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PARIS, 17 (U:P.) - A França acha-se hoje praticamente paralizada, com a greve de quarenta e oito horas dos transportes em geral, ir rompida à meia noite, na
capital. Os caminhões do Exército formaram fila nas paradas de ônibus e em-frente as estações do Metrô" 'na manhã de hoje para levar, a 'população ao trabalho,
mas nem de longe conseguiram suprir a 'falta dos vários tipos de coletivos. Conforní'e foi anunciado, ás autoridades decidiram que ess.es caminhões cobrariam

passagens de, segunda classe. Um fato curioso é que, enquanto os trens locais e regionais pararam também à meia noi te, os trens internacionais continuam cireulan-
-

,do. Assim', os turistas estrangeiros viajam livremente, enquanto que os próprios franceses não tem condução em seu País.
tem?_' .... Wí-'iUf1t"'il zyw, EWIUIi T

RIO, 17 (V.A.)'- ','P{)r trás d

violação 40 Côd igo Secreto dr

Itamaratí exi�te _o propósito d,

implantar no país um segund

24 de agô ato ";: Essa a' denúncí

feit,a ontem pelo sr. José Joffil�
viee-líder do Govêrrio, talanlo 1

,- imprensa, à tarde, no Palác!o Ti
,

radentes .

Para o vice r.der, D. Oposiçâ,
quer levar o pa':3 de trcpidacã
em trepidação, Je agiia�ãtj. eu

ag i tacâo a uma v-tória do:� �!'lt.

j10S �'eaciona�I-Os cont�>irjc's'

formação de uma ',!�:1 (·,)nsLiên. I

da nacionalista, a._o fo!'tal!:eim"ll
tá do regime demccrttrco « aI

engrandecimento f,cofil'mic() da

Bras il.
-

LUTA. CONTRA PRKVII.f;(.IO�
O vice-Iíder comeeou suas dc'

claraçõ es po'r dk�"l: .iue ú lute
popular contra a 'lH1ttÜ'" de .pri
vi iégios é unia IU�,1 que dura ht
mais de século. NJ nl';13il '�.;ta
1110s lutando ag-ot'ô. ,diso"!, contra
os JH'ivilég-ios, /() privilég·j,l des
au tornõveis: o pl'ivi I·[lg i,) da p�'')f'
rogação dos, mandatos e tar'lbén
contra o novo priyilégio que ,l

j;retende criar - "O diiama,'; (

'privilégio de espionar, 'le llifa'

nlar, (, pl'ivilégio- de es.pic:rnar" dt

subornar, de fràudar c!úC'Jm6!1

Los, de violal' códig'os,. c) prhd1é
g-io de cometer erros ou p!:ntica

mçao é um imperativo, (In vmt a
I

de' popular. O Itamanibi, ,J.� sv

pedirá a punição do fur,c'i,)nál'i,

que o traiu; a .Câ'l��H·(·l'� H'IiI o de

ver de !1rO!)�J' a l?u )'ç;io d'" ';',', u servas e o edificio sede, q",e
tado que consumou -'t cr+m e con

.

l' dse encontra ava Ia o 'em I
tra .a segurança.: A cp',l11ão j'�
____________.:.__.....:...._ __",--

' ..... -:--::-_-:-� 'poüco mais de Cr$ 17 mi-

Mal"s um -ped' "'Ido o' L-,der ����';e:�i;;:;��i:l:d�a�'
. ....,...

"

"
...

'

',instalações. I
'..- 1 a licença �ara J.l.ro�e�:S.:�-10 !-:E-!:}. �'==============,:...,,=_..,...===�===....---

d 'a' U D,.
, ferir. a lnvíoltbllt-tudo do m-mda. Voto de louvor --'----------- -- -.,- -- --,-�----,

,

'. to. São processos .).,e runt"h'íllT Áo' sr. Herbert Moses e

ELIMIN"'ADO
,

•
_

ti· • a questão da Jl·r!);p'Ji"isal.llll):l'l: seus auxíl'iares imediatos a
. . elo que S� diz. no !,.!ellúl'iú ( ( • -

d tp roxrma e semarc, SNij, en-.. iado " . corm ssao ·e con as aprovou
- que se' pub li éa vi s t, ri.{llo nfíC:ü.�

Câmara ROVO '.il�:li1o de l icença da Câ,_lara ("DLldo. (i.1 J'Ot:r:l'f.S I um. voto de louvor pela, ma.,
para processar '>llJuêle li�putado t d50"). Referem-se fi .f.l}r,s' fora '" neira com que. em con UZI-
Êste processo se relacl-rnu com "

"ICâmara.
'. ',,�' do os negócios da e.ntidade,desvio de armas do- R:,éreito I me,

tralhadoras ), cujo j ulg'amcrto ÍI
'

E' um no,,:o nM�U}'J do rrcble aumentando-lhe O patrimo
feito pelo Trfbuuul Militn:. ma-rque o Dirct�,:,.) .�a.:.i(',na], ,d, I'nio, sem prejuízo dos 'ser-

UDN, certamenta, .v.u ,,) urm.iat •

1
. .

Confirma-se, assim, a nn!.íci.\ na sua reunião �l" h ',j'P,- "'lf,ie 1 ViÇOS que presta a _co etiví

que o ,"orreio ';ll1hUe'.} 'I s'Jglllld" assunto' vai sel'- -:lis.:t�ticlJ.. I �ade dos proHssiona,'is de
a quai uma das fÓl"llUlas '3ug'�ri, Imprensa.

O pedido de J;��nç:t !<Íl •• :a liã( das para contorn::.:- o .:a5·) cri�d:)
foi enviado à l�iinw,r,"I 'l'orql."J Sf

com o telegrama 'se�rdl) li,ro .[.(i!,

esperava uln râcl;r�:? de .M.uJf1lfSi lo sr. Çal'los Lac:!" !'I,"é C) 'l'�lVi(

um dos falsári03 �,l" ""IlTta l;r,m à Câmà!'a de i!�,ltdr.; tJ" Hcençi
di ". Mas como ': ,,�o não Se "él·i para PI'"cp.�sá-Io '-0111' lt.1St· em

fieou, será- envf:ldo 'li1CS!1l0 foJ.enl o outros proces-sós \ "(�li rUi R�·bn·

recurso. di", "casó" do G�.sv�(J ue··l!1(�ll·a.

Ilhadoras do Exércit:". i!tc.�.
ign�::,lme·ntf., que. n� C,om.. is'so, a C�L!lnra' (·"Hi,,·{?d��.l'iE

merciár'ios, fúncionárips pú-

blicos,. corretores, mecâni

de automóvel,
çais domésticos e de

cos servi

lavan

dez anos, devido ao empre

g-o de máquinas eficientes e

métodos racionais de tra

balhd,
derias e muitos outros.

IUO, 17 (V . .;\�) .-- Esp�r;lVa-se
para ontem o 'envi i à Câmara do

pedido de licen.;a para prnccssar
o deputado Ca'd9-;, LucerrIn Jali

Iclonado com o caso- da' "cartr
Brandi". Na Procurudorta da,
Justiça do Discrrt» Fecerul, en

tretanto, .romos -iufo.rrua dos qUE
isso só se deve ver-i fi car na }c

g-unda-fcira.

NAÇÕES UNIDAS, Nova Ior
que, 17 (U P) - O Egito infor
mou ao Conselho F'ideicomissá
rio das Nações Unidas que o d
plomata egípcio, Kamal Eddí ns 1
Salnh, foi aasassi.nndo, na ter Iça-feira, na Somália. Salah

, ers

presidente do Conselho Consul
tivo da ONU, na Somália italia
na.' Exercia tais fun,çôes, desd
abril de 1954. Omar Loufti, dele

g-ado egípcio nas Nações Unldas :

recebeu vetos de} pezar de par,
te do Conselho, Afirmou que Si
lah "foi assassinado por crfmi.
nosos, enquanto no exercício d,
suas funções ".» A delegação egí
pcia infirmou não ter maiore
detalhes, "O sr. Salah rnor-rez

'no' cumprimentD do dever. Qu
,esteja em paz" - declftror.
Loufti. \

,Pl'evê-se,

território' soviético. Canta cor,
formiàáveis armas' nucleares
que estão sendo constantement
aperfeiçoâdas. Tem 'sob seu con,

tante -domínio uns 100.000.000 d.
llessoas fora das fronteiras rus.

sas. Portárito, devemos continua!
a ser fortes e y,igilante's';.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

o Dr. Rafael Cruz Lima, presidente d�
�omp.anhia Nacional deSeguro Agrícola,' en
tidade de economia mista sob o contrôle d['

UnAi�o,. está realizando uma obra que merece
apoio e aplauos de quantos se iÍlteressam' pelo fortalecImento da, economia agropecuárí.,

C EH B IIAS·
no

B::�:'a_Ori�nmçã:O;-Dr. Cruz ., O

CI NE S O JOS 'DA COFAP-' n? 58(} de 241
.

A's 5 - 8hs. C�SA ja firmou convênio com o. estado de
. A ·E de Novembro de 1956, refe-

"

-, A mais âudscíosa São. Paul?, que c�rr�ará para, a CompanhüíA's 3 - 7% - 9 3j4hs. rentes aos filmes com mais i p�o�za dos tempos qUE! pas- uma receita d� prermos no valor de 20 milhõ-
(Ho.rário !

a-lterado devido de 2 horas de projeção!). sam! -

'. es de cruzeiros. Cóm o,Banco Mineiro da Pro-
grand: m::::e��POlgante Censura até 14 anos. th:;;k' :U���LAS SilV�:�.r duç�� foi fírmado um acôrdo que torna obri-
aventura de tôdo�, os sêcu- MANGANO Rossana

gatório O seguro na CNSA das lavouras finan
los! PODESTÁ em: ciadas pelo mesmo, no Estado de Minas Ge-
'Kirk DOUGLAS,� An-

A's _ 2hs. ULISSES rais. O rendimento da administréJ,ção Cruz L�
thonv QUINN - Silvana

Uma gozadíssima co-
....,No Programa: , h1�, na CNSA, impõe-nos a,segurança de queMANGANO Rossana C' N t'

".

N t 1958 tará Imédia do cinema Nacío- me o iciarro. ac, a e
.

,es ara imp antado o seguro agrícolaPODESTÁ em: P 15 '8 d
ULISSES

nal! reços: ,00, _ ,00.. em, to o o território nacional.
o CRAQUE (Alterado de acordo com

O
o PARÁGRAFO ÚN.ICO _ ,.

-o o_;..
. ,

Com: Carlos' ALBERTO. E ti 'd' dARTIGO 40'd'a PORTARIA
" s iveram na se e o PTB, acompanha-No Programa: • d d AlbDA COFAP nO 580'de 24 .o,s o.sr

.. erto Muller, presidente. da FeF'ilme. Jottial.· Nac.
de Novembro de"1956, refe- deração das Colônias de Pesc'a dêste E'stad'oPreços: i3,oo - 6,50.
rentes aos filmes com mais os srs Dario M '1 Cd' P d'

.

,

Censura até 5 anos. ,

.

"
.

anoe. ar os9, . resi ente da
- de 2 horas de projeção!). �olônia dé Pesca dos Inglêses, e Marçal QuinCensura até 14 'anos. tino Nunes.

.

�.':n Regressaranid:°�io, onde se achavam
.

' À's _ 8hs. '
em serviço, os srs. Dr. Almiro Batalha e o

_ Uma peHcula que eu- vereador Júlio. Pau.lino da Silva, respectiva ..

grandece o cinema na mais
I menté; Delegado e Diretor de Administração'

- sr. Bráulio Silveira, .comovent� mensagem de do SAMDU nêste, Estado. Na Capital da Re-
jogador de futeból; Deus á humanidade! I pública os ilustres àdmin'st d

.

-

'.

d
_ sta. Ilma Pichinatti; GBbert ROLAND _ An. d .

,.

. 1. ra ores CUI aram

I CLARK._ S
i e mUItos assuntos bgados à ampliação dage a . usan ..'

f
.

WHITNEY em: prestIgIOsa e e iciente entidade. '

'
'

. A VIRGEM DE FÁTIMA �Oo-.
. War�erColor' Foi eleito '0 Dir�tório Municipal do PTB

No Programa"" de-Piratuba,'coffi; o�,seguintes imemb:tps: Ar�J�r��l da' Te{à. Nac. lindo Matzzenbaeher (presidente.), Pedro A.-i
�:��:'� J::�,o17a�::: damczi�, José V�sc�vi, Zef�inp, Vesêovi, 1 L',. _

. t.
\,'7

,

Volney''''Bazzi, Brandisio·Masiaro, Jo�é Cha' � .

vés, Zbini�w Adamcz�k, Octáv�o Monti�elli, i.'O ,·P.rêfeito Osmar CunhãRubem LeIte, AlbertIOo Laurmo da SIlva," . ,', .

