesma,

ta "Life", foi introduzido no

Museu de Arte Metropolita-

sua apresentação no Metro

politan,

de museus europeus e ame

ricanos desde um, trabalho

do século XIII de Giotto até

um quadro de Monârian da

tado 1936 e uma réplica do

"Teto da Capéla Sixtina"

de Michelangelo, inclusive,
fazem parte da coleção. Es

pera-se que o método de

apresentação usado na ex-
,

posição "Iluminuras de 50

Grandes Quadros", que da-

rá a muitas pessoas a oca-,

sião de ver pela ',primeira
vêz essas obras, dê inspira

ç,ão aos artistas jovens e

desperte novo interesse em

vêr as obras em seus pro

prios locais,

TEMPORADA LIRICA

EM PORTO RICO _ Porto

Rico teve a sua terceira

temporada lírica de impor-
'tância, "El Mundo", jornal
.Iíder da ilha, patrocinou o

festival, ajudado pela uni

versidade, A maioria dos

cantores veio do Metropo
litan Opera de Nova, Iorque,
Hervanelli, Richard Tucker,
Aldo Protti, Rosalind' Ellis

e Jerome Hines, iniciaram a

temporada cantando a "For

za dei Destino" de Verdi e

foram elogiados por todos

os críticos, Graciela Rivera

cantou o papel .
principal

em "Lucia di Lammerom�-
01''', enquanto Frank Guar

rera e Campora cantaram

Edgardo e Eurico, NelI Ran

kin apareceu em "Carmen"
com Richard Tucker como

Don ;Jose, DorothY Kirsten,

i
todos os críticos pela sua dor". Ipor Johann N, Hofzinger,
interpretação, A revista "Ti FESTIVAL AMERICANO

'

mágico austriaco do século
�e" iescreveu : "Suas fra- DE SHAKESPEARE -:- -O -

'nXIX. �ses estavam sempre claras Teatro, de Festival Ameri-
I

e verdadeiras; nas passa- Duas enormes coleções de cano de' Shakespeare em

Iens líricas sua voz flutua- livros, cartazes, manus'c ri- Stratford, ,Connecticut, no

va sem.ae enfraquecer, Na
I
tos, e livros de recortes fa- verão vindouro apresentará Vendas: _ Atacado e Varejo

'ária "Caro Nome" sua voz zem parte da exibição, Uma três peças: "Hamlet", "So- i
.' .

'

cintilou clara e brilhante é a coleção de HarrY Hou- j nho de uma No)te de Ve- .�••••••••••••�••••••••••••••••••••••� ...
I ....

� .____ __
__ _. "__ _ ___

como um xílofone numa ban dini, recebida pela bibliote-I rão" e "Muito Barulho SÔ-

.N0-"titeleas, ,�,o Uo'o,tl·De.1teda de futebol", O soprano ca em 1927, A outra é a co- bre Nada", John Houseman

Dobbs - estreou nos Est'ados Ileção McManus e Young de I é Jack Landau serão os dire
Unidos com a Opera de .são � cêrca, de 20 mi.} itens, Inclui i tores:" '

,

"
JI

III/AS

li
......•......•••....•..••......•••..••..•..••.....·�····....•

Madeireira Philippi· & Cia.
Rua 24 de maio, 1.128 _' Estreito

FONE-2073

Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI ..
,

NIlO e LEI - SERRARIAS PRÓPRIAS

•

Estoque Permanente de: ._

XAssoalhos _- Fôrro Paulista _ Abas _ Semalhas _

Filetes _ Réguas - Madeiras para move�s -_ Madeiras

Brutas 'e aplainadas
'

Cal de Pedra

Telhas Francêsas e 'I'ijolos

Depositaria das principais Cerâmicas.

WASHINGTON _ fJ dr,

clW;nfre,(L' Overholser, pro

fessor de Psiquiatria na

Universidade George. Was

hington, recebeu da Repú
blica de Haiti o título de

visão, sem receber instru- Europa, Apresentou

ção em aulas,' e que êsses exposições em Buenos Aires.
estudantes demonstrar a m Seus óleos foram .expostos
maior habilidade e perfei
ção do que os que haviam tistas argentinos no Brasil,
estudado por métodos co- França� India, Ital ia, Ho

muns, landa e Venezuela, Sarahoficial da ordem naêíonal

e Buenos Aires, Esta é a

primeira. vêz q.ue amb-

artistas expõem suas obras
nos Estados Unidos,'
A FUNDAÇÃO 'ROCKF

LLER AJUDA 'A NOVA

mia. No Conselho Internac
nal de Consulta (Ad Ho

rem) estão Ignacio Vél
Escobar, Decano da

dade de Medicina; Doro
Parker, da, Fundação Roc
ieller e Marieta Daniels,
União Pan Americana, T
bém fazem parte do co

lho Eleanor Mitchell, rep
ricana de Biblioteca e a
blioteca de Embaixada d

ca Pública em Medellín s

tentado pela UNESCO
Gerardo Paredes, da Faca
dade de Medicina da U

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis,
"

ESTADQ" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

DR. CONSTANTINO
DIMAT.QS

MtDICO CIRURGIÃO
oenças de !lenhoras - rart�"
Oper:.ções - Viall' Utlnári�1!I

Curso de aperfeiçeamento e

ga -.prática nos Hospitais de
enos Aires.
ONSULTóRIO: ,Rua' ]!'elipe
midt, nr. 13 (sobrado). }I'úNE
2.
HORAUiO: das

5,5 HP -, gasolina
'11 HP -

35'HP.
50/HP _
84 ijP �-

_

GRUPOS, GERADORli1S "p. E N T A" '-

Qu�isquer 'tipos para entrega imediata _' Completoa; �. C�m
motores DJESEL "PENTA", . partida elétrica _/ radiator _J
filtros - tanque 'de oleo e demais pertences:

. acoplados dire
damente com flaage elastica á Alt�rriado� 'de voltagem -

trifásic�s 220 Volts' com excitador _ 4 cabos para.

'IRU�1A TREUMATOLOGIA /A'nQ_ncio mediante, contráto. I
.

I 1 d
�

-

. urtopediol
.

Os originaís, mesmo não pu- . ígação e quadro comp eto de, contrô ,�; to os conjuntos estão
Cç':9ultóri�: João Pinto, 18. b licados, não serão devolvidos.

.

fvaI' 16 r.-s 17 dlàriamente.. A direção não saresponsahíâiaa assentados sôbre longoarinas prontos para entrar €,m unciona-Menos aos SábadQI

\
'

ttes: Bocaiuva- 136. p.elos con?�os emitidos nos ar- menta."
_�'_in_e:-= 2.714. tlgosINa;��:••�OES unIS REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE U

DR. N "'WTON o leítcr encontrará, nesta co' .,
'

e impedir que a colonização�

D'A'�ILA luna, informações que n ..cesaí ta SAN T A C A ,T A R INA'''' ......
.

'

, ." . Idiàl'lamente e d .. ímedtatoj
"

, -.. i agrícola arra'Ze com o mato
CIRUR,(HA 6dl!:ltAl, ORNAIS T��eftl.le MACHADO & Cià. SIA Comércio e Agencias nativo 'deqsa espécie �as ze�Doenças de ,Sen��ral. _ .. I_'rocto. O 1i:stado .•....... ,.. " 3.02_l!

.

\

Iogí a -_ Eletncldade. Medka: iA Gazeta :..... 2.6ri6
.

'Rua' -Saldanha Marinho, 2 ._ Enderêço telg: "P 'R I 'M U S'- nas _de seu "habitat". Sõhre.Conr n ltôeio : Rua Vitor Mel· jDiário ::Ie T·'-ofe. .•.•• , •. 8.679

m:;����lt2a8s:-D:aele��n\wr3��07�w '�t�:�Jt!�gfo"����.:����'���é:::::: BJª_�.._S�,al';ri�°r=.�:�_2._êJ�O:��:r!Zê[#J�._ �:s,!.'���:;��0:e;�:��st:���1I1
tteslden-:,a: Fone, 3.422 .

(Portària) .....•......... ·2.036 ,_

Rua: B.lllmenau n. 71. Nerêu Ramoi! .. : ..,..... 3.8S1 MINISTÉRIO- DA AGRICULTURa "",.
I5R�-H};)LiO -BEÍÚlETT:A dilitar '," 1.167 SERVIÇO FLORESTAL

'.'

�D'�� o 1-
,

M .É,D I C O ' Sã�aú�:�a�t.i�� (.���� .. �� 3.m' DELEGACIA FLORESTAL f' IOrtopedia e' Ti-aumiltologia Mater:lid&':e Doutor Car- RJ.�GIONÁL
.

..

Ex-interno pOI.'· 2 anos do Pavi- los Co. rrêa _.. I, lU

lhão Fernandino Simonsen da .OIIAMADOS ua-
_ "ACORDO" ,COM 'O ESTADO V� .

.

.

Santa. Casa de São' Pau!o. Ico�::�!SBombeirl)� ..... 11.312.. SAN':A CATARINA .
.

' .

.

•(Serviço do Prof. l)ommgos De"iServiço Luz (Raclama- A- V i s O
.

. . .

-.0-o J'ÚLIO DOIN
fine) _ Estagiario do Centro .le I çõe.s) " : .. ;.,'...

2.404 A Delegacia Florestal Regional, "A Soberana" P�aç'à 15 de novembro
..... Ortopedia e Traumatologia e do Po!icla (Sala ComissarIO.. 2.0'38

VRIRA Pronto Socorro do Hospital das: Policia (Gab. I:'e!egado) Z.ri94
-

no..sentido de cDibir, ao·maximo pos· ,.
rUll

. F'elipe Schmidt
,

.. - ,'COMPANHIAS DE Ilve1, as queimadas e der-rubadas de 'mato, afim de impe-MIi:DICO Clilllcas de Sao paulo. TRAN8P0l!.TE�PECIALISTA EM OLHOS (Serviço do Prof. Godoy Moreira) . TAC .....•. '............ '.700 di!" os de!-illstrosbs efeitos econômicos e ecológicos que

�i���:;tI� Eo1.���'�� _. Médico do Hospital de Cari-I �ruz�iro do Súl ......�. 2.600 oc!carretam,tais práticas, torna público e chama a ate��ão
ra.Vermelho - NebuUzaçio - da�e/e ��o�ianÓpoli:. 't d i����r :::::::::::::::::: N:: de todos os proprietários de terras e lavlC9.dorés em ge-

"T"atamentoUltdrl!e-SOs�nu.lte lem
e orml a es congem as e a -

jLóide Aére-ó ......."0.... Z:402 tal, _par:a a exigência do cumprimento do Código Flo2'es-
.. .. quiridas - Paralisia Infa<ntil - Rebl .... , ... ,............ 1.177

operaçio) .Osteomielite .:::::. Traumatismo -I Scandinava. ,....'....... 2.300 tal. (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
\,Anlrlo-retinúsc"pià - Ketelta d.. Ê

.

UOculo. Modemll, ",qulpamento Fraturas. .

IIIOT IS
.

QUEIMADAS E DERR BADAS DE :MATO
4. Oto-.ilinolaringólotla júniélt Consultas: Pela manhã no Hos- Lu'!: ,...... �.·�7216' Nenhum 'yroprietário de terras ou lavraáor' p.odera

, no·,Estado). pital de Caridade, das 15 às 17 e
iMagestic ,

,;-'
-

HorArio' das 9 às 12 horas' e 30 horas no ConsuItóriD.