"

'

Tert�li�o Backs, Nazário ,Nevitte Rosa, Jo- NaU'niversida'dê Pont'íficaao' RIbeIro Gonçalves, Jose dos Santos, Ver- .

_�.. .: .

,

--' sra. Ondina Clímaco "

"O LUX ,HOTEL, . Paixões. violen.tas
.

e in. gilio Alves, Guilherme .Basso, M.anoel Gon-:- Cat'(:)�II·l'a,
.

do RI·o· de' ·J·a·.ne-Ir'oMacuco, esposa do sr. Val_ oferece a você:a HH'- controláveis; çalves de -'(\zevedo, Avehno RodrIgues, da Ro- .. � .

r
.

dir da Luz Macuco, funcio- Ih Ad·.1 d Jeff t:'HANDLER Jane A f
I E d

,..

d t'lh d dor mesa 3' CIC.la e.
'. - .

sa.· sessão oi presidida pelo Delegado 'dQ ncerran o a sene e pon I a a e asperezas,
nário estadual; ., • RUSS3:LL - Dan 1?URYEA E

' conferências 'pronunciadas mas sempre iluminada pelaFaça suas� ret�'ll'õe�' xecutiva' Estadual Sr H'I'la" Z t'"_ sra. Rute Pereira de '\
em: .. .. .

'

FIO or ela, que sôbre o impor.tant� assunto fé no triunfo incontestável

Campos Lobo, espôsa do
-.....

.

no :. .

SANGUE ;DE M,ESTIÇO 'conduziu os tr��.�lhos com ,extraordinária se, j nacional "€). M�nicipalis- ,d.o Bem e da Verdade, um

sr. Alvaro Campos Lobo,· LUX,:HOTEP'.:: Technicolor .' gurança e habilIdade. mo", o -sr. (Ir. Osmar Cunha acontecimento que me valha
L � _ Prefeito Municipal e Pre como fuma cu,lminante ex-

do alto comércio,;
�oI"••"""""'.J"J"",.""",,,,,_,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,

No Programa: -000- I sidente da Associação Br'a- pressão da Bondade dos ho-

U S
.

E M Ih'
Notícias da Semana. Nac. ,Na- sessão Ide ôntem da' A�sembléia :r;é- ,I sBeirá :de Muni�ípios ___: fêz mens, será êste, meus se-'

I'a U f'P resa m das Preços: 10,00 _ 5,00. .

I' D' OI
' 'o segUint�, e aplauàido dis-- nhores, o fato de me havet-.

gIS atIva, o ep. ice Cal,dáS apresf'!Íltou um, I'

.. Censurá até 14 anãs. .

. ') I c��so ;na U,n�ve�idade. Pdn-, ?es acolhido eIJ:,re vós para
Um ,caso raro e de grande' significação deu-se êste projeto de lei dq·máxima significaçãb para 03' I bfl,ca Catohca Ido RlO de 11m debate em torno do mu-

'���á:'":': !�..:!'���:';'.::� i:':,;::��ald:�O�;:'';d/gJ:: .'ft!!..•.;!!.....�.' .i..':.
'

..,.. �:e::��tp��sd�e i�����.�o, �:��:n��oPJaro� : ;�\���te.��:�r:�:�:�i�u: �!�:ra�s:e\��i:��::et,e��
de. �� . realIzou' naquele amblente- que me rendo inteiramente

. Chegaram as malhas da esta<;ão. Um mundo de sé; O projeto. cria os.. Municípios � ARMA� li de, sadia formação intelec� à generosidade do voSso hon
.indíssimos conjuntos, blusas, casaquinhos, saias, sweters, A's _ �hs.

.

ZEM GRAVATAL E ANGELINA
.' tual' - roso convite.

artigos para meninas e meninas-moças. Também para _ Um 'fI'lme
".

'

.

'.' . i "s'e . há, na minha v{da, A ,Universidade Pontífk
meninos e çav;lheiros.

.

lar,.. Sensaciona�sp:ta�:- -000- I ULTIM:I DOR �
cia do Rio 'de Jan,eiro,_cuja

A marcação de prêços, obedec�ndo seJllpre a um
trizante!

-

Estiveram na séde do PTB, nesta, Capi !: 04

. . .'

..' . II exi·�tência, para a formação
rigor absoluto,' quer nas vendas .à vista, quer nas ven- ti' f d t t

. -

d" TI V4
moràl e intelectual dos bra-

da's à prazo, foi efetuada. É bom que se diga, de pa:s. Robert' NEWTON a ,
.

a 1m· e omar par e na reun,lao or lna� I ,IS:P81 _ �,' sileiros, tem sido verdadei-

6agem, ,em abono do Estabelecimento, que a sua d'ireção Glynis JOHNS em: ria da Executiva do PTB,. os Srs. Dr. Walmor I ramente benemérita, não te-

tem uma acentuada'preocupação de vender normalmente Oliveira, prefeito de Laguna, Francisco lY.la�, I . HEINZ SCHlPHORST rá 'a esperar de mim senão
maia em conta d'o que as demais casas cómerciais.

.
NÁUFRAGOS DA VIDA h d d S I d d I "Encontra-se nesta Cidade a fraqu.eza e a sincerIdade

No entrétanto houv-e um pequeno cochilo por parte
C q O e ouza, sup ente e eputado, Wal

o famosó' ciclistà catari- com ql:le propugno um ideal, .

<lo encarregádo dos cálculos de cust.o de venda. Um êrro Technicolor
. ter Roussenq e Luiz "Bianchi, respectivamen:' vinculando-o ao soerguimen

nense Heinz .Schiphprst, na.
que, áliás, favorecia, exclusivamente, o referido estabe- No Programa: ' te, presidente e .Secretário Geral da Executi tural de Blumenau.

to da nacionalidade por efei

·lecimento.,.. '.

N d R' d S I I
.. ,. to 'lógiço da sua illdependên

ReporteI' da Tela. a-c va e 10 o u -..T d' 2' d
..

o o CI·· A'

Todavia .. " o êrro foi .notado e ontem os funcioná- ,'. u.�0 la. . 'e març - Cla, econollllca e da sua au·

rios da firma trábalharam até tarde da noite, na retifi- Preços: 13,00 - 6,50. .... -000- clista Heinz Schipho·rst, fez to.;determinação pülítico-ad-'

cação� ..
'

_ . _ .

(,
� tíE!••U.; Censura até 14 anos. O PresIdente Dr. Acácio ,Garibaldi' San u�a demonstração . de ci· ministrativa.

, Dessa rehflCaçao s,urglraü grandes e' quase sensa- _. .. ..., clismo em redor, da 'Vraça
<:ionais. surpresas, para a. freguesia. r�·&-yltl-

ThIago contmua recebendo telegramas de de;,: . Confesso que, ao recebeI.'

��U.L.·II I ad' b' dI' Nereu Ramos, em Cricium:R, O' vosso convite para tomar
. S.'Ó �ode.mps elogiar e cO,m sincero entusiàsmo essa

' .. "'� ,: tac os .pete 'ista� e e 'par' amer1tares, .. qUE.
.

f
-

t I I b t t d d I I
--- • on,de pedalou 35 horas sem

I
parte �nestes de.bates, .

senti-
r.eh Icaçao o�or una e� ea , �" .em um � es a ,o a � ta '- I I exaltam a- firmeza da orientàção do PTB e drí total de 630 m.e tomado de invulgareslInha comercla,l e apurado crItel'lO que orIenta essegran-' .

.
(.{ parar, num M'>

4e estabeleciment;{ comercial da praça.
. Ns -:- 81hhs.. bancada na Assembléia, qu� e�pel4a a coesão km e povo de Crisciuma apreensões, t'io grande é em.

, . E
- .

d
-

f I d' d d d
:..

. . mim a conciência. do pres-

M d Fl
'

I
_ moçoes am 'R nao nâs i eiras parti arias e a uni a e

'

e pop- .festeJOU-o mereCIdamente.
t"

.

I
. I'

.

Prefeitura _.'. e. I oriaDOPO is'. sentidas nas,' eletrizantes tos de vista 'dos líderes petebistas dêste Esta-' Agora lIeinz 'Schiphor3t t�g:�d:o�:iv:;:;;ad: �:���:
.. quênciâs do sensacional

d.o.
c'

"t' .

d f" d R' d'J .

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
'

.
'es a. cumprm o uma pro- ICla o 10 e anell:O, em

filme:
.o.......(y.....O....():.-Cl.-.O.....()�().....()...,.()..;...()... ,.inessa, pedalando :p� San- contraste com a modéstia

E'D:I TA L D'E C O N V O.,C·A ç Ã O' ,

··S· d J' _

de ,que, nos círculos provrn
BÉ�. AUG. RESP: LOJ. CAP "REGENERÀÇ.AO

ta Catarma. aIU e om
danos, não se afez aos am

ville e passou' pelas seguin-
/ CATARINENSE" bientes de 'maior erudição,

Technicolor De Ordem de Resp. Mest:, convoco os IIr. do Quad., tes .s:dades: Jaraguá do .qúal o de uma das maiores
Com: Robert NEWTON J o gozo da plenJt. Maç.' e, dos seus drlireit., para a Sess. Sul, são Bento do' Sul; Rio éelebr&das instituições edu-

_ Glynnis JOHNS:."� "ce Eleiç. da novll, Adm. do periodo 1957-1958 d,a, E. V., à Neg,rinho, Mílfra, Oanoi- ca.ci9nais' . da América do

No· Programa: lealizar-se no dia 20,cor,rente, às 15· (quinze) horasl no, nhas,' Lajes, Rio do Sul e SuJo Representa esta Uni-

Reporter ,d,á' Tela. Nac. seu Templ., à rua Vidal Ramos, numero 80, nesta ORo
Florianópolis, num total de

vérsidade indestrutível mar
ORo de Fpolis, 16 de Abril de 1957 da E. V. co de .imensa valia, não so-

D. S. 800 km. Daqui seguirá 'Pa-, mente no tempo, mas espe-
Secretario ra Itajai. (Gontlnua na 11& pag).

a novissima '

fUIU ,OOBBS DE IILMOflOIS COIClvas TOei 10 CORPO SOMENTE'fM 2 LUGIRES )
Sem 'tlí�ucos r sem correras a- mundialmente farriosa vamente s; .... o uso da funda OOBBS tn tSQllUt1 I

funda Dobbs - tom "spnnfhookv" - reduz su, "hernia. Porisso os médicos do mundo .ínreire a receitam.
hernia'\· e • lustêm com firmeza Lavável, Higiênico para homens, senhoras e crianças. .

e Moela, • funda .Dcbbs é in.p.,(,bíul no corpo _ TEMOS F O l H E T O .EXPLICATlVO PAllA
devido •.concavldade de ,ua, almofadas móv'Íf, fe"u ATENDER PEDIDOS DO INTERIOR.
de Iau,....healthv" 'Ü SI mesmo a coloca em 1 segun fabrIl.: Oobbs fruIS CD. Blrmlnaham. 1'•• U .. S. I.
-de, P"m" r . lhe qualquet trabalho, esporte Definiri Di'" únicos' HERMES FERNlNDES I C'I. UUI.

I,. Rio Branr.n?!! 19.0,. Rio de Janeiro ,-, Rua do Seminarla. 41 . 4.° sI 41 . S. Pauli
Veja hoje mesmo esse notável aparelho no La Porta, Hotel, quarto 303

nesta cidade com o representante. da fábri�a DOBBES, atendendo
'

hoje .somente das 8, às 20 horas.

\ ... Technicolor

Cine Noticiário. Nac.

Preços: 15,00 _ 8,00.
(Alterado Ue acordo com

o PARÁGRAFO úNICO -

ARTIGO 40 da PORTARIA\

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

rinho Ferreira;
- sra; Zita Flores;
- sta. Zilá Nicolich

.,.--' sra. Solan�.e Guima

rães Osta, espôsa do sr .

dr. Alcione José Osta, en
.

genheir� Ag.ronomo, resi

qe,nte n1 Capital dt "Repú�.da bhca; ç .

- Ivone Marinho Ferrei

ra, filha do sr: Manoel Ma-

Silva,; - sra. Euridice Carneiro

da Luz D'Eça, esposa do
. sr. Tte. do Exército Felipe
Gàma D'Eça.

- sra. M.aria Isabel da
Costa Souza, filha, do sr.

Lúcio Veriano de Souza;
. _ sra. Braulina Coninck - sr. Edgard Schneider,

Ribeiro, espôsa do sr. Ciro residente em Joinville;
Costa RibeirO';

'A's _ 3hs.

"últHna Exibição".

PAVIMENTAÇÃO·.DA AVENIDA .RIO BRANCO
O Prefeito Municipal de FlorianÓp�lis,' tem "o 'pra

zer de comunicar .ao p,ovo em geral que,. nesta data, en

tregou ao trânsito '�úblico o trecho ,da Avenida Rio Bran

eo, entre a rua Esteves Junior e '� Travessa Joinville;
inteiramente pavimE;lntadõ. ná attH\l administração.

'

- ..
-

Pelo auspicioso fato, o Prefeito Municipal �grade_
ce ao povo florianopolitano, ,cuja cooperação com a Pre
fé'itura vem !'lendo um iatôr decisiv� do surto de pro
gresso por que passa atualmente a nossa pa_pital.

.'

Prefeitura Municipal, em 16 de Abril de 1957.

Preços: 10,00' "- 5,00;
Censura até 14 anos.

NÁUFRAGOS DA YlDA
/'

eleito che.

.

Bastou o fatõ, em ai muito natural e justo para o espí-
rito de classe, para que dêle já os impenitentes esct'evedei
1'08 palacianos quisessem cortar uma talhada política,

Mas, se a homenagem 'fõsse politizada, aconteceria
.

"estouro". E os primeiros a desarri�carem seus nomes d&J
listas, depois �os' pessedí stas, seriam.. obstinados lutadoren -

�nR�
.

!
E' só experimentarem,.. E ficarão com mais uma Iiçâ o

daquelas de exigir "sa'lmoiras".'
*

* *

O' deputado Paulo Bornhausen decididamente está criando
juízo: recusou-se a fundar aqui o 'Clube da Lanterna -e nâ-i
aceitou a Secretaria do Interior e Justiça,
,

'O primejro encargo era cabacax! �zêdo e o segund� repre
sentava a clássica' lata de Toddy - prêmio de consolação
para os que perdem na '�.Hüra do Pato".

*

* *

Passado o pleito na Assembléia, um dos próceres da li
n, N., papeando comígo.. ao ver o dr. Aderbal R, da Si�va pas�
sal', comentou:

_

'- "Ele' ful Impíedosamenta sádico com os dois últimos
.

que aderiram ii lista do governador! "Cast.igou-os em banho

, maria, fleugmáttco e sürride�te! Quando eles descobriram
era xaf_ontem!'"

*

Os delegados da U. D-:- N, barj-iga verde à convenção na

cional, levaram ao Rio a missão pública de pleitearem para
o sr. Irineu Bornhausen uma das vice-presidências do Parti.

do, Nesse sentido' receberam até 'recümendação em discurso
na sessão de encerramento. da convenção regional.

Mas, o representante dei Santa Catarina no Díretô rio Na,

ciünal eleitü füi .o sr. Aristilianü Ramüs - pai dü dr. Célio

Ramüs, sU:mariamente de-mitido pejo sr. Irineu Bürnhausen

nüs últim.os dias dü seu g�vêrnü, '

A U. D. N, d� Lajes, encafifada com essa escolha, atri,
buiu·a à indic�çãü �üs repre�entantes estaduais ·-üs tais

que levaram aü Ri.o .11 pretensãü .da vice.presid 'ncia para °

sr, Bül'nhaustm,

Ouvido a respeit.0; '.o CeI. Aristilia�o explicüu a surprêsa:'
- Sãü .os amigüs,., do Rio ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Estado" o mais antigo. :piê�'rio de Santa. Catarina
..................._-"""""""'"""' 'Florla.ri'ópolis,

_l_� � � :���::��====������ �� ��'

para o inverno de 195'1 o mais completo e.o mais' gigantesco estoqu e de artigos para
ça destacamos 'q

BELÍSSIMA E'GRl\NDE VARIEDADE DE

'Agasalhos' 'de
Lonlra - Biverele -- Seal Kolius.ky � Pelil- G{es Rasso - Palit - Gris Canadense Pelit - Gris Alaska-

Kamlchalk� - Muskral, - Chinclé la'- e alguns 'iníssimo$ EXEMPLAR�S DE VISON_

Apresentando

'I

senhoras, 'homeris e crian-

(
I'

Pele, Manteaux e

'Precos Modelar e Sensacionalleole Icessiveis
Casacos de pele -lontra - 2/4 - desde. 2.700,00 � Casacos de pele. - lontrà _- Comprido
Estolas, desde, -. � " .. ,

'

3.�OO,qo - Estola de chinchila. a

Casacos de Nyl.on de Sêda, em Marro", Pretoe Branco com Preto, a .

Convém 'lembrar que a firma 'proprietária de A Modelar � a mais antiga no ramo d e peles do Estado. Provavelmente 90910 dos
casacos e estolas em uso foram fornecidos- pela

•

.
'

..

escolha pela e.tiqueta

>
.

.;.... "

J.. A •

SU8 nova rOUDa anatomlCl
,
.

'para o .homem moderno,!

'Jmp� . I

"
"

.1"0-

• é confeccionada em quatro talhes
e em 3'2 tamanhos. 'Seus" tecidos e aviamentos são .

de alta qualidade e pré-encolhidos.

,I

• Você se' sentirá bem, pois o corte IMPERI�
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortávd'
e muito mais elegante.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - esti
prontinha para você vestir, Não há longas espera.
ném demoradas provas.

Garartida por

TECIDOS E AftTEFATOS FISCHER' S/A
Rua Prates, 374 - São Paulo

35,anos/especializada no ramo do ,vestuário

Distribuidor exclusivo:

MAGAZINE I HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A,

Santo Catari""
�

• ;!to,'"

•

,i
"

I,

"

.. 4.950,00
7.000,00

1285,00 . '

/

o humor· por Irás da"
Cortina de· Ferro

1.200 ',Casas
,

80,1t A'gUB'
s. LUIS, 17 (V A) - Cerca

de mil e duzentas casas estão
inundadas' na 'cidade maranhan

I
se de Pedrefras, por ,1;lOtivo ds
cheia do rio Mearim. -: :- "Cuidado, Shukov (Chefe

E�_ consequência, reina apre O, regime da Hungria con do Exército Soviético)! Os
ensao entre .as autoridades sa

'

nitárias do Estado, receosas d \trolada pelos soviéticos de- alunos dos grupos estão
que epidemias oçorrarn naquela cretou que qualquer cida- marc_hando"!
Cidade, bem como .em outras
localidades ribeirinhas atingi
das pelas inun-dações.
Intensas chuvas 'têm caido 'na

Capital e interior do Maranhão
provocando, além da �heia do'
rios, ,a interrupção do tráfego
em estradas de rodagem, com
sérios prejuízos principalmente
para o movimento do comércio
do babaçú, cujo transporte não
vem .podendo ser feito nas con

dições normais.

. ", .. "

dão na posse do qual fosse -: :-

encontrada uma arma esta- .Antes da revolução, a

va sujeito à pena de morte. Rádio Budapeste transmi

Existe uma arma, todavia, tia tôdas as noites um pro

contra a qual até mesmo a grama curto para ser, ou

pena de morte é inútil. E' vide pelas ,crianças. Come

ela a anedota antí-comunis çav� geralmente com uma
..

mulher que dizia:ta, e 'os .húngaros usam-na
com tanto efeito como o fi- "Boa noite, crianças, vo

cês estão deitadas"?

Durante a luta, a versão

foi mudada para' o seguinte:
"Boa noite, crianças, vo-,

cês já voltaram das barrl-
,.

N(J'r��elúa: ·'·Ue S8 r io
a 8ussia

OSLO, 17 cu P) A Noruega
respondeu firmemente a Mos
cornvque continuará a pertencer
à 'Organização do Tratado dr
Atlântico' Nórt� (OTAN), nãq
'obstante as ameaças de extermí.
nio, que lhe 'dirigiu a Rússia
em 'caso de'" guerra.
As declaraçõas feitas pelo Pri

meiro-Ministro norueguês, di
zem ainda que, sôbre a defesr
da Noruega, só ela mesma de
cid i rá, mas que seu Govêrnr
"jamais contribuirá para ume

política que tenha desígnios a

gressivos e nem o território nr

'rueguês será utilizado para tai
fins."

Ameaça de Moscou
As declarações do Govêrno d

Noruega foram feitas em res

posta ànota que lhe dirigiu
Primeiro-Minist1r� 'da União s,
viética, Niklai Bulganin, e n

qual Moscou o prevenia de qu
a \ Noruega' será varrida da fac
da terra "se seu território vie'
a ser usado para base de ]1l'oh
tis teleguiados contra a Uniã
Soviética".

\ CADA UM POR SI

Depoi sde examinar as acusa

çô es russas, o Govêrno norue

guês declará que' considerou

rt:be��ãOun��n!:�:o c�:o ��Ofe�:va�.. GRIPE E SARAMPOsua : liberdade e independência'

I
'

,
'

e acrescenta que a repressão da, MANAUS, 17 (V A) - As trl- Enfraquecidas pelas lutas,
revolta pelos russos causor. bos dos índios Catuquinas I tre elas, 'muito reduzido era
uma espontânea e for!e l'ea�ãr Jamamadis, que tin�am s?�� número d� indiv!duos' quandr
entre o povo noruegues e im- malocas no alto do rio Inauirrí I as enfermidades Invadiram o a

pediu maior desenvoJvimentq I foram quase completamente di- campamento, ocasionando um

dos vínculos entre nosaos paí ztmadas pela gripe e pelo sa mortandade extraordinária. Pe.
ses,"

,

ramP9" , receram cêrca .de 120 índios, es

capando apenas 70, que fugiran
espavoridos, abandonando a'
suas 'tabas e os seus doentes
Isto, há meses.

'

Entre os sobreviventes figu
ra uma menor de 16 anos qu
foi batizada na Bôca do Acr

pelo padre José Carneiro
o nome de Nazaré.
Agora em companhia <lã CIVI

lizados, Nazaré voltou à maloca
mas encontrou somente ossada'
humanas. espalhadas por tôda
parte.
A nota mais triste é que Na,

zaré encontrou dentro de SUl)
"

cabana os' cadáveres de 'seu$

pais, ainda nas macas (onde re

pousavam quando morreram, c�

mo que mumificados, em condi,
ções de serem, perfeitamente l'l!

conhecíveis.
Assim,

.

desapareceram prà
camente aquelas duas tribos.

zeram com �s armas de fo

go durante a revolução .. His

tórias como esta correm

através das regiões domi

nadas' peles comunistas.

Mesmo no auge da luta, os

hungáros contavam anedo

tas sôbre seus problemas.
, t

,Uma piada definia a situa-

cadas"?
-: :.-

Dois meninosnuma esqui,
na de uma rua de Budapés-

ção como uIlJa luta entre um te discutiam seu sucesso

partido que tem uma erga- em atacar os tanques rus

nização que atinge tôda a sos com' coqueteis Molotov:

nação mas .não é apoiado "Eu estava com a ar

pela massa e uma oposição tilharia Ieve", �iss.e o prí,
.quê tem � apoio das massas meiro -menino,
mas nenhuma órganização. "E eu estava com a arti-

: :- lharia pesada", disse o se-

Com relação às "crianças" gundo,
- adoleseentes e mais "Tolice", falou a primei-

I

vens ......- que lutaram contra ra criança.. "Seu bando ti-
'Os tanques russos com tan, nha como equipamento sõ
ta galhardia, apareceu nas. mente garrafas de um litro.
.paredes de Budapeste uma A nós deram garrafas de

inscrição de giz que dizla.: dois litros".

DUAS TRIBOS DIZIMADAS PELA

" '
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Floriáfiópôlis; 'Quinta�Fe ira 18 de 1\bl'hl de 1951---

..

«NO tenacUlo,. Semana Sanla na Caje- -,..-...--_......�....

�·I
PCal'�'�s�e·NpToAss�l:V·�!,!p,a.is�l;;8aIDdie�mAl.BRmn,�e.Ls.teMcaãll.cOe!· "'m�e;���;:::����,��������é�: Exnresso florianópolis1tda. '11Meu "',J. bradas na Catedral Metropolitana as cerimônias dase-" .