I
Metropol ., ,.......

3.14. 'l'roceder qum�ilada OU·derrubada de. mato sem, solicitar,
das 16' às' 18 horas.

.

", La Porta , .. , .. .,. .... 3.321
t d'

,.

l' d t'd dConsultório;_. Rua Victor Mel- Cacique •.44n 'om an ece êncla, a ner.essana lCença' a au Or! a e
Consultório: - Rua Vitór Mei- Á • • • • • • • • • • • • • • • • .. 'ii

rele8 112 _ Fonll 2676:
reIles n. 20. Central. 2.694 florestal competente, coni'orme dispõe o Código Flores-

Ru. - 'Rul! São Jorll. 20 Resid�cla: Av. Ma'Ura Ramos 'Estrela -. J.171 'tal em seus artigos 22 e 23, respectiv�mente� esta:p.do os
r(lne 14 21.

_ 166. _ Tele. 2069; 'IMeal 1.65�
nfratores sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO

DR. EWALDO 8CHAEFER
Clínica Médica de Adultos

e Críanças
Consultório' - Rua

.pR. LAURO DAURA nes Machado, 17.
CL1N�CA GERAl. Horário das Consultas ;-

Jilspecialista em moiés'�ial de
das 16 às 17. horas (ex""'c'et'oenhoras e' vias urinárias.

Cura radical das inf1!cções ao... aabados),
das e cronicas, do aperelho 1

ElHito.urinário em ambnl OI Residência: Rua -Mello e

:l:OS. Alvim, 20 - 'I'el, 3865.
Doenças do aparelho Direltivo ___:,
do sistema nervoso. . DR. J(JLIO PAUPITZ
:Horário: 10% ás 12 t Z'AI ás ri. I

Consultório: R, TiraQentes, 12.. FILHQ
.

l° Andar -- F'one: S246. Ex-inter-no da ';Wa 'e�rmat.H
Residê:J,cia: R. Lacerda Cou- e Serviç.j de gastrq-et;';Tcolagia

Inho, 13 (Chácara co Éllpanha.
.

ta, Santa Casa do 'Rio de Jeneíro
Fone: 3248. �

-
-

i Prof. W. Berardínellt).
- _',-- .

_' _ Ex-interno do Hosplf.al mater-
DR. HENRiQUE PRISCO

'

Ili'al}de v: ADlaral.
.

.

PARAISO D�ENÇ�S }N'l'ER�AS .Co ração, Estomago, ínteatíno,lWli:DICO flgado e vias bili'á�es. Rins. _

Consultório: Vitor M.eirelel 2!
Das 1': às 18 horaa.· ..

'Residênci'l: Rua Bocaiuva lO.
Fone: J45i!.

'

'- 4.DVOGADO
CaIXa Postal 150
nta Catartna,

,/

te para o

construída
local onde será
a futura cída-

I
,

ou menos 100 metros. Fren-

de Universitária. ótimo em-

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

Residência: AvenIda Rio B1'lIn
, n. 42.

Atende chamado.
'flIlefone: - !I�96.

9R. rose MEDElROS
VIEIRA

Itajll'

DR. IVO WANGENHEIM
Dentista

O ESTADO
"

80 HP Diesel,
811 HP'" (direita e esquerda)

10� . HP """

13.2 IIP "

Clínica conservadora do
adultos e crianças.
Proteses fixas e moveis.
Próteses em nylon.
C.onsultório e residência:

Rua Bocaiuva 42 Fone.·2506
Atende com hora marca

das: I

.Horárío :

15 àl18 hs,
8 às iI,30 -

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

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos. ,.

.Díspômos para entrega imediata, ntls seguintes capacidades:

,

, ----------

va. CLARNO G-,

GALLETTI

�. ADVOGADO
RUA 'Vltor Mei=eles. 60.
FON'E:' 2.46b

.

Flor.i.iDópv1ia -c

'" ." " Campanha de Educação
:florestal

Redação
-

e Oficina.. à rUI Con
M4heiro Mafra, n. 160 Tel. 1022
- ·Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A� RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

•

r.: AQUINO
Representant".! •

ReprestÍntaçõe.. A.' S. Lara.
Ltda -

'

,

R�3 -S.ell'ador r antas. 40 - 6°.
andar.

.'

•

Tet.: 22-692.. -� Rio de Janeír»
RU'a 16 de Novembro 228 bO
ndar, Rala 612 _ Sio Paulo,'
Assinaturas anual .. crt 300,00

VendI! avulua ........ 'Cr$ 1,00

", ' " ."

;" A imbúia em- estado na

tivo, exp!orada em Santa

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

problema florestal relacio-
nado à irnbúda, em no.8,SO

Estado, só poderá, ser re-
DR. ANTONIO MONIZ

. DE ARAGÃO solvido pela reserva patrí-
monial 'de írnbulaís e corte

controlado com garantia pe
reganeraçã., natural. Torna

se índíspensaval preservar J

.qüe ainda resta de ímbúía
CLINICA

de
OUVIDOS - 'NARIZ
GARGANTA"

.

DO
'

DR. GUERREIRO l)A
)!'ONSECA

Se'!

eS9uina

�'ilial "A Soberana" Dlstrrtll ao Estreit9' - r.llnto-
-" -

I

C '$" 9 1'0'0 00'
.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais ... em

r'-
,

.

'
,

�ooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e
, ,..' ,ii

.

W lemQntes de espécies floresta�d e de -ornameI!tação, para
É o vencimento de, PQstaJista. Há quase 3.1I00., vagas! ,'or-necimento aos agricult{!res em geral, interessados no

. ,Ambos os sexos:__: 18' a 35 anos. 6 horas de trabalho. Ã� e�lorestamento. de suas te�ras, além �e prestar t?d.a:

I�IIIFinscrÍçõês e provas serão reaHzada's em todos os Estados, jrlentação técm�a necessãl'la. Lembra, amd�, a posslb1-'

DRdentl'o de ,5 me!'!es· CCa,pitais e outras Direts. R:egs. dos idade da obten4ão de empréstimos para, reflorestamento .•

'

Corr"ios). Ternos apostilas completas,' todos os' pontos 11.0 Banco do Brasil, com juro� de 7% e prazo de 15 anos .

....-.-.,...-.....,..------�
da: "ORNES';' regists., 15 profs., atúali:tadas � 9 ápos� .

.

:Qs interessados em assuntos florestais, para a

I
.

VEM,.DE�SE tilas - "Preço 'Cl'$ 4'50,'00 'Cu_conjunto). Peçâ pelo' reem- lbtençã? de maiores esclarecimentos e, requererem auto-
,

. b01sQ·p,ost�l, assilu: DR.�A,NTôNIO MESTIEEI DOMIN· rlza�ão de licença para q.ueimalia e derrubadas de· mato,
Uma casa de negócio 'GUES'_:_ Rua 'Barão, de Paranapiacaba - 25" - '5Q � devem ,dirigir�se às Agências .Florestais Municipais ou"

com' s\!eções de. armazem sala 8 - São Paulo: As informações sobre in�criçõ.e-a e dirétamente 9- esta Repartição, situada' à ru'a Sallt09

.:: Bar, por prê�o de ocasiRo. provas C data, documentação, etc.) acompanham as a:t>os-: Dumollt 'no. 6 em Florianópolis. ,
tilas. Não ha" necessido&dé de ,curso gina'�iaL .;- ,Do . 'T�lefone: 2.47U _ Caixa Postal, �95.Ver e tra:tar à 'Rua Conse- IAPETC (3'50,00)'- do Bco B'rasi.l- (480,00)' -'>:Out·ros·'.

'

- Endereço telegráfico: Agrisilvalheiro l\!a:fi'a� �39; esquina r.�.lil1 ,u;o.oo. •. ,

' :

3. ·C.

OlTO FRI.EDMANN
E,· N S I 'N A

Matemáticas e Fisica
R. Cristovão Nu!'es Pires 21.
Esqu. Rua Hoepl�e e, R. Cons. Mafra

I
('

. .

Sementel. ,para,.-'�aft1ió
Tôdo 'o agricultoIYJ.�::.í)éqileno horticuHor ,dev.e_, -s'liber como � feito a

escolh"a d� s�mente. par�':pJ�Í;tar. fi semente..tem, -:- antes. de tudo, que ser

,completa, perfe���, sem, ãefe.�t_GJl:;' T-Um:pa -pura' com os-melhores. condições"
de germinação.:_oomo, também ·,de val(}r ,germinativo bastap.t� -alto. Sem estás
é!xigência a se:fuént�ni.ã:o dará' ao lav.radOl� a recompensa dos seus esforços nos

periodos ,de 'colhei,�.•:,,��.!' iss'o deve tel' ó agricu-Hol' ou horticuÍtor o maximo
cuidado na. aquisiçãQ·.de"s-emente para plail-tio.

G. A. Carvalho :_ Ven;j]e 'sempre, as melhores' sementes.
VAREJO lVIERCADO PORTA DO ME1D

.

Viagem com segurança
e rapidez

sO ROS CONFUi'rrAVEIS MICRO-OMIBUS 80
--

11PIDO�-;SUL:BBISILIIRO))
tFlorian�pO�.:� Ita1a� :::; o!�inville - O.uriijba

:
_. *,

_ ...;.-_ . _-... tk... ER'Iio �_� ,

A ' eAnci -;- l\1lt.&IDeoQoro :elquina da
9 21,. Rua Tenente;fSUvei:"1I.

O que define uma roupa! bem feitaé um comple
xo gránde de fatores•.A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e à confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Jmperial Extra •

.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário com facílidiídes, nesta, cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepclke�

Flo:r;ianópolis.
_-

ATENÇÃO
Aceitamos er:comenda8 de 'PLACAS ESMALTADAS.

=!Xl côres, para dix_el'sos fin",
End: DE��TAL SANTA APOLONIA- .�.

FlorIanóp�lis - Santa 'C.àtarina
�ua: Tiradentes, 20

\

C.�OM SABAO

\ltrg:e,m, ESlOeci� Ild'ad e
'da (ia� WElliL ;INDUSTR,IA� - Joinville� (màrca registrada)_

.

, economiza-se. tempo e 'dinheiro'
,

-

----�-:--..;'-:--��.�-----;--:- "'I" ----_ ••__ ._-_ •. __ .-:- _._--:' __ .....��.-

t .A :V _A' N J}, O

,i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• "O Estado" o mars' antigo' Diário de Santa Catarina
,>

Florianópolis, Quarta- feira, 17 de Abril de 1957
-.__,----,

\

I......�•••••�•••••••ete!!�......,.,••,........................ Todo o. 'tecId,)' u�ado nas famosas renpas Impe-
,

I "

.
' , ','

. ,"!P' 1 I ria I Extr!t é pre-encolhldo, assegurando. assim uma

f�
· -

,
1 roupa Impecável; que não. se deforma com o' uso e

, veste bem em todos Os tamanhos.