1'odavià, não seja como eu quero, e, sim, 'como tu que i mana Santa, obedecendo ao seguinte programa;
.

, I
res. (Mat. 26:39). Ler Mat. 26:36-46. Dia 18 � QUiNTÁ-FEIRA - às 9 hs. MISSA PON- w :

NA �OSSA prática da oração, temos que chegar ao TIFICIAL, intercalada pelos belíssimos e imponentes atos
.•
= I.

ponto de completa renú 'a
'

da SAGRAÇÃO DOS OLEOSo As 18 hs. MISSA SOLENE Trànsportes .de Cargas em Geral entre Plorianôpolis-e- Curitiba' •, ' , nCI, se queremos que nossas I' •

orações sejam respondidas. Sabemos que a vontade de COM ASSISTÊlNCIÁ PONTIF1CIAL - com alocução ao
.

_ Porto Alegre·- Sãó Paulo - Rio e Belo Horizonte' I
Deus é sempre o melhor.' .Sahemos também que podemos Evangelho - e PASCOA DOS FIE'IS, em que' tomarão I \

r

.

' :.confiar nêle porque Ele' nos ama. Mesmo assim não é parte principalmente todas as Irmandades e Associações

I
-

,

.
fácIl dizer: "A tua vontade, não, a minha, Senhor", ou religiosas da paróquia. Terminada a função, haverá a

ce-.
Agências no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo até São : '

'

orar como Jesus, no Geatsêmani: "Não seja como eu rímônía do LAV'A-PE'S. Durante a noite e manhã dr Paulo' com o-Rodoviário Rápido Riomar •

quero, e; sim, como tu queres".
#.

dsa seguinte haverá ADORAÇÃO AO SS. SACRAMEN- :
Num congresso de jovens, tive 10 grande gôzo e a -TO NO SA�TO SEPULCRO. .: i

oportunidade de orar com um dos/moços e couduzí-lo Dia 19 -,- SEXTA-FEIRA--às 15hs. MISSA DOS li MATRIZ: FLORIANÓPOLIS - Escritório e Depósito: .Rua .'
a Cristo. Um dia recebi dêle uma, carta na qual expres- PRE'SAiNTIFICADOS - com alocução de Sua Excia. I Padre Roma, 43 - Téweo - Fone: 2534 e 2535 :. , '},
sava sua alegria dos/primeiros tempos, desde que de- Revma, depois 'do CANTO DA PAIX�O.. ADORAÇÃO I .

ra seu coração a Jesus. DA CRUZ. Durante a Sta. Missa os fieis que o deseja- End. T�legr.: SANDRADE •

Mais tarde, êle, escreveu-me outra' vez contando- rem e estiverem suficientemente preparados poderão, rei I I'
me que sua mãe adoecera g/aveménte. A tormenta dis- ceber a sagrada comunhão - As 18 hs, D�SCIDA DA II FILIAL: CURITIBA - Rua Visconde do Rio Branco 932 _ 9'�6 I
slpou sua alegjiía. 'Disse a Deus: "Se' deixares morrer CRUZ. A� 19;30 hs. PROCISSÃO DO ENT'ERRO, obede- . , u I
a min-ha mãe, não posso crer que sejas um. Pai de amor, cendo ao itinerário seguinte:'Praça 15, ruas Felipe I

. Escritório e Depósito: Fone: 1230'- End. Telegr.: SANTIDRA

:.:..e portanto, não posso mais te amar." Havia uma tem- Schmidt, Alvaro de Carvalho, Conselheiro Mafra, João

'1pestade-em sua alma, Mas, afinal, êle orou: "O' Senhor, Pinto, Av. Hercilio Luz, rua 'Tiradentes, .Praça 15, Ca- AGE�NCIA PORTO ALEGRE
.

'7'

t d I T inad
,-

SERMÃO DA SOL
:

I

- Rua Com. Azévedo, 64 -,
não posso abandonar-te, tu 'tens que fazer para minha .e ra. ermina a a procissaoi-

. E-

I:mãe, o que' te par�cer me,lh(}l:;'. Ele crescera na fé e IDADE: -

-

,

. Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTÓ ALEGRE - R. G. ISUL - I
podia confiar em Deus e amá-lo. DIa 20 - SABADO SAN'l;'O OU.,vIGILIA PASCAL Atende: "RIOMAR'; _. End. Telegr.: RIOMARLl I·

O R A ç Ã O - às 22,30 hs, BENÇÃO DO FOGO NOVO, DO 8InIO ., -, : .

O' Senhor, eu sei que é difícil dizer: "Faça-se a PASCAL, e da FONTE BATISMAL. RECITAÇÃO DAS I :
tua vontade". Mas, eu sei, igualmente, que a tua venta- PROFECIAS, CANTO DO EXULTET. RENOV�çÃO i I FILIAL: SÃO PAULO - Aveníoa do Estado 1666 - 76 I
de é' também o melhor para mim. Por Isso dill'ei hoje: D�S .PROMESSAS DO BATISMO. Em seguida.à meia

'I. Fone: 370650 - End. Telegr.: SANDRADE •

"A tua vontade, não a minha, Senhor". Em nome de noite, MISSA SOLENE DA VIGILIA PASCAL E PRO. : I
Jesus Cristo, meq Salvador•.Amém. CISSÃO DO SS. SACRAMENTO, em torno da Praça 15.. : )1i�'W 'I.PENSAMENTO PARA O DIA

.

'D'ia �1 - DOMINGO DA RESSURREIÇÃO ou PAS ..

: RIO DE JANEI O - Rua Dr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17�3�
Confiarei em Deus, em tôdas as' circunstâncias. COA - as 10 hs. SOLENE MISSA PONTIFICIAL. Alo.. 3 17 37 Ad'"

.•

Johan Hansen (Noruega)' cução ao �vangelho. As 1� hs. MISSA VESPERTINA. I �
- - - ten e: RIO�AR' - End. Telegr.: RIOMARLI :

-000-- Alocução. COROAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SE-: .. -, I:
SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL (Sexta-fejra da Paixão) NHORA. : BELO HORIZONTE - Avenida Contorno, 571 •

Ao sairem, encontraram um círeneu, chamado 'Si- NOTA:- Para' a Comunhão lJas Missas vespertinas, i
·

mão, a qu�m obrigaram, a carregar-lhe a cruz. (Mat. é necessário e basta observar o jejum eucaristico pela I'
FONE: 4-75-:58 -=- Atende: "RIOMAR" :

27:32). Ler Mat. 27:29-38. • . seguinte maneira: la agua natural é sempre permitida; I :
�SSE homem de Cirene, ocupa, por um lápso ínfi.- líquidos, exceto os alcoolícos, pelo menos uma hora an, .. 01••II O.�:

mo de tempo, uma das mais invejáveis posições na hís- tes ; e até'tres horas antes é.permitído tomar alimentos.
---' ------,-� �- _'- '_ - .,,_.. � --.,----- -,,--

tória da humanidade. Ê,le ajoelhou-se nas ruas poeiren, solidos e liquides. sem distinção.

P t
�S D'tas ,de Jerusalém, há cêrca de dois mil anos, levantou. a Para todos e cada um desses atos em que se come-

.

ar o
'

"

em orcruz pesada. de nosso, Senhor, e palmilhou as vielas es- moram os principais misterlos de nossa Redenção, são
�

•.r .

..

treítas em, direção ao C,o�"·got·a.' eonvidados as rneretíssímas autoridades civis e militares, A
.

d b t d
.

r .• ,equIpe e o ste ras . a Maternidade . Dr. Carlos

Que pensamentos ínvadíram a s!li mente naquela colegios e sodalícios catolicos e os fieis em geral. Corrêa Drs. WALMOR ZOMER GARCIA; ZULMAR LINZ

hora trágica, nunca' chegaremos a saber.. ·E' duvidoso 'Florianópolis; 8 de Abril de 1957. NEVES E RENATO COSTA,. leva ao conhecimento das

que julgasse ser aquêle um .alto : privilégio para êle. De comissão de Sua Excia .. Revma. pessôas interessadas que dará início no dia' 6 de' Abril
Contudo- esta foi uma oportunidade gloriosa que um in- As. 'Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral e Cura p. vindouro; ao CURSO PREPARATóRIO DO"'PARTO
díviduo virtualmente estranho, teve de servir a Jesus. da Sé. SEM nore

., ,

Hoje temos a oportunidade de ca,rre�ar la .cruz .de Newton da Luz Macuco, Provedor da Irmandade do As inscrições estarão abertas até o dia 5 de Abril;

Cristo, não a cruz da derrota e do sofr-imento, mas a !:S. Sacramento. .

I

podendo as mesmas serem feitas com quaisquer, dos

de uma vida vitoriosa. Como cristãos, temos a respon-
---

I�, médicos acima citados.

sabrlidade de suportar a cruz para outros, para aquê- IRMANDADE DO SENHQR JESUS DOS .PASSOS � Somente poderão ser matriculadas, gestantes à par-

les que não O' conhecem e não sabem o quer Ele tem
r

' '

E ," 'PROT. N"JEX .�� ��s.final do 6° mês (ultima semana), ou..! _inicio do

feito pelo mundo. Encontramos estas cruzes nas ruaa de
" HOSPITAL DE CARIDADE

nOSSf. cidade, nas Igrejas e colégios, nos hospitais e
"

prisões.

r

,---
' .�_._----_.__

Hertape �r, .

, Outros produtos Hertape:
BERNOL. �ULFINJEX e,

POMASULFA

.;+ ++. ++. , ++ ++ � ......!
.

�
� � .. .. � .. .. � � .. .. � � � � � .�.TT.TT.�

:�:Corso de P'epara��ão à E ..S.4.�i·
..t. (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS .:•
..�. e, �:.
..�. QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO �:.
..�. - Orientado e Ministrado por Oficiais do Exér- ",.
\: cito

' ....
+•• 'Ab ". �
�
- ertura: 1& de AbrIl de 1.957 +:.

Representanl. no Paran4 • Sto: �:.. - Local de· funcionament@: Colsgio Catarinense �:.
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-

.

CONFORTO ab'soluto

G�ande CONFORT(j�' � Grande' EC.ONOMIA-

FUNDADO EM 1765'
O R A ç Ã o ' , De ordem do Senhor Irmão Provêtil�r' em � exercíelo,

Nosso Pai, graças te damos pelo amot de Cristo 'por convido �s Irmã�s e as Ir�ãs pàra revestidos de sua

nos. Ensina-nos a amá-lo para que não sejamos ooriga- I.insigneas (balandraus é fitas), assistirem as solenida-
dos a carregar a sua cruz, compulsoriamente, mas que des abaixo disc,riminad-as � 11111...111111

. o façam,Os voliUDitàt.iamente, com, alegria, ®mJlielidos Dia 18 - QUINTÁ FEIRA MAIOR: 10 --:- Comu-

pela. nossa fé. n�le. ·Em-, .
.wme do Senhw-. Amém. nhão Geral, na Catedral Metropolitana,

.

PENSAMENTO PARA O DIA às 17;30 horas, distribuida pelo E.xmo.

'f9'!l.l�reJ )��j� � min�a cruz e seguirei a Jesus. e Revmo. Senhor Ar,cebispo Metrdpoli-
, ,FI:"�d Gil,'la/n/ (Te�,essee) tano D. Joaquim Domingues de. Oliveira:

. Consistório, 16 de abril de 1956
S'A'BADO! 20 DE ABRIL Américo VeSpúcio Prates

I Não :queremos, ,p�J:éÍn, irmãos" que sejais ignol'an-. Secretário em exercicio
teS com respeito aoS que dormem� para não vos entds
tecet:des com,o os demàis que não têm especrança. (I
Tess. 4:13). 'Ler I Tess. \4:13-18. .

.ltOEÉRTO L()UI� STEVENSON escreveu a 11m

ami'gô 'â;' respéi,to' d'e uma velha ventriloca. Ela usava o

seu dom para l1ssustàr os' outros. Eis as palavras ãe St,e�
venson: ''''Eôdas,' as'

.
ventas' ,do mundo podiam fa'lar ide

bÔGa fechada e isto não dfvia assu�ta:r ninguém, mas'

há outras ,coisas q,u� nos assustam muito. -Se nós sou

béssemos mais a' respeito delas, talvez achásselÍlos que

elas não mereciam se,r temidas, péló menos nã'o mais que

u�a �ulher' ventrUoca.' o.s només dessas coisas são

Morte, Dor e Tri-steza.,
Com nossa.s mentes finitas não podemos esperar

�. explicar a mâ.rte, a -dór ,e o luto, mas no meio do sofri

mento, p,odemos compreender o valor -da nossa fé, Esta

tem como garantia um �,omem de dôres, que também é

o Senhor ressurreto. Estamos certos dec"que um coração
que respondê a Ele, mesmo em agonia, encontrará paz

e confôrto.
ORAÇÃO \

Nosso Pai, às vêzes, noss� coração fica d:esolado

por causa da tri'steza, da dor e do luto. Em tais ocasi

ões, ajuda-nos a ter confiança e uma fé vivá teu Filho,
Jesus Cristo, que sofreu tôdas as coisas para que, ve'r·

dadeii'amente, vivêssemos. Em nome dêle te rOlgamos.

AméIri.
'

,

.'

'. FENSAMENTO PARA O DIA

"�Se � noss'ã eJl,verança em Cristo se U�ita apenas
a,' esta vida'; ,S<mlO'S os màis infelizes' de todos os homens".
- � Dor. _15 :Í9.

. , ttl:KTAPE Ltda.
:', • RUI! -Cardoso, 41

'. Clt P. 692 .. Belo Horizonte

,/

I .

AQUECEDOR EL�TR1CO CENT�AL

Capa-cidade:
100 ii 1'.000 litr.os

., '

AQUECEDOR

ELÉTRICO

IMERSÃq e

Capaci.Q.ade 30' LITROS,

• Construido inteiramente de.
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,
.

'Elizabeth Urch (Escócia) Fabricacto. ftOI tipos
horízanlaj • vertical.

• Játo abundante na tempe·

ratura de$ejada.
I'

• Cons'rü�ão sólida. sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material al'lamente ISOLANTE (Jã de vidro).
• Resistência do tipo ,tubuiar, inteiramente blindada,
• Controle aut,omálico de te�peratur" por. T�RMOSTATO,

que proporciOJ:ta grande ECONOM,IA.
Granja Liber'dade
A AVICULTURA É FACIL E LUCRATIVA
NÃO PERCA '.i'BMPO.
PARA A PRóXIMA TEMPORADA A 1/ .1CULA, li'A

ÇA SEU PED1DO POR, CHEQUE, VALE� ou ORDEM DE

PAGAMEN'fO.
PINTOS DE 1 DIA."""" Cr$ 10,00.
FRANCAS E OVOS.

.

.

RAÇA,. - NE\V HA�TSPHIRE e RHODS "VER-
NIS

'

VAClNADÁS t éN'rRA A NEW CASTLE
RUA 24 'D� àl.}. 10 111 ou G. À. CARVALHO

o MISTURADOR 0;1.1(0, de I.,

togem instontonea, permite o

moia. escola de 9{odi.oaçqes de

TEMPERATURA.

j
"1
I

J

.

1
/- tr'

,� > _

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, .. c

"O, stado" o,mãis·· antigo

V�.AI)V.I-A
O••a�A

MODELO STANDARD 7,4 pés

MODELO MASTER 7,9 pés.
/

.

L a O REFRIGERADOR é FRIGIDAI'RE

2.a PRESJAÇÕES SUAVES PARA •

mensais
QUALQUER ORÇAMENTO A PARTIR Df

E AINDA COMO OFERTA ESPECIAL FORNECEREMOS AOS COMPRA

DORES DOS REFRIGERADORES 2 ENGRADADOS DA AFAMADA LA

RANJINHA'''MAXWILHELM" DE JARAG UA' DO SUL.

I r-

* 4 MODELOS
* 4 P R E'C o S

,

* 1 GARANTIAS

E ASSISTÊNClít
T'ECNICA
DOMICiliAR
GRATUITA

•

,

MODMiLO MASTER 9,7 pés

8'_t,.olaa4Ia
EDIFICIO IPASE

/

\

MOD ..�LO DE LUXO 9,5 pés

PERGUNTE A QUEM 'TEM UMA
E ADQUIRA A SUA

I,

* MARCA REGISTRADA
----_._---�--_ .. ---- .- .. _�_._- - -

.

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO

.s-

... ._-C.. _l _

Vende-se um -quarto de

casal, uma mesa de centro
e uma mesa de copa.

Tratar na Rua Altamiro

Guimarães, 16.

Urna das tendencias .mais dificieis dt. acampa

-nhar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha
d'l moca masculina. Ul1la "s.!1p8:\ilha de Balet" preta no trajeto Rua

Porque não deixar este cuidado aos eXRecialistas Nerêu Ramos - Rua Durival Melquíades - Rua Nis-

das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte conde de Ouro Preto e Praça 15 lad9 da Tetefônica.

e padrões e estará bem vestido e na moda.
'. Pede-se a quem encontrou entregar nesta Redação que

Magazine Hoepc!ke, únicos distribuidor,es '

; será gratificade; r-
. I •.• : �.i

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

VENDE-SE

FLORESTAL . i

O Eucalípto viminalis é O indicado
para o plantio em reqiões de inverno
rigooso, suportando as baixas tempe

.

retores. Produz madeira para pasta
A •

mecamca.

Para qualquer informaçã9f consul
te.o

"

Acôrdo Florestar'.

Departamento de S. Pública
Plantões de 'farmácia

CULTIVADORES DO

TREMOÇO!
Adaptam-se para TRE

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

multiplas utilidades1 M1:S .DE ABRIL
, 19 - sexta-feira (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 81;0 Antonio -

.: Rua Felipe Schmidt, 43
28 - domingo .:_ Farmácia 8tO Antonio - Rha

FeUpe 8chmidt, 43

O serviço noturno será afetuado pelas Farmácia 8tO

Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43

e Trajano.

Para esta e outras se

mentes '- Consulte CON
CEIÇÃO DA BARRA
Ltda. Eng. Agron. resp.
dr. Max Ufer - R. Lib.
Badaró, 158 - 5.0 -'Tel.
End.' Tel. Conbarra -

34-9121 - C.P. 2.766 -

.............,.-----................-.-

ESTREITO
,

7, �9 e 28 (domingo) - Farmâcia INDIANA
Rua 24 'de Maio, 895

14 e 21 (domíngn) - Farmácia DO· CANTO -

Rua Cel. Pedro Demoro, 1627

Í
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

DID CANTO E INDIANA, situadas às ruas CeI. 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,

i.?' Inspetor de. Farmácia.
• ()....()�()....()�()....()�()�()�(�I}-'t)..

,."'":::""·:tfíõ'";;-;i�·""sr�·ifiê'"ã'"7
fonte industrial; solo fer

til; terreno valorízade ; pro
teção de mananciais, defê
sa contra a erosão; garan
tia de abastecimento do ma

terial lenhoso necessário.

ao conforto, à economia � à'
sobrevivência do Homem.
.....-_.......-.-.-... ,-.-...-.-_-_.•.•.•.•.,VIAJANTES

Antiga e conceituada firma, atacadista e fabricante
de Bijouterias de otima aceitação, desejando introduzir
os seus artigos nas diversas zonas desia região, neces

sita de bôns venededores. Cartas com referencias e zo
nas á percorre çara : Carlos M. de Carvalho - Rua 25

I de Mar�o N. 849-1.° andar - São Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quinta-F'eira, iS de 'Abrifde '195'7"

,

",

�minll�; ,I�� rimeill o 'I a�' _emi� inli�,'
Na noite de anle-ontem esteve reunida a F. (. ,F. que tratou do sorteio do local do primeiro jogo da "melhor" ,de três" entre os

semi-finalist.as Paula Ramos', campeão da:Capital e Operário, campeão dtrJoinville. O resultado' do sorteio ap�nfoú a (apitai P�l
ra

'

séde do encontro inicial que será efeluado no próximo domingo. Em torno do embate reina ,desusado interêsse, esperando-
,

," se lama assi,slência éolossal no 'Estádio da rua Bacaiuva. Aguardemos. \, ' ''.I � "c�,,?,,0,,';'"c',hf,
! '

.

,
. I I

..• • • • + "'++.·..• •..{}H+ ·H.."'.:,,·9-�· ·H�..+#.·+.:+.· ·+..• • �'H � ._ �•••� � ._ ._ {;� � � ..._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ �._ ._++.._ � ._ ._ ._ � '"._<H<
'

�,� • � � + � .. � ••• � � � �.� .. � .. � � � � � ! � � •• , .
'�

. 'HA'P"'(AD T Rf _ "'Remaram b,onilo". mas perderam!,

'5"'-: 'TA.,�'u "'In,
. U IE - f·

, C:: PORTO ALEGRE, 17" (V. co de narcisismo. Acredita-
,

, �

�""''''�,

Empolgante· Duei'o Pela�: CI_ssiticação'
Entre' Operário elJ Baependí

Venceu o Operário no derradeiro ·inslanfe da ,prorrogação '"1,A equipe ,de' Jaraguá do Sul
foi adversária de igual para igual, não esmorecendo na lula pela perseguição Um malch

.

com la'nces qu� deixàrám' a$ duas, torcida's em "suspense".
Joinvilte, Abril, 15 (Do r"deiro cada qual JUltrcou a prorrogàção de trinta mi- ra" E a�sim foram se es- _ Arbitragem de Wal- timo por uma regular dis-

" Lendo o comentário es-

correspond'ente
.

Hugo We- mais um, sendo necessaria ,1IrtüS, em face de no pri- l'oando os' minutos e já se deniar JuliO' da Silva.
/

tancia. .tampado por um' col,ega ca-

. ,

'malos H' dI' �

t doca" ficamos atônitos aóber especial para "O ES- �()'_'()�04IifJ!!.H)�()"�-: :' :1leir-c embate, em j-araguá" 'f;ensava em mais uma pror-. _ Renda:, - 'Cr$' a nas ec araçoes or-

TADO", via TAC) _:_. Os ,tElO 'fAI, ANOS �!;\:nLem se ter , verificado 'rogaç:ão, ,quando 'no der- r,u menos 8 mil cruzeiros, nadas pubHcas dos remado- deparar o seguinte pe'riodo:
,

. I" d' d 'b '1"
, J t' "O "quatro com (brasileiro)120 minutos de Jogo que um empate." l'adeiro minuto, isto é, aos sendo bastante preJu 'Ica a

I
�'es

, .rasl
eIras que eS,lye-

. HOJE I "A t I" foi considerade (!.orno o bar-foram precisos para decidIr' .

.

20 minutos da prorrogação. )Jf'lo mau tempo reinante. ["Im na us ra Ia um pou-
Na prorrogação é que o

I"
, "co de mais lindo estilo, re.

a c.Iass,ificaç.ão do repre- o ('''erário conquistou a
'

aspecto tomou as raias do ... ,- - ----

t 't d t d . "

I T d
mando bonito, causando ad-

�::�;jf;;::��i�
.

f�:���i2��;::.;���� ::f;r�{:�:�:�Ü����t; I, ,N'o't.�I"C' II as,. Je
\

'J' '0'"'I"\nv'
I

IIIIe �:ia���:Ii:�:��:�g;;�'�ste de Jaraguá do Sul,: e ma chance apresentada. .

. II U.,
r,c 4'0 d� prerrogação o '\. ,i,.. .

. �'.' .'