Ot,anep'o IS Estas famosas roupas são distrfbuídas com ex-

clusívidade nesta cidade pelo Magazine Hoipcke.
NOVA IORQUE, (1(J (U P Yo rk] ressaltou

,

_

�

,

.. _ _ _ _ _;0 "�:seacdr:Sscl�n�:::�,al, p��:::�, ;�ese�·eé :::�;���o :::t
5A N-GU EN'O L

prever que a Am'érica Latin Latina tenha uma co
,

• I
-' ,

�
terá uma população de 500 mi deq�ada

-

fonte de

:: � f �, lhões de almas até o ano �l. to, expressou Rubot

,=. Transportes de Cargas em Geral entre Florian6polis _ Curitiba i TôNICO DOS CONVALÉSCENTES. 2.000", declarou hoje o subse só capacita essa. re

, ' cretario de Estado interinó pa prar os produtos �é
.. - Porto Alegre, - São ?auJo _ Rio e,BeloHorizonte,. TôNICO DOS DESNUTRIDOS To

"a assuntos interamericanos, norte-amerãcanos
"

co

,: ,I cont�m excelentes elementos - tôn'icos: Roy -R. Rubottom. -Em discurs ajuda <t desenvolver
e

I Fósforo� Có'leio, Ar.seniato e Vanadilto 'dpTesentado durante uma reuni e estáveis econom

i Agências no Rio BelQ Horizont� c�m tráfego mÍltuo até Sâo •

'

de sódio.
ão do Rotal'y Club de Nova uma dessas r�públi

I Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar <, I
'

,
�� ��L�f� g��A��EErtt�a.:É.. Está O pa�t�m periodo: pr&f• I' CRIAM, MAGROS,' CRIANÇAS •

'

, . .' ,.,

• MATRIZ FLORIANü'POLIS E
-"

I
RAQUiTICAS, receberõo a toni- CIOnarlO:.' :', "- scritório e 'Depósito: Rua ,f;caçõo geral do organismo,c:om o

' •

Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2'535 BELO oHO-RIZONTE, 16 (V A)r- Reafírmou o ,gov'i
:

_

End. Telegr.·. S1\_NDRADE 'II
",'

- Durante a entrevista coleti propósHo de trabalha
•

_,
_

va que' concedeu hoje á impren monização das forças

•••
'

sa, o sr. Bias Fortes foi i n qu i- em torno dos problem
rido \ sôbre se cónfirmava a de "Não compreendo po

:' F,lLIAL: CURITIBA - Rua Visconde do Rio Branco, 932 _ 936 claração que fizera na vesper-'rmos em constantes d

• ' à bancada do' P�rtido Reptibli '

em assuntos que intere
• Escritório � Depósito: Fone: 1230 -,- End. Telegr.:_SANTIDRA 'I

REPRESENTANTE '- cano, 'segundo' a qual o "Brasi i danientalmente a coI

-:1:
'

I '
' Fabrica paulista, produtora sle tintas quimicas em está em período pré-revolucio- Brasi leira, Se essas

,pó e secantes; marcl} -muito - conhecida, procura repre-
nário"o Não Mn(estou formal

II
cias ficassem apenas

AGÊNCIA;, PORTO ALEGRE RuaCom, Azevedo, 64 _, sentunte na base de comissa-o.
._J' mente a declaração a ele atri no doutrlnãrto- seriam

buid� e declarou:
.

de acô.rdo com o espíri
, •• Fone: '2-3733 (RIOMAR) PORTO'ALEGRE _ R. G. SUL _ 'I

'Somente serão .consideradas propostas de représen- "Sou um homem pe rmaneutemen gime. Mas acontece .que
tante amplamente relacionado com as casas de tintas te apreensivo. Daí a minha pre zem sempre o ressalto

I Atende: "RIOMAR/' - End.! Telegr.: RIOMARLt • ferragens. ",' ocupação en( desarmar os es partidários das' q

• _ I Cartas para HOLLAND, PIRES & ClA. LTDAo, I p!ritos a fini s� af�stem os pe ?a;p��ario e !ntei�1Im
•• 'I C

o

P t I 1281 S- PIo
.

, I rrgos 'gue conttnuam a nos a JU reiais .aos ínterêsse

FILIAL: SÃO PAULO _, Aveníoa do Estado, 1666 76 .

aixa �s a, - ao au o, mencIOnando. 'o nome I meaçar, Já mostrei' no .preãm voo
�

•: . _ I
-das atuaIS representadas. i bnlo da mensagem que dirigi ao

Fone: 370650 - End. Telegr.; S.ANDRADE l-povo mineiro quais, as causa. Não falei ainda

: : CA''MPA'NU,A DE' EDUCAfA"JO i das nossas atuais apreensões de um partido do
• ;:�" I n 't 1 Estou certo de que se não che nas considero fundament

I RIO DE JANEIRO - RuaDr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-33 I fLORESTAL I �:::�o:OI::; :eu�ov;ro�;���::n�,
: 'e' 32-17 :-37 - Atende': "RIOMAR" - End. Telegr.: 'RIOMARLI, : 'i ordem financeira e econômica
.' '

, " •

O E I' 't ..

I'
, ·

d' d
j poderíamos, de uma hora par ves dos'

I • "',
' -

"""7',
•

'

" .", , �ca Ip O vlmma IS e O ln Ica o I ��:1'�;11;;�:�::�1)?,nOS em.face d tão."

:' BELO HORIZONTE -�Avenida Contorno; 571 1 t' '_,.J • - I"

I .

FO�E: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"
, ,I ..p.ara'o p an 10 em regloes.ue Inverno ,I

.0 ,

I r ooso t d s b t I Uma "sapatilha' de Balet"

'I••••••••••••••� ,�., �.�.�••••••�.� Ig. .' �por an O a�. ��as e�pe-Il Ne�u Ram� � Rua Durival

."

O' M dO O·
'

tatur"as: Produz ·madelra:'".para pasta]
, uno -em· Ia m��r�I��alquer 'infOrina�ãO: consul-I DETIDO ELEMENTO Dl PROA DÓ'

Por Paul L. Ford, do IPS, a organizar a revolução de periódico da política e anun .

.

f' " ,_ ,,' i, RIO, 15 (VoA0) � "O Glo- Acredita a informação t

para "O ESTADO" ! Outubro. ria Hungria, cíou que as fôrças' soviéti- I te O 'Acordo Florestal .' I bé informa que agentes da tar-seo de um ex-oficial

'Yashington, Abril -:- (), Bulganín, por sua 'vez, já 'c as permanecerão na Hu:IÍ-I" I Delegacia de, Ordem Poli- Exército, elemento de
/ I , ALIANÇA DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO S.' A.

,

! tica e Social vinham reali- taque no seio do p�rti(fógovêrno americano está sé� I
acusou �,agy' d.e "�ta(r gria indefinid.®lente para 'Perdã de título . I zando investigações sigilo- que ,exerceu grande mflu

_ riam�nte preocupado com
t �bertamente' destruir as ver proteger O' l·egime. I Extraviou-se unitítulo da Aliança, da Bahia_ Capi. -sas 'em torno de, elementos, da quandQ Q Ji!.G

,os ál>timoso;' aconf;ecimentos ,
(ladeiras bases" da Hungria A culpa, é, claro, não é t�li�ação S: A;, ,do va.}o-e�de doze mil cruiéiJ'os, de "nO d€

.

de proa do antigó Par�ido legalidade. Por fim, adi
•

;:- oCO'rridos na'_HÚngi'i:i,""ll[ftê�·I:cômuní'si��: eril"�ço"labo�ação' apenas de Kadar, um verda- or.dem '253.448 e nO de sorteio 100752, emitido pela: Ag'ên- ;Corrlunista que estava em a noticia que em seu. po
: segundo o POllt{): de' v'ist� '-d'Ü '"com (;§ -"in{p;;I�Üsta's'� e

.

deiro, títere de l\!oscou. Es,,;' r.ia Emisilora do Rio de Janeiro em novembro de' 1946, grande atividade nos ulti- foram encontradO's lmp
, " -',

'

f - ,',' � ,

pertencente ao Sr. Francisco Andrade Filho, \residente.' mos tempos. Ontem, à noite, bntes ,documentos que,!Depal�t'amento ' Ide �stado .com o apôio prático dos lí- te fato, por si só, enseja I', - I' nesta cidade, com os pagamentos ef\lt.uados até março foi ele detido na gare D. idenfjcàm como -autor
constituem mais um passo deres' iugosla\tos. uma perguIí�a de transce-. - r

I t· I
-

d'

I d.e 1957, o qua� o declara nulo e, V'ai requerer a respec- Poedro II e levado. à Polí. uma ar I�U açao e gra
para a 'completa supressão Estas declarações devem dental importância: devido tIva segunda Vla. -.

. Cla Central, onde se encon- envel'gad'lll'a no

, do� direitos e .liberdades
I
ser compa'l'adas com' os 'fa- aos acontecimentos ocorri- Florianópolis (SC), 20 de ma,rço de 1957.

.
1 �ra preso, in conUlll icáyeJ PCB.

'humanas na Hupgria.
.

i, tos. qu� re;lmente· tiveram dos' na Hungria terá Mos- ,-, - __,o

.0 pl..óprio Janos Kadar,_llugar: a revolução' húngara cou determinado uma reno

prim,.eiro-ministro instalado I-foi- espontânea; testemunha, vação de sua "férrea políti-
I '

plelos soviéticos, ;wdmitiu. da por milhares âe húngaros ca no&. demais países?
'

que bá ba�e lógica paht'e�_1 que !le uniram'na lu.ta pela Até <> presente, a,pergun- t
ta, preocupação,' 'quando em

I
liberdade e, depois, procu- ta não pode ser ainda res-l

visita à ,Mo�cou anunci�u I raram asilos no estrangeiro, I!ondi-da com ,absol!lta cer

sua intenção de. punir, to-: quarudo Moscou despejou teza. Todavia, o vic'e-secre�

d'os aqu�le� qu e__s e opozera� I
suas, tl'OPJl.S e ,tanque� na t.ârio adjunto de, .Estado,

ao - s-eu ,regime. "Kadar,.insi- . Hungii'a. ,_"' 'Rõbert ,MurphiY, >Citou, re

n��u� c,�a�amen� Ique 'as I '.Nestas� ,c.fI. cunstâ ncias, centemerite" tr�s exemplos
pun�çoes VIsam, dlretamen-

I
conforme afIrma ,O' Departa� para reforçar a opinião de

te, a Imre Nagy-e os que o mento de Estado America- qu·e Moscou fará modifica

apoiaram 'com.o primeiro- no, "a pl'es.ença· constante ções em sua poiíti�a: 1) ii
ministro durante a revolu- das \fôrças, soviéticas na amê'Rça, soviética C:1e repre-

. 'ção de Outubl;O de 1956. Hungria e a -repressão sis- sáljas atômicas contra 'a

,.Nagy, que se encontra em temática do povo magiar 'Grà-Bretanha;e Dina�arca;
"fér_ias" forçadas na Româ

I
constituem uma. confissão, 2) as advertências vjolentas

nia, foi acusado de ,traição frança do regime de Kadar feitas à Suécia e Finlândia
. , .

por Kadar,-que anunciou;' de que não possue a con- de como est�:s nações d�-

ainda, sua decisão de expur-, :fiança do povo' e não pode vem, conduzir-se se ôesejam
gar do pa,rtido ,comunista existir sem a proteção das evitar a hostilidade soviéti-'

hú,ngaro "u� número consi- tropas soviéticas". cá; 3) não reconhecimento,
derável de elementos hos- por Moscou, das divesas ten

I 500 MILHÕES A' POPULAÇÃO
.