-, • . ',{. •.

lembrar a excla�açã'o de

pperário ll)oVamente tomou
. DET.&�;;E}�' �" .... t� J�i�vÚIJ/ '-Â,.hr'Ú, i6"'(:d� ;in trIriM� conquistado pe� um jornalista italiano, ao

'1 iniciativa de marcar, '.pa-' Equipes: - O,P,ERÁRIO: 'cprrespondente- Hugo We- lo �mêl-ic� �xO e outro pelo deparar .que uma guarni
ra em' seguida .sel: pela - Glecir; Bàixinho e Ti�o; ber" éspecial para "O ES- Caxias (3x2), a decisão d'a ção "remava bonito": "Re
tei_.ceira v'ez consigp,ado o '.Neide, Bentevi e Mari� '�o;,: 1APO�', vi'a TÃC}. ,,':'. ,Taça "4�izade", a;ferta-da mam eles num mar de ro_

empate. O, público, assistiu I sé; Dinho, Car;N:�Q/ :::J3r.ati�>�: ;� TENIS DE M®SA: - pela 'Transportes Aéreos sas".
'

I "It'rdadeira�e,nte empo-lg.a-'I d.rão, Den e �ià. B,iEPEN,,,:i Éfi'1;lte�ção dos' tenistas de Catarinenses, Ira para a

I d? os instante� derradeiros, I DI: .;:-: Gaulke;" Piazera.e mêsa de Joinville, doisputar Ite;ceira partida. Esta de-
'

Portanto o estilo dos bra
. fIcando em pe, esperando OtaCiho; Taranto, AmerI- o próximo caIl).peonato bra-, verá ser disputada pa t3:r- sileiros pode ser bonito,
,

lJoder extravasar. sua ale- ,cano � Schventn�r; Nutzi, sileiro prO'movido p,ela Coh- de de segUlida feira próxi- m,as .não é bom. Acabou-se

l2"ria aquela torcida à qual' Hamilton, Guida, ZicO' e federação Brasne�ra
i'
de ma (2a. feira de páscoa), o teJrtpo em que se prefe-

pertencia o tento de hon- Turibio. Desportos. Contudo,
-

exis.l" havendo desusado interes- ria remar bonito e perder,
do que_ remai/feio e ganha,r:
O ortodoxismo sómente e

'

-lembrado, p9je em dia, palO
sau,dosistas ql�e nada fize- ,

" •._._._
tem providencias a satisfà- se por este match que po

zer, entre as quais a ins- derá ser decisivo �ara a

crição p,or intermédio da,' conquis'ta ,da valioso tro�
O guamo guarda-valas do

F'�deração Atléticá Cata- feu, em cuja posse estã_? vi-Paula Ramos, LeIo (Manoel
I PO'r ZANBRI. rinense, ,solicitada pela Li- vamente empenhados ps ram em sua época'. O Bra�
Dias), festeJ'a na' d.ata de .l.. '\ -

II} resultado da 10a reunlao extra-ofi.cial do Jóquei ga Atlética Norte-Catari- dois tradicionais clubes ri- sil não mandou sua guarni-
ira equipe, o que fez com hoje o transcurso de mais Glube Santa Catarina: foi o seguinte:

.

,

-ção à longinqua / Au�tralia
que os lance's, atentamep,te ,um aniversário nataiício. 10 Páre\O': _ Em primeiro. lugar Zangado e em p.ense. Até agora, no en- vais desta cid'ade. \

,
\ r

.
, 'tanto, a entid>ade '''mater'' _ IZIDORINHO TREI- para participar de ul}1 con-'

cisputados', oferecessem Sem favor" uma das grari- segundo Guarapa. .

�rande expectativa ao pú- des esperanças do ;'asso'cia- ":, A ponta pagou Cr$ 975,00 e a Dupla do. Estado não deu infor- NANO C,AXIAS F' C: -,

, pagou Cr$ 57,00 mação 'a este respeito, in- Afastado que' se acha de
blico, .sucedendo-se a cada tion" barriga-verde,' o téc- 2io P�'reo" _ Em prl'mel"r'o'

,

lu'gar RapI',j e em 20
-,

I
"

, " quietando-se os interes- sua equipe, o atacante Zi-

passo moment?s de intensa nico e arrojadp arqueiro ,Grand' Duque. "', "
I '

'-

sàdos, receiosos de que não dQrinho do' América F C, 'quem remou bonito, olhan_
sensação. começou defendendo os cha- '\', \

A ponta pagou Cr$ 43,00 e a Dupla' .. I d,

Vira a tempo essa p1rovi- afim de não pe,rm,anecer o-se nos espelhos do lago
", A pró'pJ:'ia marcha do pla- mados pequenos clubes' da '

Cr$ 65,00.
'lO P'

,-.,
dência preliminar de' .pa"rti- }'n,ativo está treinando ,nO' de Ballart em vez de f,a-card, na qual se evidencia Capi.tal. O Paula Ramos" '... areo:;- Bola de Ouro em primei,rQ lugar, ca-

, .' bendo ao 20 a: Mlm,te,zúvio cipação. Cãxias F C. Em vista disso 4er força e de mostrar al-
a :gyrmanente luta dos jo- apreciando-lhe as virtudes ' '-

'

,

I A ponta pagou Cr$ 80,00 e a' Dupla � XADREZ: _ Quinta corre a versão de que Izi- go ,de produtivo.
gadores do Baependi em técnicas contratou.o- e ho-. C $ 4 O'

,
'

I _.' r 5, O. feira p'róxima, dia;,18, deve- dO'rinho passará a defen-
não permitir a inferioriza- je LeIo � um dos elementos 4,0 PáreO': � Em _primeiro lugar Paris e em 20 ., Precisamos ganhar pro-

.
, • rã, ser iniciada a disputa d�r _as cores alvi-Jiegras,

ção, indica claramente a de maior evidencia do plano, Adesivo. ,vas esportivas e não con-
,

t I t t d I d
. . A po t ag' ",C,r4ll, .,Cr4ll 20,00/e a

das partida's' de xadrez do proximamente. .

d b Iln ensa u a rava, à no es- tf o camneão mVicto da n a p ou 'ii' 'ii'
••

'
c A'DA

cursos e e eza. Precisa-
D I C $ 71 00 TorneiO ,Aberto "CIdade de .,- AGUARD COM

mo d t' "

t't'
'tádio ''Waldemar Koen- 'cidade, atualmente dispu-

' up a r .;" s e eCllICa

I 5<0 PáreO: - Em primeiro :lugar Gato' Preto e em JoinvÜIe", ',promovido pela INTERESSE OS JOGOs. .' h _

e a ica pa-
tando com 'sucesso o títu-

segundo Rossinante. , Tenis Club de" JoinvHle., I OPERÁRIO
X PAULA'RA- :at"�alf ar.e' naoI9'e. bonito

lo máximo do Estado. ,! A
.

ponta pagou ,Cr$ 24,00' e � Dupla _ INAUGURADOS OS-' MOS: _ Os cotejos decisi-I '!OpIO para ser e ogiado.
Associando-se às provas' Cr$ 33,00. , , ,.

'

P ortanto, em resumo, ne-
REFLETORES DO AME� vos entre OperarIa e au- � . ,

de admiração e apreço de Bsta reunião, emJ:)Qra um pouco preju,dicada pelo " '.
.

"

. " "� cessitamos de técnica oti-

I t b·
.. RICA, F C: - E-lCplendoro- I la Ramos que mdICarao o '

o .

que por certo será alvo 0- mau empb, esteve em movimentada, demonstrand'ô as- ,

I
'

'. d
ma para impulSIOnar barcos

'"1'11 "t I' t h'
..

'

sa noitada assinalol!l a inau- adversário. do Palsan u, t' 'tO '

valente player, esta folha I
Si' , o. m eresse pe o espor e ipIC.O....;., ,

' .,' �.'
' .'

.

d
l e a icas para surpPeender

.

. ,
Tivemos uma surpresa no primeIro pa:reo

-

ao saIr guração dos' refletores do estão sendo aguar aaos
.

.

enVIa-lhe cumpn-mentos com d \ ". os conJuntos contrários· E
,

'

vence ar o cava)o Zangado, pilotado pelo,jÓ'quei A. Vaz estádio do America F. C'f com bast!tnte mteresse; , .

.

um tento, no peri�d.o der- votos de prosp_eridades. I l,e de propriedade .qo Stud Amizade ..

"

.

'

, quinta feira, sendo nessa ••••••••••••••••••••••
nada de espelhos para ad-,

Camp'eonalo
'

mirar belezas."
_. __

c:-asião disputada, a peleja
- , .' j\mérica x Atlétjco 'Para-

>+:..:..:••:+(••:++:++:..:..:�:..:.:.:++:�:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:�!..:••:..:..:..:�:..:..:..:'..:!...!..:...:++!..:..:..:..:••: n aense. O prefeito da ei- Amádorisla

t, To r,ne io de N_atação; �:::�U:��:::�i��;::::!::�
! ' �) lhoramento do clube ru-

:. A, FASe fa,rá, reiali�,ar, dia.28 do çorr;ente, na piscina da 'Escola de Apren-:t bro. o pr.élio foi vencido

.. d d M l 1 O T d N I pelo Atlético pela conta-

t Izes e �,an�llelros; o ;', !rn?io.�, �ta.çã�ôa, Temporada. Inscriçõesl g� :����A F>1lRA, o
... ab�rras puJa as dasses de pafls, Infeu tis, Juvenis e adultos. .' ,

. .�.
'i
SEGUNDO COTEJO PELA

,..:••:..:..:++!..:..:..:..:++:'..,:••:�:..!t' -t.:��i>-(�'<i�H-:�:��:";�":":"":��H-:�:"':":""':��:":":"":"!":+'+:":#:":":"::':. TAÇA AMIZADE: - Com

DECIDIU 'SORTEIO�,'o
"

•

-
s=

��--�-------------��
•ATLETISMO·RE"

•
• 4'

�"''_'''''''''_'''.'''.'''.''.'''''++'.'''.#�.�H:••�<)�+''.''.++'' .f>"$"'+�·H"'_""·"·� ..•...•...•....·'"· • •....+..t�..•.....+(..·�.·..•..•..•....·++·...·..·..*..•...•...•.....•..·4.. .. .. � .. ..' ... <li ., ... ....... + .. .. .... , .. .. .. '" .. • • .. _.. .. .. .. +!,. + .. '.. • + ,............. � • .. • .. .. • ..

Jcsmorecfmento, t:hegRssem
aO' final completamente ex-

mais o esta,do excess,iva..
mente pesado e escor,rega-,

pio do 'gra�ado" completa
mente encharcado com as

fortes chuva"s havidas du

'.'ante toda a noite de .'sá

blldo, fizeram ,com que os

22 jogadores dessas duas

equipes, 'su.stentando um

�')félio equ"il�bradi.ssimo, sem

tenuados.

Não houve, de principio 1

NOTICIAS DO TURFEao fim, instante em que se

percebess� C:J.uaílquer domi-

llio de 'ação de uma ou· ou-

topp", na �arde de domingo,
nesta cid'ade. I

Pela's etapas de jogo,
igualmente, nota-se o· equi
librio do prélio, .pois ter

m1hado o primeiro periodO'
da peleja' com o emp_ate de

A.) - Escreve Tulío de ID.oS até que 'algum técnico

Rose, no "Correio \do Po- "vaselina" 'os tenha endeu

sado, MaS?- podemos afirmar,
A . guarnição brasileira e isto com revistas têcni-

que correu na raia olímpi- ,clas na mão, .

que nenhum

,�a de Ballarat se considera comentarista " de fama es�

fort�. Mais forte do que a creveu linha alguma lau

italiana, vitoriosa na rega- datória ao forte conjunto
t_a de ,four com timoneiro. nacional que correu na ul�
Seus componentes decla- tima Olimpiada. Nada mais'
ram que o estilo deles é falaram dele do que...-dar a

, lindo e que remam bonito" colocação .que tiveram na

QUê càusaram admiração
aos .têcnicos presentes, que

julgavam que eles eram in

gleses, franceses ou ame

ricanos. Todavia, nas elimi

natórias de que participa
r�m nada mais fizeram que

. tornar conta do ultimo pos

to, perdendo para o penul,

eliminatória e na repecha
ge. E' que "enjoaram" ao

ver os conjuntos de four

sem timoneiro de uma eli

minatória, tanto, que "pu

laram" para fora 'da raia

antes de ser ordenada a

largada.

curso de beleza e,,· sim, pa
ra vence!'. Portanto, não

,adianta ago-ra se .]ouvar··

Operará no c Brasil
/

,
No próximo .s�bado terá

prosseguimento' o Campeo

nato Amadorista 'de Fute

bol ge. 1957, com a realiza-

, RIO, 16 (V à, - O chefe de
políica, general Batista Tei:wlr'l
vai in�ugl!ral', rle'Íltr6 enl brf!vc�
a secçao do Interpol no Brasil.
A Interpol como se sabe, é uma

organização mundial de combatf
ao' crime, atuando na quase to:

'llllClO �s t,alidade dos, p,aíses, inclusive o

e Treze ' de I Brasil, ond'e, não, possu'i até· o

I momento porem sede central o'.

Maio x São .Paulo, às 15,3011 ga?izRda no� moldes de OUtl'03

h
I palses as,s1nántes do cOl1vênié

oras.
• relativo a" essa entidade,

--.""."""