LATINA NO iMO 2000

p ER-DEU-SE

,

....

noú qu_g_.todõs tJs hy.ngarosc . repre§�nta o comunismo so.,..

sle. submetam ao contrôle viético no mundo de hoje.
-

, f'

dências do socialismo.
Na realidade, os li-deres

soviéticos, têm inslstido, ca
da vez mais, ,na'- teoria.. de
que não existe o que se

chama de "comunismo naCÍ'o
-� �.

,nalista.", e MurphY é de opi-
nião· que o Iugoslavia e�tá
'}Jl;'estes, novamente, a ser'

relegad;t ãõ ostracismo co

mo hel'eje da .doUtrina so':'

viética:
Tod� êstes aconteeimen-

, I
'

tos, vistos em conjunto"

,�onstitu,e� lembranças vi

vas da ameça: constante que

tís". As táticas de Kadar, ain-
As declarações de Kadar, da é o Departaménto de Es-

" '

\en;�'ossadajs p�lo �rimeir�", ta do!? qu� assevera, "marcam
ministro soviético Bulga- a volta a algumas, das pio.'
uin, estão sendO' lógicamen- res práticas do ..regime de
te estudadas por outros go- terror da época, de Stalin".

vernos além de Washington, S�1:l regime, apoiado peta
.

já tendo provocado uma rea- União Soviética, :beI!l "pro
ção por parte de BelgJ:.ado, _' curado vingativamé'nte -iden
onde Vloko Begovic, diretor tifi<!ar, apr!sionar e punir
do Instituto Iugo�Iavo.da aqueles que tiv.eram qual-
Assuntos Internacionais ,e
de Economia, afirmou que

Kadar pode estar planejan
do a realização de. "um jul.
gamento-farsa" 'para Nagy,
do tipo d6s eferuados por

Stalin.
,

Se tal sÍmulacro de julg�
mento ocorr�r - declarou

Begovic - Nagy acabará

sendo apresentado' como
tende> "confes·sado" que, co�

mo "agente dos imperialis.
tas e da Iúgoslavia", aj�dou

quer participação na ;revo

Iução de' Outubro". Ent�e
outras coisas, Kadar reini

ciou, tâmbém, a prática cru.
el de banir cidadãos� orde-

Gl;IlUtde organização importadora especializad'!l.. no
ramo procura vendedores cap'acitados néste genero'.
Favor éscrever pal�a eaixa Postal. 2496 - R�o de Janehio ID. F. .

� '. l
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Florianópolis, Quartá. feira, i7 de Abrirde lp57 "O Estado" o mais antigo Diário de Santa Catari!a

Se·m Dor
:A equipe de obstetras da Maternidade Dr. Carlos
-

a Drs. WALlVIOR ZOlVIER GARCIA; ZULMAR LINZ
S E_RENATO COSTA, leva ao conhecimento das

ôas interessadas que dará início no dia 6 de Abril
índouro, ao CURSO PREPARATÓRIO DO PARTO
DOR

'

_

As inscrições estarão abertas até o dia 5 de Abril,
ndo as mesmas serem feitas com quaisquer dos
icos acima citados.
Sómente poderão ser matrlculadas, gestantes à par
ao final do 6° mês (ultima semana), ou, inicio do
mês.

r ,I i d o ,S o 'c' iã I D emo c·r á I i c o I

retório',Re'gi6rial de Santa'�Catarina
,

-

,"_ ,

.C P N V<O'(�A ç-Ã O
j) Diretórip Régional do Partido Social.

Democrático de .Santa Catarina, pela pre-
'

sente, de acôrdo com o art. 19, letra 'K dos

Estatutos, convoca a Convenção Regional
Ordinária dó Partido para

-

reunir-se nesta

Capital, na sêdepartídária, à rua Arcipres
te Paiva n.? 5, no dia 5 de maio próximo
vindouro, com a seguinte ordem do dia:
às 9 horas - reconhecimento dos pode

res dos delegados;
às 14 horas - Lo ,- eleição do Diretório

Regional 'para o quadriênio
1.9�7-1961;.

-

2.0 - assuntos de interês
.se partidário.

.Florianópolis, 10 de abril de 1957.
, -

CELSO RAMO_S

/'

Vice-Presidente
,

Presidência.
no exercício da

çâ o do Consellío, para 12 bilhõ
es. Com o pessoal, gasta a Pe
trobrás menos, de 3 por cento d

I·······
..·..··························��·······�·��·�············i

, .

iJoão Vleir. a CiaL tda.1
I �-"-'

'

I

'

I
RUA SANTOS SARAIVA, 250

, •
C. P. N. 20 - TEL., {I.263 PEÇAS EM GERAL P.ARA::
END. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD:

ESTREITO' -4iPLO'RIANÕPO'LIS CHEVROLET -

DODGE'iSANTA CATARINA

•

:
:
:

IDISTRIBUIDORES DOS AFAMADOS rrplSIÕES MAHLE"I_
• I -.
· -

.

!PISTOES PARA QUALOUER TIPO DE MOTORÉS I
• •
• •
• •
• •

I DESCONTOS ESPECIAIS. PARA REVENDEDORES i
1 1-•

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

'

/

INCÊNDIO NA' .Cahe ao Senhor Preparar' o
FÁBRICA, DE DISCO Fuluro:de Seu Filho
"COPACABANA"

seus recur-«.s. E' uma emprês
em fase in icial e já demonstro
ou, em dois anos e pouco, as su

as grandes poasibí lidades,
PETRúLEO DA BOLIVJ A
Esclarecendo uma pergunta,

CeI. Janari Nunes 'informou que
o petróleo da Bolívia só indire
tamente interessa à Petrobrás.

T�r; � In�ÚKtriâ'�[B�rr��na �int�ti�a
PAULO', 15 (U P) - 0" tri al izaçâ o. Acentuou que os de I des programas - declarou aind-

Janai:i Nunes, que veio a rivadcs de petróleo. constitue] o CeI. Janari Nunes, acentuand

Capital para proferir urns um vasto campo de aplicação in que as atividades da emprêsa
rência a convite da Uniã. dustrial, ainda a ser explorade estão ainda em fase inicial.

dual dos Estudantes, decla em nosso País. A primeira indú - A ampliação da produção
à imprensa que a Petrobrá tria de borrocha sintética ser' uma das metas a serem atingi
planejando a imp lantaçã. instalada no Rio de Janeiro. das, através do trabalho de equi
dústria da produção de bor AUM'EN'TADO' O CAPITAL DA pes espalhadas pelas várias re

a sintética, cuja matéria pri I PETROBRÁS giões do país. De outro lado,
fornecerá as ,organizaçõe _ A Petrobrás dispõe de am aumento da capacidade de refi

�ieulare's, para a sua indus pios recursos para realizar gran nação está sendo ativado. As re

servas baianas são amplas e con

tinuam as pesquisas em outro

pontos do Brasil. Neste exercícír
foram consignados três e mei
bilhões de cruzeiros para pes

quisas. O' capital da Petrobrás

que era de 8 bilhões, foi ante

ontem majorado, .por delibera

,::Registro do 8á�io
A Diretoria Regional. dos Correios e Telégrafos de

Santa Catarina, avisa aos senhores possuidores. de

receptores de rádio-recepçâo, que o prazo' para o re

gistro sem multa dêstes aparelhos expirará a 31 do cor
nente mês de março. A partir de IOde abril serão regis-

t�ados com multa de 'Cr$ 25,00. •

esc�l:ha �pe�la--ê-··iiqúeta-�

SUtJ nova rOUDa anatftmica
. ,

para o hómem moderno!

Jmp�riar
�

CASA ESPECIALIZavA

,EM MOTORES,
FREIOS E MOLAS

A exploração de petróleo por OI

ganizações particulares brasilei
ras naquele 'país é problema que
vem- sendo conduzido pelo Ita

maratí, �'i:om o maior interêss
do Govêrno brasileiro" - con

cluiu o presidente da PeQ:l.lbrás

VENDE-SE
Um terreno situado na Rua Presidente Coutinho.

'I'ratar na Rua Fernando Machado, 5.

... Mandai D...,.,...uJ. 1.. ';'d.. ",
, CUJUTlU nu� psOS&.l.l» __

COMERCIAL DE FLORlANO'POLIS

.-- IMPORTA'ÇÁo'·DE MERCADORIAS
Comunicam-nos da Associação Comercial que os ór

'gãos representativos do comércio, no setor civil e síndi
cal, divulgaram no Rio de Janeiro, para melhor orienta

ção .dos interessados; que depois de vários e sucessivos

entendimentos com as autoridades faz:mdárias, relativa
mente à nova 'sistemática d'o impôsto de consumo, ficou

assentado, em pr.incípio, o seguinte: '

,1.0) -:- o processo de contrôle da Circular n. 40 da
Diretoria das Rendas Internas será aplica
do às mercadorias importadas que hoje se

'classificam na 5.a categoria:
2.0) - excluem-se daquele sistema as mercadorias

que atualmente se compreendem nas cate

gorias de número 1 a 4, com exceção .daque
las que, de acôrdo com os entendimentos
que se processam, devam ser Incluídas em

ato competente' da Diretoria das Rendas In
ternas.

!o��!!� �� (!�!S_ J
jornal Daily Express dis que I
rei Hussein da Jordânia com I

pletou seus planos para fugi'
do país, caso seus', adversário
com auxilios de tropas síria'

deem um contra golpe, apode
,

rando-se da situação.

Não Haverá
Crise

RIO', 16 (V A) "Nada hT-

que justifique as previsões d
crise . nas exportações de caf

disse à imprensa o sr. Paú
lo Guzo, referindo-se às notíci

'as' ultimamente, 'veiculadas nes

se sentido. Ajuntou: depois da

grandes exportações dos mêses
anteriores., é natural a diminui

çâo de atividade dos comprado
res, a qual, todavia, deverá, set
reiniciada em breve.
Assim é firme- o propósito dr

govêrno de manter a inalteráve

política que vem seguindo certe

de -que o café não faltarão am

paro e assistência. A posição d

estatística é muito boa 'e as ex

portações deverão de�envolver
se normalmente em ritmo sa

tisf!ftório.

NOVAS PESQUISAS I

,\

RIO, 15 (V.A.) - Segun
do informações da Petro

brás, foram iniciadas no dia
10 do corrente as operações
preliminares para testar a

produção do poço n. 2-A lo

calizado no Ilha de Maracá,
na área de Nova Olinda.
Este mês será rematada a

perfuração do'.ovo poço n.

l-A, que revelou a existen

cia de petróleo naquela re

gião e concluidas as provi-,
dencias de montagem das

sardas que deverão iniciar
a perfuração nos poços 4-A
e 5-A na área de Nova Olín.....

da e de quatro outros em

Gurupá, Nhamundâ, Ta-

paiufia e Manaus, todos na

bacia do Amazonas.

RIO; 16 (V A) - 'Na' noite d:
anteontem ocorreu um. i ncênd ir :

,na fábrica. de discos "Copaca
bana", de propriedade da firl3JP
SOM Indústria e Comércio, S
A.,situada na Rua Nelson Cal'
doso, n. 627, em Jucarepaguá
causado, segundo a primeira Í1r
pressão das autoridades, por um

curto-circuito. Os prejuízos fo
ram avalJ;dos em cêrca dle
milhões de cruzeiros.
.BOMBEIROS

.