ção de duas pelejas, a sa-,

ber: Vendaval x Postãl Te-
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....j

'acima, vocês me dedicaram,
através dêste jornal amigo.
Mas, por éircunstâncias ad

versas, sàmente hoje -passo
,

a agradecê-la.
Tantas vêzes a reli e sem

pre, o faço com renovada

emoção.
Porém, meus queridos ex

alunos, eu nada fiz de' ex
traordinárta. Apenas cum

pri o meu dever. Dever de

\
mestra que vôces tão bem

\ '

conceituaram-nesta frase lá, '

pidar : "ser mestra é ser

'mãe".
Desde o nosso primejro

encontro, reconheci 'em ca

da um' a vocação para a car

-reira [urtdíca. Vocês sonha

vam com a Faculdade. Que-
riam transpôr os seus um

brais. Pensavam no vesti
bular. E todo .vestibular é

sempre uma aventurai difí-
.

. \
\

cil.. Mesmo para os que es-

tudam muito. E eu sabia,

por experiência própria, o

que -representa um vestibu

lar consci,ente., Para quem

se prepara' e para quem

orienta essl! preparação. E'

Que no� fez conhecer esta

,turma idealista, sinc,�ra, ad_
'mirâvel, �s meus vestibúla
landos de 1957. Tl,lrma em

Por isso o prazer que e�'

perimentei foi imenso, indi
zivel; sem p:t;'oporção com o

esfôrço ,clispend'ido. Vocâ$

foram generosos, de uma

Florianópolis, Quinta-Fe ira, 18 de Àbril de 1951
'
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go que, apesar de tudo, ain- símbolo de nossa amizade.

--------�-----------------------------------�--�------------_-----

,.
J'

filIAS
" ,

'.;
,

\;,'.

,

- ...

americano. De m?do que

'cabe agora � Evarist? es

tabelecer- ,esse bonito re-

corde com os 5 tentos con

tra a Colombia. Superou,
ademais a melhor per;for
mance dos jogadores' brasi
leiros na seleção do país,

pois a,penas Ademir, Zizi:
nho e Julinho fizeram 4

.{

1·---..-----..

�
..
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João Vieira a Cial tda.
CASA ESPECIALIZh.DA

ÊM l\10TORES,
i<�REIOS I<� MOLAS

Aos acadêmicos de Direi- �enerosidade excessiva. Foi defini-la?.. Tão signifi-] traduzf-lo em palavras, Mes
to: Aloisio Costa, Altair de a gratidão, ést� "flôr rara I cativa, tão tocante. Quando mo seria, quebrar o--enc�nt�Bona Castelao; Beatriz Luz: e delicada" que desabro- eu ví, no meu modesto lar, daqueles minutos... Que

, Carlos A: de Oliveira, ,CIo- chou maravilhosamente na reunido aquele grupo amí- aquele líndo anel seja o
vis Lima' Borges, Darci Cos alma. nobre de vocês. '

1 ,

ta, Domingos Caio, Elpidio Extendo o meu pensamen- ,dn conti�uava a crer em Amizade, que eu tenho cer-
de -Oliveira, Francisco Mas to, nesta hora também ãque mim .. ; ,Quando ouvi a pa- teza, estará sempre .acimacarenhas, Hel�io 'Pereira,' les que conosco lutaram até lavra eloquente e entusías- de todo e qualquer preeon
Isaac Kirjner; João Paulo Q fim, mas não atingiram ta do col�ga F'rancisco Mas ceito, aniiz�de que eu dese-
Souza, Marco Aurelio R. ainda' a metá des'ejada.· carenhas, interpretando o jo seja, eterna.
Kríeger, Maria Car?lina Inclui, também, meneio- pensamento, de todos'. : : Es's�s horas de triunto
Amorim, Marlene Meira, nando seus nome-s, aquêles Quan.do "me foi entregue o que' vocês num gesto' de

I "

M. Lina Iconoinos, Nagib que nos honraram com a sua magnífico presente, senti infinita delicadeza me ofe-
Francisco Nelson La Porta, confiança, pedíndõ nossa que ��a transportada á re- receram, 'eu, as aceito pro
Nelson ,Luiz Nunes, Nice orientação para os exames gião dos sonhos: à regiâo fúndamente comovida. Hei
.rle Vasconcellos Lira e Ve- de segunda: 'chamada. E tão da glória, Foi um momen- 'de guardá-la no' escrinio
ra Terezinha Araujo.' gratos se revelaram, asso- do Inesquecível ... Quer�r 'das minhas mais preciosas
Já decorreram algumas ciando-se à primeira turma, defluí-lo, seria utopia. Ta- recordações,. para deyolvê,I ' '

-

.semanas, desde -aquela ma- para a homenagem que me manha era a emoção, .que
I
Ias, cheia, de orgulho aos

nhã inesquecível, em que tributaram na,semana pas- ,'nã!o tenho conciêricla do 'meus bacharelandos de ..

fui surpreendida' com a Iín., sacia. \ I que d,isse n�quela hora, E 1,961.
da crônica que, sob o título Essa homenagem, como I ainda, jagora, não saberla I �. L. Medeiros Vieira'

RUA SANTOS SARAIVA, 2511

C. P. N. 20 - TEL., 6.263 PEÇAS EM GERAL PARA:
END. TELEGR.: ""IEIRA" INTERNACIONAL _ FORD

ESTREITO - FLORIANóPOLIS CHEVROLET DODGE
, '. SANTA CATARINA

DISTRIBUIDORES ; DOS, AFAMADOS' "PISTÕES MAHLE"
,

I'

PISTOES PARA QUALQUER, TIPO, DE
I

MOTORES

DESCONTOS \ ESPECIAIS PA'RA," REVENDEDORESI ,

••••••••••O•••8•••••� �!•••��••�.

llas�es , Internacionais
Terá .lugar amanhã (3) I nhia,

que ficá aasím duplí- estão engrenadas de modo

na Casa Branca a cerímô- cado. a dar ao Canal de Suez acõr
" nia da entrega ,ao P7es�de�-1

'

O J?ep�rtaménto de Es��- �do. c�n�'istent,e com os seis

te Eisenhower' �a , lI�sl�ma', d� anu�c�ou que as relaç�es I prm:lplOs .aprovfldos pelas
de ouro da' Sociedade ,Pan- ,:bIlloIl1atlcas com. o 1Gl!lro', Nações Unidas.
Americana dÕs Estados Uni , ,>

dos, em -reconheclmento
pelos esfôrços a favO'F da

.

- \
,

'

União nas Amérícas.
'

ni� 07::::'�::d�r:�e;a;e:� I: Di'rét6rio Regional de Santa Catarina
Repúblicas amerícanas e I ( O, N 'V O ( A ( A- Olhes fêz, um relato confiden '

't .. 'I J

çÍaV, d� s�as atividades na I O Diretório Regional do Partido Social
conferência de Canberra e r, Democrático de Santa Catarina, pelá pre ..

dó encontro do;, presídenté � ,

Ei�e�hower nas Bermudas.
\ sente, de acôrdo com o art. 19, letra K dos

Entrou em funcionam,ento 'Estatutos, convoca .a Convenção Regional
'em Chicago o primeiro reá- I �".:��O:t;ainári� do <Partido pára reunir-se nesta
tbr' atômico domundo, cons I Capital, na séde partidária, à rua Arcipres-
truíd« 'espee ialmente para! . te Paiva :0:.0 5, no dia 5 de maio próximo
treinamento de estudantes, I vindçuro, com a seguinte ordem 'do dia:engenheiro's e, cientistas, no �

( �bora'tó.rio Nacional de I
. às, 9 horas - reconhecimento dos pode-

Argonne'. res dos delegados;
"

Está círculando em Was-' , às'14 horas _1.0 - eleição do Diretório
hington 'a revista "Seven- 'Regiónal para o quadriênio
teen',em edição dedicada a 'I, '1957-1961;

•vários países da América '2.0 _ assuntos de interês-
Latina, inclusive o' Brasil.

se partidário.
Florianópolis, 10 de abril de 1957.

CELSO RAMOS
Vice-Presidente _

no exercício da
Presidência.

\.

_ "Lembrando
preciso dar-Se inteiramente.

/ Passaram pela cidade de

E' preciso avaliar essa res, _A maior satisfação de Zi- com seis gols num mesmo da (7 x 3) e Hall (1938), Washington _ 'três cl;\na'ci,en-
po'nsabiHd'ade. E' preciso zinho como scratchmen deu_ 'prelio: Lofthouse em' 1952, � no Inglaterra- x Irlanda ses ,que empree\Íem viagem
corresponder à confiança se naquele jogo entre Br_a- 1:\0 Inglaterra x Irlanda (7 x O). , ,

que em nós depositaram. E' sil e' Chile, realizad,o em (7 x'l) e Bambrick em 1930 .I
'

* -1(, *,
'

preci�o' ir até o fim" sem 3-2-56, �m :àuenos Aires, no Irlanda x Gal�s (7 x O): I E.m 1941, no México, hou"
d.esfalecer. E' preciso não quando vencemos por 5xl, Com cinco gols, em Ingla- ,ve uma chuva de tentos no

recua!!.. E' preciso amar a lendo Ziza' assinalado qua- terra 4â três jogadores: I, prélio entre Botafogo, (lo
turma. E' preciso' ter a co- tI'O tentos. Blbomer (1896), no lngla-I Rio e ESPánha,. local, ve�-,
ragem de sOfrer com ela. E' _*'* * .

terra x (9 xI), Galacher cido' pelo con�'unto brasl-

preciso en.fim, "viver o dra- Os'maiores 1'esultados do (1'929), no Escocia � Irlan-
_

leÚ:o pelo escore de 7 x 4.

ma de' cada um", na expres Sul-Americáno d� futebol

são feliz dos colégas Marco, são 12xO, (Argentina :x;

,Aurélio e Beatriz Luz. \ Equad?r), 10xl (Brasi�, x
Mas isto, ,repito, é apenas I Bolívia) e 9xO (UruguaI x

dever do me'stre. Nada mais. I Bolívia _e B�asil x COlom-1Nada há de exb'ªord-inário'l hi�. A estatística sôbre os

nesita linha 'de conduta. Vo- autoreS' d'os 'gols dessas

cês todos se auxiliaram mú_ partidas são incompletas e

tuamente, num espirita ad- pór isso não se tem. memo

miráve-l de cooperação. Por ria de, um jogador tér mar

,m \�designio ' especial dia cado 5 tentos numa só par-
,

Providência, 'a União Cata- tida, �o campeonato í!ul-
,

(..

rinellse de E-studantes nao

havia encontrado professor
de Latim para' o Cursinho,

,

obrigando-me assim a ficú

em Florianópolis nas férias

Coincidência maravilhosa!
,

\.
-!_._,

l) jovem l"ernôlitlO Rilla. de São Jose; após cursar o dos o general Qtávio Salda-
Curso Especializ.Mk "1. a,U1'O MuJler'·,.' no .an� pã!lsado. nha Maza, chefe do _Esta<io
I)bte\'e c 3.0 lugal' r ,1 '!cncurso para a Escola Prepara- M'aior ,das, Fôrç.,as Armadas

1 _�'ória Je C,tdetes. �ó isto vale como credencial da per-
, ,BrâsiLeiras;- •

i�eição com qUe o ',urso é ministrado, sol;> a orientação
•

que, ,cada um, com a suà goals, num só 'prelio. de U;'ll (ôrpo docente '.idôneo, prático e eficiente; � 'A história sOviética, que I Gr DJ·a LI-be'rda'depersonaIidad:e :de facetas 1N0 terreno internacional, Esta é ,a 'sua op"rtunidade ]:''1ra ingresMfr' na�carrei- :foi revista liá menos de pm, ", ,a, ",,', '

'

marcar 5 gols numa só 'par_ la das armas.' Se 'i�m de 15 a 19 anos; prepare-,se no: ano, será novan}ente ,refún �

A AVICULTT!rRA É 'FÁCIL E LUCRATIVAt2.0 preciosas., é uma espe-

tI'da' e' u]lt feito excepcionàl. CUrtFI acima pal'a �er em l;r,)ve ofichll da Marinha. dida, di:/; de Mo'scou o cor- 'NAO PERCA 'i'BMPO.
rança promIssora para a

,. l'�xér('it() ou Aeroná:.tica. PARA A PRóXIMA TEMPORADA A V {UULA, FA-.