, ÀClUENTAUOS'
Ao local acorrerãm os bombe

1'OS eJe Campinho, sob o coman

'do do major Moura' e em POUC1
tempo as chamas foram domí,
nadas. A fumaça, no entanto
era intensa. e' 'os bombeiros O'r
lando de Brito, Sebastião Ro
meu da Silva, Alberto Amaur

de O'liveira e Severo de Jesu
foram vítimas' de intoxicação
Além dêstes, ,foi acidentado
bombeiro Nelson Gomes Figuei
'!lp'!losa '!lUln olp n!'!lo anb 'opa.!
fraturando o braço direitQ.. To
dos receberam SOCOl'rQS no Hos'

pital Carlos Chaga� onde os in

toxicados ficaram internado

em estado grave.
O' comissário' Julio Rivoredr

tomou as_ providências de prax
tendo solicitado o concurso da

Nt........�............._......__""-J:....., ......_..........."""'I, Eerícia lla.f-lj,. 'lJ!!!lobel!\ceT a

sa do incêndio.

• é confeccionada em quàtro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos são
de alta qualidade e pré-encólhidos.

• Você se sentirá bem, pois o Corte IMPERIAL
EXTRA é 100% àbat&mieo, muito mais confortável
,e muito mais elegante.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - est'
prontinha pa;a você vestir. Não há longas espera.
nem demoradas provas.

Garartida por

TE(IDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Proles, 374 _' São Paulo

35 anos especializa'da no ramo dõ vestuário

Distribuidor exclusivo:
/

"-

Na escolha dos tecidos da mais alta qualidade,
no corte impecavel, moderno e distinto-e na garantia
de um produto bem acabado, está a base da excelen

ela, das roupas bem feitas Imperial Extra.
O Magazine Hoepcke é exclusivo distribuidor

em nossa cidade deste famoso produto.
,

, .

.
,

).

Departamento. de .� S. Pública
,�" �oJtr-.a�"'"'

.

Plan.ões de farmácia
Mil:S DE ABllIL-

sextacfeira (dia santo) - Farmácia Nélson -

Rua Felipe Schmidt
'

20 - sábado (tarde) - Farmácia Moderna

Rua João Pinto

21 - domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto

27 - sábado (tarde) - Farmácia StO- Antonio -

Rua Felipe Schmidt, 43

28 - domingo - Farmácia S10 Antonio - Rua

Felipe Schmidt, 43

O serviço noturno será afetuado pelas Farmácia StO
Antonio 'e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43

e Trajano.

19
\

ESTREITO'

7, 19 e 28 (domingo) - Farmácia INDIANA

Rua 24 de Maio, 895

14 e 21 (domingo) - Farmácia DO CANTO
Rua Cel. Pedro Demoro, 1627

.

O serviço noturno será efetuado pelas "Farmác ias
DO OANTO E INDIANA, situadas às ruas Cel. Pedro

Demoro, 1627 e 24 de Maio, 895.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autorização. dêste 'Departamento.
D.S.P., em 2 de abril de 1957

Luiz Osvaldo d;Acampora,
Inspetor de Farmácia ..

.()....()....() ().....() (J�()_')_()�,'_',)...

.
VIAJANTES

Antiga e· conceituada firma, atacadista e fabr-icante
.de Bijouterias de otima aceitação, desejando introduzir

os SeUS artigos nas diversas zonas desta região,' neces
sita de bôns venededores. Cartas com referencias e zo

'nas á percorre çara : Carlos M. de Carvalho - Rua 25

de Março N. 849-1.0 andar - São Paulo.

REPRESENTAÇõES PARA S.ÃO PAULO
Firma idônea, com referencias bancarias, aceita re

presentações para ['" Paulo; de produtos industriais e

matería príma: teci dos, artefatos de 'tecidos, ferragens,
calçados, Iaticiníos, couros, lã etc. Cartas a BARCEL

LOS., Largo 7 de Setembro. 34-11.0 andar. S. Paulo.

-

.-

o jóvem .t<·ernÔ-I1UO Rilla, de São Jose, após cursar o

Curso Especia.lizadc "i.auro Muller:', no ano 'passado,
obteve 'c 3.0 lugar ..,1 ccncurso para a Escola Prepara
tórta de Cadetes. Só

-

isto vale como credencial da per

feição com qUe o curso é ministrado, sob a orientação
de um côrpo docente idôneo, prático e eficiente.

,

Esta é a sua' oportunidade para ingressar na carrei
ra das ;:trmas. Se i f'm de 15 a 19 anos, prepare-se no

C_urs,) acima para 'ler em bri!ve oficial da Marinha,
l<�xér.:'itl) ou Aeroná:ltica.,

As matrículas .iá estão abertas, e as aulas principia
I ão li 2 de. abril. h�fl'rmações à rua Saldanha Marinho
n. lI-A. dU'iamente das '17.00'- às 18.00 horas, fl aos sá
ex. postal 253, Florianópolis.
Cx. J10stal 153, F�éianópolis.

,CURSO ESPE ... IALIZADO "LAURO MULLER"
Mensa.lidade acessí IH - Máximo Aproveitamento -

Lecion� por {!orl'e;;�,(,ndência.

Y8u�e�or --�Pracista
PP.ESISA-SE DE UM VENDEDOR PRACIS-

TA PARA O RAMO DE MÀTERIAIS PARÀ
CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO. EXIGE-SE BOA

AP-RESENTAÇÃO E REFERENCIAS. TRATAR
DIA'RIAMENTE, NO PERIODO COMERCIAL
ENTRE 8,00 e 11,30 HORAS, À RUA TENENTE
SlI:;'VEtRA' N,o 29" 1.0 :A'NDAR - S:Atlft�',i;),..�-............�
\,' �.... :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��!� E�!CI��!�� G��J�o����� lO Que
O Clube de Cinema de Florianópolis e õ Cine Clube I '

Diário da Manhã comunicam aos, seus assocaídos que
será .apresentado, na próxima' quinta-feira, dia 18, cofn
início .às 'lO horas da manhã, no Gine Ritz, em sessão

,especial, o filme "A GRANDE CHANTAGEM", de Ro
bert Aldrich, Considerado um dos melhores diretores
110VOd dos Estados Unidos, Robert Aldrich conseguiu
com êste filme um dos' principais, prêmios do Festival
de. Cinema de Veneza de 1955.

'

,

.»

Com mais êste filme, prosseguem os l;lub�s de Ci
nema desta Capital, que vem contando com a 'compreen
sfão e boa vontade"dos Estabelecimentos José Daux SIA.,
na apresentação de filmes selecionados em a·van:t pre
miere exclusiva para os seus associados.

Para esta sessão é ímprescíndível a apresentação
,

do cartão social, correspondente a-o mês 'de abril.

17/�8

�'O Estado" o mais antigo Diário de Santa

\:'

l..(f):O.A P t,A
�

,$Ill

Paletós [spode
Há poucos anos nenhum "gentleman" pensaria em

usar calças de côr .e tecido diferentes do paletó. SeriJ
uma franca aberração.

Mas as cousas e a moda evoluem. Evoluem, feli,z

-;-memt!, para u'a maior comodidade em sentido mais prá
tico e para menor' despesa.

Atualmente é da melhor moda e do mais apurado
bom .gôato o uso 'de uma calça .em tecido m:�clâ, espe

cialmente na côr cinza, clara ou escura, com paletó
azul marinho, azulão forte, verde, marron ou mesmo em

côree mescladas.
É Um traje elegante e muito econômico.
Ainda ontem, vimos paletós em belos tons por prê

ços sumamente .atrativos. Até por Cr$ 835,00. Na ver

dade. não é da melhor qualidade. Vimos outros de mil e

tantos cruzeiros. Até, mesmo, cêrca de Cr$ 1800,00. Mas

êsses de Cr$ 835,00 fazem boa figura. e são de corte im-

pecável e o tecido é de .ótJmo aspecto.
'

.

Calças para formar um conjunto, citamo-las desde

Cr$ 250',00 até Cr$ 700,00.
Assim, cOJU Cr$ 1.000,00, mais ou menos, é possivel

agora adquirir na A MODELAR, um elegante conjunto
de calça e pafetó esporte. VaJe 'mesmo a pena subir ao

20 pavimento dêsse EstabeÍecimento para ver a grande
vari,dade de artigos da moqa para homens.

A.lém da variedade e do bom gôsto há o fator poreços.
Realmente razoáveis. Pro�avelmente os mais baixos da

praç::..
'

Ao lado dos paletós e, calças avulsas, v'imos um

enorme estoque de' ternos, de c'apas, sobretudos, cami·

!las de .lã sweters e pulowers. Um sortimento
'

completo
e do mais esmerado.

"

Ternos da Ducal, ternós do Wollens e ternos, tam-,
bém, para pessoas modestas. Ternos desde 01'$ 800,00
até os das confeções mais famosas.,
,-- ---_.,.,_ -, '--'---- ----

VOCE SABIA QUE ...
r. �,
;,
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o Raiei Oe Negócios
Pode (: Mãa 'Pade Fazer

Segundo ReceB'es ."córdao� E
Decisões' Adminisfrafivas

AVAL - Pode ,ser pres- São Roque (5-50-30 -:- 171. la. Consulta respondida pela
tado pelo marido, sem neces 57).

M A TE'R.IA�PRIMA
Recebedoria do Distrito Fe-

�, '

deral, no Processo 189.000-

54, do Rio de Janeiro, do

13.0 Tabelionato (4�30--1
,

- 194-57).

sidade de consentimento da

mulher, Acórdão do Supre
mo Tribunal Federal,' no
Rec. Extraordinário \ 29.296

,
.

(2-70-130 --:: 147-57).
CERTIDõES N E G'ATI-

Não. é �dmis�ível a dedução,
do lucro bruto, de quota pa

ra depreciação de matéria

prima. Acórdão do 1.� Cons.

'de Contribuintes, no Recur
so 5.046-i', do Paraná (4-30-
10-10 - 122-57).
PATENTE DE REGIS

TRO - Não está a ela obri

gado quem fabrica produto
que nã� figura em nenhuma

alínea da Consolidação das

Leis do Impôsto de Consu
mo (Decreto 2'6.149, de 5-1-

1949). Resposta da Receb.

do Distrito Federal exarada

no Processo -261.552-56 (4-
30-20-25 - 162-57).
PEDIDOS - DE merca-

QUITAÇÃO - Recibo no

qual se dá plena quitação,
sem, entretanto, criar nova

obrigação para qualquer das
partes, e sem envolver exo

neração, não incide no sêlo'
proporcional. Acórdão ....

45.747, do. 1.0 'Cons. de Con

tribuintes, no Recurso .; ..

41.373, do Rio de Janeiro
(4-30-30-1 - 166-57).
SOCIEDADES A NóNI-

VAS - Devem ser forneci-.
das pela repartição fiscal
da jurisdição 4,0. estabeleci
mento-sede. Consulta à DivL

I

são do Impôsto de Renda, n-o
Proc. 152.838-56 (4-30-10-35
- 123-57). "': ,

COMISSA'RIO MFtR9AN�
.TIL - Tem .privilégio ape

nas quanto aos bens que es

tiverem em seu poder ou a

caminho, p�ova,da sua re

messa antes da declaração

�

MAS - O excesso dos ho-

norâríos pagos aos direto

res de S.A., enquadrados co.

mo rendimentos da cédula
'

dorlas, não se confundem "F"_ não deve entrar na

com "promessa de compra composição do total que, se
le �en�a", estando I isentos gundo ra tabela respectiva,
de sêlo. Consulta da Liga fornecerá a cifra do impôs
do Comércio do Rio- de Ja- to a ser retido e· recolhido
neíro do Distrito Federal,

já protestado o título, mas recesso 190-601-54 (4-30-
sem .que haja requerimento 30-5 - 196-57).

"

de falência, permite à impé- PROMESA 'DE COMPRA

tração de concordata preven E VENDA - .Quando irre,

tiva. Acórdão do Supremo vogável . e irretratável, po-

mensalmente pela fonte. Con

sulta respondida pela Di

visão do Impôsto de Renda,
no Processo 16.024�5ô (4-30-
10-1 - 156-57).

rém, não ,quitada, incide no (Trauscríto de "Visão do

sêlo do aetigo 94, da Tabe- I corrente):
)�()""()�l)_()�()�()_()_\:_().-a>()__

.Tribunal Federal, no Re

curso Extraordinário 26.378

(2-90-30 _:_ Requisitosc=-
90-57). . COLU. ·NA,DISSIpIOS ...,.... E' compe-'
tente para julgar'. dissídios
individuais tanto o juizo do

foro do contrato quanto' o rigiu-se, em telegrama procedente do Rio I: ao

da prestação de serviço, ain Dr. Acácio Garibaldi San Tl}iago, �Presiden
da que se trate de filiar ou te do Diretório Estadual do PTB, 'exaltandc

. agênci�. . A�ó�dã\Ó da 2':a a firmeza da-bancada petebista na Assem- ,

Turma do Trib� Sup.Ido Tra bléia, 'por ocasião da "eYelçâo· da nOva'Mesa
balho, no Proc. 1.108.56 ..

em que foi sufragado o nome do Deputadr
(3-130-20 - Competência
_ �6-57).

• - Alfredo Cherem (PSD)' para presidente de

'DIVIDENDOS - Recebi. Legislativo. "'"

dos por filial com sede no "Capítulos de Memórias". é um livro de
estrangeiro, devem sujeitar. Daniel de Carvalho, político da velha guarda
se à incidência do ônus fts-

e mineiro de magnífica cêpa. Traz informa-
cal na forma do art. 97 do

.

-

1" 'Ab adi 'd' d <,

d dê
R I' t (I

'A

'

çoes va rosas so re a 19m a e, l.,n epen en-
egu amen o mposto na!

cia e honestidade de uma geração onde pon-

tificaram homens como' Silviano Brandão

João Pinheiro e Bias Fortes;; (pai' do atual
visão do Impôsto de Rerida, Governador), que, ao aSjsumirem ri Chefia do
no Processo 88.127-56 .... Govêrno de Minas, póssuiam, bens de fortu
(4130-10-1 --;- 00-57)., ,

,na, mas, ao deixarem o Poder, o faziam po-
GRATIFICAÇõES ,-

.

As
bi'es e endividados.de diretor de sociedade anô_

nima estão incluidas na li

mitação lega.l prevista para
sua remuneração, relativa à

prestação de serviços. Acór
dão 45.757, do 1.0 ConseLho
de Contribuintes, no Recur

s� 5.789, do Rio Grande do

Sul (4.-30.10-1 � 184-·57).

DO PTB
(Cont. da 2.a pág.)

O Senador Carlos Gomes deOliveira di

Fonte), por fugirem ao ·re

gime comum do § 2.0, do art.
43. Consulta formulada à Di

Críticas E
Ouvi o Programa Disco- :-

O que é que há Mascare

nhas ? Não há mais novida_
mentando na Rádio GuaJ;'u,

já que tem a etiquêta Ed

gard BonmJ..ssis da Silva. des na nossa 'Diário da Ma-

Achei mu'ita música ameri- nnã ? Não se vê mais um

cana, não se!' se' é po�que o artista de fóra e :rem tele-

INSALUIIR1DADE '_:_ A rapaz gôsta ou .por
I

ea�sa. visão, tudo acabou! Bem que

taxa é devida sôbre quai- ·dos ouvintes ... Ao meu ver se diz "alegria de pobre du

quer salário, uma vez; prova. não está certo. ra pouco".
da .a insalUbridade.} Acór:' : :-

'- �::,
dão do Trib. SíIprejffio do A Rádio Anita por oca- Encontrei êstes dias o

Trabalho, no Proce�so .... sião das eleições na Assem- Barreto com um rá4io ·por-
2.028-55 (3'-70-50 _, 152-57). bléia Legislatiya, começou tátil. Então perguntei-lhe
I N SUBORDINAÇÃO -,- a fazâ o seu conhecido fo- porque só sintonizava a sua

Empregado que se recusa a guinho dois ciil;lS antes.. Fi7 Radio Anita: E êle me reg

fazer serviço de mm atribui, zeram' tanta ondá que, no. pondeu: é para eu saber

ção, comete ato Ide indisci- dia exato os ouvintes passa- qu'ando ela 'sái do ar .. : Mo

�lina e i�s�b�rd&nação, que ram para outras emissoras, ra'ram ?

justifica, sua! dispensa. porque não aguentavam : :-

Acórdão da La. Turma do mais toneladaf! de metlÚras Pu;xa até enfim... O ra-

Supremo Tribunal' do Tra. e o sensacionalismo dos 10- pazinho melhorou um pou

ba.lho, no Process9 1.144-56 cutores, principalmente, d? co. Agora já da pra gente

(3-50-100 _ 180-57). Rub�r1. ficar acordado quando êle

INTIMAÇÃÓ- -,- Quando -: :- , está falando ....

feit� por c;:trta registtada, ,Meus Parabens a Guaru- ': :�

só é 'regular se o aviso pos já.' A programaçâo está a B�m ami�os, por hoje fi-

taI de rec!!bimento é devol- altura, embora as músicas cou 'i)or aqui mesmo, espe

v ido com a assinatura, do sejam muito repetidas, �as rando que as minhas criti

'destinatário. Aeórdão da La isso não ftLZ mal. Quando cas sejam atendidas.

Câmara do Tribunal de 'Jus entrar a onda curta, acho

tiça de i?ão Paulo, no A.Ig,ra- que a direção iH pens�r no
vo de p'etição '18.372, 'de caso dtls novos ,discos.

\

Até a outra

do ' OuvÜ\te.

MAGROS E FRACOS

'ARADIOL?
;', if'�, 'indicado nos casos de f��queza,!

palidez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio. Licitina, Gli
cerofo�tatos, pepsina, noz de cola,'J!tc .•
de 'liça') pronta e eficaz )105 'caso� de
�r�que�a e neurastenias, Vanadiol é
Indicado para homens, mulheres. crian
ças. sendo s�a fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciàdo pela
Saude Publica,

, _,:.

�.""",.",••••".""""".".�."".++,.".,,,"....++..""""'."""'.�."""'.";'__'_....�
�
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:!:CiIfSO de Pte·paracão à E.S�I.:�:
.:. (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS :
�

fi••
.. ,. e, �

..t. QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITÓ +:.

.t., - Orientado e Ministrado por Oficiais do Exér- ti:.
: c� Y
.. �

..:. - Abertura: 15' de Abril de 1.957
'

,fi:.
: - Local de funcionamento : Colégio' Catarinense fi:.
::: - Inscrições: Na Lívrarla "43'1, à Rua Trajano +:.
t 18, com o �:rI. Alcides Stuart (onde fi:...+ se obterão maiores detalhes). +:,+:.!..:..:..:..:..:..:..:••:.+:�:..:�:...:..:..:..:++:..(..:. +••

GELOMATIC a querozene

que levá aó campô'o confôr
,to da cidade - apresenta

',y seu novo modêlo 1/700-B",
agora m'ais eficiente do que nUI),ca.

GELOMATlC a querozene não tem motor'.
nem partes móveis � nÕo está suieito a

desgastes, ,dura uma. eternidade! Ideat
para fazendas, sítios, casas de campo.
Conheça-o nas boas ca.sas do r;Çlmo.,
Garantia de 5 anos em todo o Brasil, c:::;�=

�Um produto ,

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGEN.S S.A"!

PROCUREM NOSSO CONC�SSIONAHIO
" LOCAL

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
,

E

,

�'-

HOSPITAL -DE CARIDADE,

FUNDADO EM 1765

De ordem' dó Senhor' Irmão Pr�vedor em exercício,
convido os Irmãos e ,as Irmãs par� revestidc:i�· de sua.

insigneas (balandraus e fitas), assistirem as solçnida-
des aLaixo disc.riminad·as:

.

Dia 18 - QUINTA FEIRA MAIOR: 1° - Comu..{.

nhão Geral, na Catedral Metropolitana,
às 17,30 horas, distribuida pelo Exmo.
e Revmo. Senhor Arcebispo Metropoli
tano D. Joaquim Domingue.s de Oliv.eira:

COLlsistório 16 de abril de 1956

Américo Vespúcio Prates

Secretário em exercído '

\ 17/18
--------------------------�--

A vibráção e rapidez da época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. Uma poupa be� feita Imperial Extra, evi

.

ta perda de tempo na escolha, compra e confecçãll
do vesh.1ário masculino.

Estas famosas roapas. são de venda

do Magazine Hoepck.
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CUN�RE����N,�mNn bE MUNl�lrm� ·�UTR1� N�Tl�
() deputado Collaço de Oliveira teceu considerações a respeito do Municipalillmo, assunto

de predominância nacional, finalizando por lembrar à Casa da realização do Congresso Na
cional de Municlpios, na Capltal da República, nos dias 27 de abril a 5 de maio" e que a As
sembléia Legislativa venha a se representar naquele conclave, por intermédio de represen

�a�tes das diferentes agremiações' políticas.
Atendendo ao requerimento do referido parlamentar, a Mesa pediu aos líderes de

.bancada que fossem iudicados os nomes dos re preserrtantes que integrarão a Comissão Par
lamentar no citado Congresso.

CRIAÇÃO DE MUNICIPIOS
O deputado Olice Caldas esteve na tribuna para apre

sentar requerimen'bll, acompanhado de Projeto de Lei deter
minando a criação dos municípios de Gravatal, Angelina e

Armazem, exibindo, na oportunidade, documento que assevera

,que as citadas localidades satisfazem as formalidades legais
para serem municípios.

' ,

Ainda o representante trabalhista enviou requerimento,
à Mesa no sentido de que seja feità uma consulta a IBGE,
pedindo 'outros detalhes para efeito da reguJamentaç,ão da
matéria em apÍ'êço.

�uaS8 Dois Mil Inscritos No Certame Dos Municipit s
RIO, 16 (UP) Representa. idéia do. que será <l assembléia solenes do Congresso serão. TC'j tarão presentes aos atos solenes celebrada pelos três cardea ls, cc n

ções de tôdas as Assembléias Le- f.nun.icipa�ista a se �e�n.ir d�r:ln servados lugares a um represe-i j do Congresso. Na sessão vso ler-e a presença de tõdas as cnnriss õei
gislativas Estaduais, Prefeitos te OItO dias, no aud itó rio do Mr. tante de cada érgão, aos fotógr-a I de instalação, no Teatro Munici- e irmandades re ligiosa s. Logo ,k
Câmaras de quase tôdas as e ida nistério da Educação e Cultura. fos, e inegraftstas, operadores ci�1 pal, discursarão, além do Pt-es; pois será realizado f· plaut.io d:
des do Brasil, estudiosos e técn , COOPERAÇÃO DA IMPR:ENSA rádio e televisão credenciadoa. I

dente da Repúhlica, o Prefeito do Arvore da F'rate rmda-Ia Nacional
COS 'tm adminiatração munic ipn l, A fim de facilitar a coop e caçâo Distrito Federal, o Presr íent a <.1: no Passeio Público, festa que te
nun: total aproximado de 1.51)'1 da imprensa, que tem sido intan GOVERNADORES E Comissão Nacional Ovgno izador. rá a cooperação das fôrças u rr.ia

pessoas, j" estão se preparandr sa, não só na Capital da l�epú- AUTORlpADES e' um congressista em nome (li das' e bandas militare.;,' Pmilhnel
para chegar ao Riu de Janeiro blica mas em todo o inteuí o r 00

I seus pares. Haverá tl1i:;�,a (apl I
te' está programada uma fesl,\ BOSTON, 16 (UP) - Os mé- lhorando, depois 'da operação

antes de 27 de abril, a fim du Bras'il, diversas providências es- Vários governadores de Esta paI, dia 28, às 10 h o ra s da ma folclórica, dia 4 de maio, às 21 dicas informam que o ex-primei- que sofreu sabado. Eden ainda
participar do IV Congresso Na I tão sendo tomadas. Cada ;'H!U, dos e outl'a� altas autoridades es- nhã, no Campo do Russel, a t'e\ horas, no Marncanãslnho. I 1'0 ministro Eden continua me- "está sendo alimentado pai: nn�cional de Municípios. lista receberá antecipadamente .__- de injeções intravenosas,' mas

:��;�������;��D7e�I�I�c-,-.�,�a�d�a�;·�,�S'�I·1-D-a-ç-a=o�,.N-.-a�J�o-r-d-a�n�l�a ������:
pios bv as i lei ros , o'< que dá u m i Por outro lado, em todos os atos

... NIliIIIIiI'fi fdII h.

INCLUSÃO DE'NOVOS IMPOSTOS BEIRUT, 16 (UP) - Os meios politicos ainda consideram muito delicada a situação na

PARIS, 16 (UP) _ O Mínlsté-" o ministro das.finanças Raul Ra- Jordania, apesar do aparente entendimento conseguido ontem à noite entre os dois grupos
rio Frances.' reu�e-se .hoje � tar-I' madíer d�fenderão a� medidas rivais. Tal entendimento teria surgido graças à formação do governo pelo ex-ministro do
de, para discutir a inclusão de de austeridades preconizadas pe-: • .' • • ,.' ',. .

I '

.

• • � •

g;��;�:;:ti::��f: �I�,::i �;:�;ª���;::����;�f���;': IG;:;;E;_;r�;;:��;;:;-;;-;1=.=:::::::� ::!::r,!:��::+,�:�, ;:!�:E�;
Negada IISubsll·tul·ça-o De Ilkml·m ������ra�u�:t��l�!:ae :i�c:�I::�:

.lnaugura» a nova f ábrica de ci'-
menta. Daqui seguirá' para Belo
Horizonte, afim de inaugurarADl!iMAl( TAMB,ÊM TEN'I�(lU SUBSTITUIR MAURICIO DE MEDEIROS NENHUMA ,\T -

ainda no mesmo dia as ;'18tala-TERAÇÃO NO MINISTÉRIO, :>'AS ATUAIS CIRCUNSTANCHS ções da nova cidade indust.rial.SÃO PAULO, 16 (V.A.) - te em várias outras - e, não e�"\1 Maurício de Medeiros, já se h· ROMA, 16 (UP) _ O Egito re-
Fontes políticas r.espo'nsd'lcis re- seu proposíto remodelar II-) IWh

I
v.antaram algumas vozes da .res- .•

vogou, sua .exlgêncía no sentirin
velaram que o' sr. Jânio t�uactr,,';, mente o quadro dos seus auxilia ponsabifidade dentro do PSF,. de que os navios italianos paga�-
em seu recente encontro e om o res diretos.

.

alegando a' sua nenhuma vi ncura... sem à vista as. taxas de passa-
sr. Juscelino' Kuhitschek, no RI.C- Vale recordar que contra o sr, çâo com a agremiação. gem pelo canal de Suez, A de-
de Janeiro, manifestou o desejo -------------------------------- cisão foi> divulgada aqui pelo mi:
de que o Ministério da Fazenda

,1\ Rodovia Belo .......orizonte '_ São Paulo Será nistério das relações ext{,riOTf's."""
fosse confêrido a um represen- .t1 fi Sendo atribuida à energica ;ea-
tante de São Paulo. Acrescenta, Pavimentada Com 916 Milhôe's de Cruzeiros ção diplomática dos italianos,
se, porém; que o jresidentoJ da contra a medida egípcia anun-
República não' atendeu às VaI}, RIO, 16 (VA) - A fim de que trada se impõem a restauraeá. dada dois dias atrás.
derações do governador bandei- as' obras da rodovia que ligará de 328 km. e a consfrução de f,� TEL AVIV, 16 (UP) -- Do.is
rante, alegando várias razões, en B I H'· /,

S P I (BR 1 k l' de o urizorrte a ão au o '. m, novos, com um vo ume '<1.0 I guar as israelenses f0�2m .no r-
tre elas a boa admlmstracão 'lue

I
.. • 55) estejam totalmente concluí bal de 3.500.000 mts. cúbicos de tos hoje numa emb oscad 1 i.a 1'0-

o sr. José Maria Alkmiu vem rea- das no máximo até dezembro d tena a movimentar. Serão �alll.1 lonia de Meshilot, perto da fro'n-
lizando à frente daquela Secz e- 1960, o presidente Juscelino Kub bém feitas 29 obras de arte cs- terra da Jordanla. A r,Gtíd� foi
taria de Estado. h k

.

1 . - . -l d'tsc e determinou, ontem,,,� I pecía e a -pavimcntação te rá di ada pelo coronel Nehmí Br',"h,
Por outro lado, apurc u a nos- DASP a inclusão de verbas, l:,(\ ser feita em tôda a extensão d1 porta-voz militar .s,'"elen/e.

mento Interno da Casa. A Mesa sa reportagem que o sr. A;1lie, valor total de Cr$ 916 milh;;p.s I rodovia,. que constituirá um 'b;! Brosh acrescentou que uCl"edl1a
resolveu atender ao que prop3� mar de BruTOS tambem. fúcalihou nos orçamentos para os 81ll'3 d, empreendimentos mais notá\'"i�

I que foram os comandos .io,'<I>1I1€-
o represéntante pessedista. éom o sr. Juscelino l�'I',itsche<k 1958, 59 e 60. I no que toca à c.onstrução de ',S , ses os autores da embtls;:::J,l. As

ORDEM DO DIA assuntos relacionados com o Mi. &sas verbas independem df tradas' de rodagem. . I pegadas indicam qq.e 15 atae'ln-
Q plenál'io escol�eu em vota nistério. O chefe do PSP mos- utilização dos recursos proveulc] A Belo Horizollte�São PIH'h tes arra�ram os cad<lvel'e;. oe

ção secreta os elementos que de trou-se ,inclinado a 3uiBtituir nal tes do Fundo Rodoviário N,l':'u virá completar a ligação Bele· suas vitimas a um Ic�&l próx;-
verão integrar a

-

Comissão Per pasta da Saude o professe" Mau, nal e permiti!'!iJ a pavimentaç:;: Horizonte-Rio-São Paulo, ab"ul! mo da emboscada.
manente da Asserrobléia Legisla rício de Medeiros, que ali reple, ,dos 546 quilômetros da Rouo\·'.· gendo uma das zonas de me,h;, RABAT; 16 ({H') - O :�'Qvêrnú
tiva (l,o Escado,"ãcus'ando a vot.a senta .o seu partido. TOl1l1vLl, (\ Fernão Dias no prazo fixado pa hnportãncia econômica pa;:'l ,francês ofereceu vender cereais'

ção a escolha dos seguinte3 no, presidente da República m.ntTuu 1'a o seu términ'o. país" donde sua enorme sigll;n'!a ao Marrocos para ajudar a evi
mes:

,

se também contrário, dizI'nd,'_gus IMPORTANCIA ECONOMICA

I
ção J?ara a economia nacional. tal' a fome que poderia aCO"8ar

E�� :é;�L ::5;!t;'�;,�ê�;;' B�;;ô;i�;'D;;tp;ê�;;,d'i: ':.CABTI-A'MAMiE" ��fgE�:�f����i�:g:��:
�

tolli, Estivalet Pil'es e Heito,I RIO, 16 (V.A,) --O ofere-sob o tema do amor filial, deve

I
pó�ito da Caixa Ec.onômi,�.1 d· doze mil e quinhentas t.OIH,!'\d,lS

Guimarães (�uplentes). I cimento de Cade:rnetas Escalaras vá ser' re,velado pelo Diário (.a c.ontribuir para o sucesso do ('úl de trigo da Argentina:
PTB - OlIce Caldas e Bras no valor de quatro, dois, e 'ui! rioca dentl'o dos pilóxinl'1s trê curso "Carta à Mamãe", u'_r?s, LISBOA, 16 (UP) - Acaba de

Alves
. I cruzeiros, destinadas a premiar I �ias..

.

I
centou ser com· entusiasnu qU( ser publicado, em sep,u-,d. d'O_

UDN - João Caruso Mac 00- os alunos primeiros colocados 110 O almirante Augusto do Ama- adere a iniciatíva tendo f.m vist.. "anuário da Univerllidade de Lis·

nald, Geral GUinther, l.af:l'� na I concurso da "Carta à Mamãe" ral Peixoto após anunciar o pro o seu alto objetivo. boa" a oração de Sapiencia p ',)-

mos Vieira e Cladori�o M ..re.:ra tradicIOnalmente patrocinado há
' ferida pelo professor Vito"')lfl

(efetivos); Mário Olin:rer, Jüsâ' vários allos'pelo Diário Carioca Q' U A R T A F·E, R "1 NAS Nemesio, catedrático e atuul d-:-
. Waldomiro Silva, BeneditQ 'le como parte das comemor.l�Ú"� - retor da Faculdade 'de Letra", r.a

resi de Carvalho (suplente8) do "Dia das Mães", foi anuncia,io sessã.o solene de abertura do

PSP - Enory Teixeiril Pinto., ontem pelo Presidente àa Ca.i.",\ \ I ano letiv() de 1956 na Univel',i-
'\' ,/ATRASO DA PAGAMEN1'0 Econômica, almirante Augusto ........ ", _ //"

dade de Lisboa., "Problemas ,lll;-

DO PROFESSOR:AlJO do Amaral Peix·oto. -'.
/

./ vel"sitários da con1\l1lidade 'JUS)

Na oportunidade destinada àf O 'concurso, que visa estil'.l1l, .....:..--. bl'asileiro" é o título da oração .

explicações pessoais, o depu.ado lar o amor' das -crianças pe,P9 de Sapiemcia agora editada.

Lenoir Vargas Ferreira f(U�.OU suas mães, e desde ontem '�unta BELGRADO, 16 (UP) -'0 em-

à Casa a' Rituação 'em <)U:� se en· - mais uma vez � com o apoio baixador Honorio Roig, da Atgên
contram os Professores Dh!'is decisivo da Caixa Econômica, de tina, visitou hoje o ministério do

tas, atrasados n.os seus J.:l1gamell verá congregar êste ano mi)h:. .exterior, afim de tratar do pe-

tos, pelo Estado, qual.do o CM res de jovens estudantes de! ni"':l dído de extradição de. ante 1'a-

fEl do Execu�ivo apregoa sal!!:> fi médio desta Capital e das cirln· velic" antigo primeiro ministro

nanceiro e não se int·�'.·e;,,:rl pela des do Estado do Rio. facista da Croaeia, formulado pe-

situação baqtante grave '_]lIe vem ItEGUl.AMENTO EM BREV�'<: la Iugoslávia ao govêrno de Rue-

prejudi9ando.a referida classe O regulamento do ·�on�un" �os Aires. A agência noticiosa

dos Pr.ofessilres de ::'lauta Cata "Carta à Mamãe", que valeI'á • Semi oficial Yugosp"res's disse

rina. conquista de valiosos e nilmero que, o govêrno Iugoslavo i!oliri-
sos prêniios' para os candidato tará a imediata extradição ele

autores das melhores [·.dnçó.:!, Pavelic, agora que se 'tornou "\)

nhecido a sua residência "la Ca

pital Argentina, depois qU(! fei

vitima � um atentado por indi ..

viduos não identificados, na Ull,i
ma semana em: Buenos ,\ire.'I.

RECIFE, 16 (UP) - N,dc,as

da localidade de Bezerros inf')l'-

Florianópolis, Quarta- feira, 17 de Abril de if957

...

RIO, 16 (U.P.) - O colégio militar desta capital celebrará, no próximo dia seis .de maio, seu sexagésimo oitavo aniversário. Entre ou
Iras solenidades, está prevista a formatura dos sobrevivenles da primeira lurma de alunos, devendo marchar no-desfile, além de GU-

tros, os generais Teixeira,LolI e Zenóbio daCosia.'
'

Conlinúa melhorando

O deputado Osní Regis falou
sôbre os prejuizo� causados no

sub-distrito do Estreito pelas
fortes chuvas que castigaram li

cidade na noite de domingo. Pe·

diu o pa.rlamentar pessedista que

sejam tomadas as provi,dências
necessárias pelos Poderes PÚ

blicos, para o melhor escoamen

to das águas, que de forma di

peta impedem o livre funciona

mento das atividades daquele lu

gar: Lembrou ainda que se aviso

tau com o então
t
Secretário da

Saude, pedindo ao titular ,dessa,
. Pasta intervenção no sentido de

que fôsse evitado uma maior

prejuizo à populaçi'.o laboriosa

do Estreito, no que se refere at}

setor da Saude Pública, tendo o

sr. Paulo Fontes encaminhado o

pedido ao Diretor do Departa,
menta da Saude, e até o momen,

to nenhuma providência t;le 01'·

dem administrativá foi tomada.

sido entregue a Mesa U'l1 reqi:<'
l'i1nento no sentido de ,<ue II Ca
sa manifestasse seu clescontenta
mento à medida que S3' 'Iuer :.0

mar contra o referido pada,
mentar.

CONTRARIA Â BANCADA
PESSEDISTA

O líder da bancada do PSD �

deputado Lenorr Vargas' Ferrei,
ra _,._, manifest.ou o pensamento
d.os seus pares" - ao assever,,�

que a bancada pessedista niir
daria apoio ao que pretendia
corrente udenista, por cOTl"iJe
rar que a mesma não tinha fina
lidade concreta, t!ma vez 1�'�
ainda nã.o foi tumada qualqu",
decisão oficial ::. respeito da si

tuação do deputado "lante;'n"i
ro".

MANDATO DE LACERDA
O representanté ,udenista Se.

bastião Neves foi à tribuna fa
zer a defesa do seu c.olega de

representação na Cãmara Fede

ral - deputado Carlos Lac�rda,
protestando contra' a tentativa do
cassaçã.o de mandato do rllfel'ido

parlamentar. Afirmou- o repre,
sentante situacionista que in.i·

meras vêzes tem, se colocado el11

posição contrária ao sr. Carlos

Lacerda, não concordando lom u

campanha ,que o mesmo t",m fei

to na imprensa 'do país. Todavi.1,
desejava fazer sentir à Casa, <I

necessidade da conservação <lo

referido deputado, no excrcí('i ,I
de suas atribuições pan salva

guarda do regime democrátic:>. l americana

Seu c.olega - deputado Panlo dr. Andres de Cicco, ex-embáixador de seu país em Môscou.

Bornhaúsen - tambem es�,w.} m, O Congresso também 'aprovou a resolução do delegado de

����:�n��a:i:o ;�n��;o �eeu ::� Cub'a, Ernesto de la Fé, que cria uma fôrça.militar ::�::;:e�� Part·ICI··paçNao 'Dos GOV'ernadores'enviou ha algum tempo uma cal'. cana de emergência, a ser integrada por ofici/ais e'
•

,.
,

..
.

.

ta ao Diretor 'da Tribuna da II:Il-
'

cada uma das .repúblicas da Organização dos Estados Americanos.

pr�nsa, em a qual m�'nifestou Também foi aprovada a criação de, Assõciação Inter-americana

�amp'an'has fle�ltora·lssua discordãncia pelo comporta,' , .. -

d I t t unismo e

mento político' do representanto de Jornalistas, ,que tel'a a mlssao ,e u ar cO,n ra o com
,

udenista
'

no' plano federal, bem contra as influências marxistas, dentro da imprensa livre e atra-
RIO, "16 (V.A.) _ Na reumao. de ontem do panha eleitoral, exercitimdo a propaganda po-

. como recusava ..o convite para vés das Américas. Tribunal Superior Eleitoral, foi adiado, devido lítica. Votara o relat.or, ministro Nplson ��Il-
ser o fundador 'do Clube da Lan I O Congresso condenou o colonialismo no Continente, por con-

ao pedido de vista do min'istro Macedo Ludolf, grla, no sentido de. se� il,egal aqu�la, pratIca,
terna, em Santa Catarina, pOI

siderá-lo .contrário aos princípios da democracia americana; o julgamento da consulta do Pai·tido Republi- mas não se poder _conslder�-la, a priori, por si

considerar nocivo ao regime de .

d cano Trabalhl'sta so'bl'e a POSS1'bl'lidade de exer- mesma, como coaçao ao eleitorado.
I d

'
. - b a presidência do delegado o

m.ocráticI� tal sistedmfa dde ativid'� Foi nomea a uma conplIssa�B' ,StO para VI'sl'tar a Bolívia, a con- cer O. governador de Estado a direção de cam-
•de. Fina IZOU por e en er a co") Brasil, almirante Carlos ena,. o o,
•

serva�ão do sr . .car�o� Lace>·,ja
vi te do govêrno de Lapaz.; E.:.�=�..:.�=�;,��n.:. ()....().-.()....().-.()....()....().-.()....;--�··()

....

I i ' I 'i

" RPOMAr °1'6 t(U'Ip)s tFoantesrOafl�CI.arl.S assAeg'ura-m qluetaaJta,III:la aval' 'I'���O:: �v':�Vê:�v:�e::n�e: ':::isaru�: -

o�tro, v�:a:::i::o:�::7t:�:: �o:r::::O�a�i::v�s diretrizes ficou

enc����o
na'

c�maral
'0 A única revelação sôbre o novo projeto, feita pelo minis tro da Educação, indica que duas I}ovas materlas, entra�ao no:, • •

e taquigrafia. Ambas são realmente muito uteis aos estudantes, quando estiverem cursando umll escola

I
.

t l'unto ao Egito contra a eXlgencla çurrículo: datilografia
d d'd d t'lografadas:

"

protestar, energlcamen e, ..' ,� superiol', 'habilitando-os a apanhar as ·,prelttc.ões· dos professores e conservá-Ias na íntegra, "epois e tra UZl as e a I

'1_

pa�a que os navios Italianos paguem a vIsta a taxa de passa-

'1 Os estudantes ganharão, sem duvida, um novo meio de reter a pa lavra dos catedráticos,
. 't

,
J.

• , 'd d b
-

d d
,.

os livros de ciência, geralmente mUI o
.

I I d S Es exigencia impreVIsta e consl era a'

,�
.

A taquigrafia será de grande vantagem para o aluno po re, qu� nao po e a qUJrtr
. / ,

� gem pe O cana e uez.. sa, .

I E'
.. d 1952 d' d' S a nova reforma tiver êsse mesmo 'sentido práti co, em todo o seu texto, valerá a pena concretiza-Ir

,� �O�������"�ar�'&o ���� . ·M==���������-���--"-�-��
t()'-'()'-'()'-'O'_"O'-'O'-'O'-'()••(l._., __()._.l).-.()._.(�

.....().-.()....()... .

�NTREGUE A COMISSÃO
DE JUSTiÇA

O deputado Estivalet' Pires fo'
à tribuna ,para justificar a ne

cessidade de ser a matéria envia
da à Comissão de Legislaçáo
Justiça, baseando-se no Jtegi

EM DEFESA DO ESTREITO

RESOLUÇÕES DO CONGRESSO ANTI
SOVIÉTICO DE LIMA Melhora

. rapidamente

fm

mam que um �aminhão condu7.in
do 40 passageiros rolou n!11l1 (ks

penhadeiro, morrend; ,imediat:l
mente quatorze pessoas. As de

mais ficaram gTavement<! led
das,
RIO, 16 (UP) _: Mais q') refu

giados húngaros chegaram 'I',je
a esta capital pelo vapor Ha!::!

no Conte Biancamano. g'lÍ\wnte

15 ficarão no Rio. Os dem..,i,; re

fugiados prossegUlrao viag.'m
para Santos.

LIMA, 16' (U.P.) - Encerrou-se, ontem', com. a sessão solene

realizada no Teatro Colon, o Terceiro Congresso Contra a Pene"

tração Soviética na Ámél'ica Latina,. Vál"ias moções importante�

foram' aprovadas inclusive uma' que condena com energia todos os

sistemas que oprimam as pessoas e os, povos e exorta os jovens e

os cidadãos a cooperar no fortalecimento' dos rel\"imes democrá'

PARIS,- 16 (UP) - Numerosos

grupos de jovens, a caminho da

esco.la' ou do trabalho, pararam'
hoje para rezar diante da cliiIi-'

ca onde a '·escritora Franceise

Sangen está lutand.o pela vida.

As autoridades do hospital in-

_.. formam que a Heroina da Juven

tude francesa parece estar ga-

nhando essa luta melhorando ra-
SEM

pidamente.
__----------------�----�----------,_---------------------------------------

LEGENDA

ticos.

Na sessão de .encerramento, foi criada a Confederação Inter

AnÜ-com�nista, 'por iniciativa do delegado argentino,

1l0STON, 16 (UP) -, O� m&.li
.cos informarrt que I) t.!x�JHin)ciro
ministro Eden c'onti!1uo melho

rando, depois da opera�ãJ que

sofreu sábado. Eden ainda está

sendo alimentado por meL) de

inje�ões interavenosas; n1as den

tro de alguns dias mai.;, ,iá/PQde
l'á ingel'ir alÍlllentos sólidos.
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