N E
'

temente I respondente do "BalUrilOre ,,'
• vida universitána, para' o a uropa recen , As marrí'culas .li estlio abertas, e as álll;lS principia- (�A SEU P�DIDO POR CHEQUE, VALE ou ORDEM DE

mundo juridico de amánhã. coube ao avante "fran,cês ião ,'1 � de abril. Il�:'�imações à rila Sald,anha Marinho Sun". !"AGt\MENTO.
'

./" I,
-

Cisow'oski)fuarcar 5 gols no �. ll�A dlriamer.ce das 17.00 às 18.00 horas, I' ao� sá· Anunciou a VARIG em PINTOS DE 1 DIA - Cr$ 10,00.-
; .-i F .._, 6 'B 'lgl'ca 5 ex. postal ,253, Florianópoli�. ., Nova Iorque ter adquÍi:'idó FRANCAS E OVOS.Jogy- rar''''ylt x e.

, .', . �.,

- ..,,' t,cx. ,)osfal 153, F O�HlllOpohs. I
, mais três "Super:Conste,lla- RAÇA - NEY\' HANSPHIR'B e' RHODSmas nao constituI ' maXI- ,

CURSO ESPE� IALIZADO "LAURO MULLER" NIS
mo" mundial, porque há" Mensa.lidade â'cessí ('1 -' Máximo Aproveitamento'- _ tion" d'e luxo, para o servi- VACINADAS CCN'rRA A NEW CASTLE
pelo menos, dois jogaqores I Leciona por eorresr.(,ndência, ' ço internacional da comfla- RUA 24 PR Mp 10 111 ou G. fi. CARVALHO

,

.

.-

Ye��e�or - prm:ista a oon""ão do emp,é,tlrub
PP..ESISA-SE DE UM VENDEDOR PRACIS-. de 12,9 milhões de. doIares)1TAPARA O R�M'O DE MATERIAIS PARA à Companhia de Estradas de

'CONSTRUÇAO E DECORAÇAO_. EXIGE-SE BPA .Fer,ro, a mais importante
APRESENTAÇAO E R,EFERENCIAS. TRATAR "organiiação no ,gênero exis
PIA'RIAMENTE, NO PERIODO � ÇOMERCIAL 10/ -

'1ENTRE 8,00 e 1l,:W HORAS, À RUA TENENTE i tente no BraSI .

SILVEIRA,N.o 29, 1.� ANDAR - SALA 5. . I' Á Guatemala ratificou o

N i.tI �$;'
'

\,

I

_

e'statuto pelo qua:l f�i cria-
, I da a, Agência Internacional

Cabe 80 'Senho, Pregarar ,;0 d'� Energia Atômica das
.

''C'' Naçõe� Unidas, assinad'a em

Fuluro:de Seu r IIhó
_

'setembro do ano passado.
• ,'óI.

I Chegou aos Estados Uni-

através das Américas, com

destino, ao Rio de, Janeiro,
utilizando para

-

,êsse fim

um furgão. I \
Visit3íl'á Washington ama

np:ã (3) o sr. René Mayer,
(q,ue tonferennciará extra

ofi�ialmente com o sr. -Fos

ter Dulles sôbre o emprésti
mo�de 35 milhõE!s de clola

'res para a Comunidad'e do

'Carvão e do Aço.
O EXIMBANK autorizou

-�----�--'-------,---------

'-

p,'a r Il d o � -S Q c i a I ,'D e m o c r á f i, c o

Na escolha, dos tecidos da mais alta, qualidade..
no corte impecavel, moderno e'distinío e na ��ranÜ�
de um produto bem acabado, está a base da excelen·
cia das roupas bem feitas Imperial Extra. '

i O J\larazine Hoeppke é exclusivo ,distribuido\
em nossa· cidade elesta famoso produto.

ASSOCIACÁO CÔMERCIAlr DE FLORIANO'POLIS-

,

Il\fPORTAÇÃO DE MERCADORIAS .

Comunicam-nos da AssociaçãQ Comercial que os ór

gãos l'epresentativo,s do comércio; no setor civi-l e sindi

cal, divulgaram no Rio� de JaneirQ; para melhor orienta
cão d�s interessados, que depois ,de vários e sucessivos
�Jytendimehtos com as autoridade's fa�"!ndá.rias, relativa.
n.ente it I.ova sistemática dI> impôs to de consumo, ficou
&sstmtado, em princípio, o seguinte:

'

1.0) - ii processo de contrôle da Circular n. 40 da
,

\
Diretovia das R�ndas Internàs será aplica
do às mercadoJjils' importadas que hoje se

classi�icam na 5.a, cat�goria;
�.()) - excluem�se daquele sistema as mercadorias

que at,ualmente se compreendem nas cate
gorias de número i a 4, com exceção da'que� ,

las que, 'de acôrdo com os entendimentos
que se processam,' devam ser incluidas em

ato competente ,da Diretoria das-' Rendas In-

,

ternas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. CONSTANTINO
DIMATOS

r.loenças do aparelho resp.ltatórlo
TUBI<:RGUL'OSK .

i:<ADlOG:kAl!'lA .ll; RADiOSCOPIA
DOS PULMOES

Cirurgia <lo Torax
Formado peja Faculdade Naetv
nal de Medicina, Tislol(lgi"ta e

t'isi-oclrurgião do Iloepia.ai Na-
rêu Ramos

'

Curso do especialização pela
S, N. T. Ex-intern,o e ]!;x-aIlBiB
tente de Cirurgia do Pr",f. ,UII'O

GuimarãeB (Rio).
Cons.: FeÍipe Scnrmdt, 18 ,-

�one 1801
•

Atendo em hora marcada .

J:j,es,: - !tu!. .ll:st..v.aa JUDÍl1r.
fi ,- .li'oo .. : 2.1110

'

DR. 3. i.OBATO
FILHO

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de !lenhoras - Pàl,to.
-"- Operlsções ;_ Vinil UIlnárlaa
Curso de aperfeí çoamento e

longa prática, noa Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua }t'elipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). 1!'ONlll
3r.i12.
HORÁRiO: das Ui 'S 18 ho-

ra.

Residência: Avenida Rio Bran
co, n, 42.

Atende chamado.
'telefone: - 11296.

l A V A N cD O C O M ,S A B Ã O

Virgem Especialidaed"e
da Cia. WEIIEl,INDUSTRIAL - Joinville _: (marça registrada),

1 economiza-se ,tempo e dinheiro

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

DR JOE:É MEDEIROS'
VlEIRA

o ESTADO " " "

.l)R. IVO WANGENHEIM

1,00

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de explendido para motor auxiliar de barcos á vela.

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

Dentist�
.

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

Rua Bocaiuva 42 Fone 2506
'Atende com hora mar-ca-

-das :
'

- �DVOGADO
Caixa Postal 160 . !tajll' -

Santa Catarin...

Clinica Médica de Adultos Residência:
'Rua: GenQral Bitteneourt D.
lOl.

Nu- Telefone: 2.693.

,'IKU ltGlA I'REUMATOLOGIA Anúncio mediante contrito.
urtopediot Os originais, mesmo não pu-

C'-';llultõrio: João Pinto, 18. ',Iicados, não serão devolvidos.
Dan 16 às 17 dràrtamente. A direção não se responsabiliza
Menos aos Sábadol
Res: Bocaiilva 136. pelos conceitos emitidos nos ar-

F(lne: - 2.714. tigos assinados.
," -- __.

,

INFOhu• .i.�OES U'rl!l�'
CLINICÁ, DR. NEWTON O leitor .encontrarâ, nesta co-

.1 de D'AV ILA ,luna, informações que nvcessita,
aLgOS -- OUVIDOS - 'NARIZ

" , 'Idiàri\lmente e �r imediat".:
E GARGANTA CIRURGIA' IM!:RAl. ORNAIS T�:efu::Je

DO Doenças de Ben��ral -, �rocto. ,O �stado "
3.022

DR. GUERREIRO UA logra - �letl'lcldade.MedK·a. ·IA Gazeta .•••. ..• 2.6116

"'ONSECA
Conc-ritôrio ;

.

Rua VItor Mel' jDiário �8 Tn--te '., ••... '8.679
.... reles n. 28 - 'I'elefone ' il307. Imprensa On".al _,...... 1.688

Chefe do Serviço de OTORI· Consultas: Das 16 'IYra� elO HOS'PITA1!Q Caridade:
�O do Hospital úe Florianópolis. diante.. , (Provedor) .,............. 2.814
Possue a ,C;LINICA os APARE· lteslden-:la: Fone, 3;422 (Portaria) .........•.. ' •• -2.036
LHOS MAIS MODERNOS PARA Rua: Blumenau n. 71. Nerêu Ramos ..........•. 3.831
'l'RATAMENTO das DOENÇAS .._--

,{"'t a 115'7
d. ESPECIALIDAD}!;: DR. HÉLIO BÊRRETTA Sã�1 a;eb;�ÍiÍi�' .

'<'é���
..

cÍ� ,

•

Consultas - pala manhã no M É D I C O Saúde) .. , .•....... ,
..... 8.1118

HOSPITAL Ortopedia e 'I'raumatologla ·M.!lternidaJe Doutor Cu-
A TARDE - das 2 I&S II - los Corrêa ,1.1:'1

'0 CONSULTóRIO - Rua' dOI' Ex-Interno �or 2 anos do Paví- ..... , ..• , ••

� lhão Ferna�dino Simonsen· da CHAMADOS UIl.-
ILHF"'� nO. 2 GENTES
BIi...!D:sJNCIA - Felipe S,,'1 Santa, C,asa 'dll São Pau�o. T Corl\o de"Bomb'lirot .... ,4.U:!

midt DO. 113 Tel. 2�6õ.
, (Serviço do Prof, Dommgos LJa .. Serviço Luz (Baelama-

_ fine) - Estagiaria do Centro.le ções).................. Z,404

DR. JÚLIO DOm Ortopedia e Traumatologia e do Policia (Sala Comissári,o ,. 2.038

VDIRA Pronto Socorr� do' Hospital das Policia (Gab. L'e!egado) .. 2.694
,

COMPANHIAS DE
MÉDICO Clinicas de São Paulo. TRAWSPORTES

�SPECIALISTA .EM OLHOS
(Serviço do Prof. Godoy,Moreira) TAC '.700

,OTTVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
_ Médico do Hospital de Cari- �l'uz�iro do Sul 2,1100

IfRATAMENTO E OPERACõES
dade de Florl'ano'poll's. Pana.ll' , .. '.1.6111

Infra-Vermelho - Nebullzaçio - V ! 32"
D f 'd d

• . d' arlg ...........•...... . ...

Ultn-Som .

e orml a es congemtas e a -

Lóide· Aéreo ... _." . . .. . . • Z.402
('f::a.tamento de ainu.lte lem quiridas - Paralisia I!lfantil - Re",l ... ; • . . . . . . • . • • • • • • • 1.1'7'7

operaçio) OsteQmielite - Traumatismo - Scandinaval . .. • •..... _ 2.800
Anglo-retln\)8C"pia - Il.ecelta, de

Fraturas. HOTÉIS
Ó""IUII - Model'n" "qulpamento '2,021
;ie Oto-Rinolarlngolótt. (íllúCIt Consultas: Pela manhã no Hos',Lul: . .'. � ..•............ ,

no Eatado) pital de Caridade, das 15 às 17 e Magestlc , ,..... 2.27,6
.

d n à 1! h QO h
'

C 'lt" Metropol ,....... . .. ",. lU4Í7
90r6rlO as" 8 ora. e" oras no o,nsu ano.

La Porta .... ,.,.. ,... .... '3,821.
dai 16' àl 18 horal.. Consultório: Rua Victor Mei- CacI'que' • '49
Consultório: - Rua VItor

Mei-jr'
. " " OI.,..

reres 22 - Fone 2675.
' elRles . dn� 2�.

A M R
Central .'. � '. . . 2.694

Res. - Rua São Jortre 10 -. eSI encla: v,, auro amos Estrela
,

" , 1.171

Fcme !4 21_ ,- 166. - Tele, 2069. I Ideal , \ •.6�»

DR. hAURO DAURA
CLtNICA GEKA1,

.h:llpecialista ern moiés'�ia. de

Senhoras e vias urinárili�.
Cura .radícal das infoecções

agudas e cronicas, do aperelho
geuito.urinário em ambol OI

sexos., .

Doenças do aparelho nig8ltlvo
e do aist ama nervoso.

Horário: 10'h ás 12 e Zlh ás li.

Consultório: R. Tira;lentes, 12,
_ 1° Andar - F'one: 3246.

Reaídência: R. Lacerda Cou

tinha, 13 l Chácar!\ ao Espanha I

- Fone: 3248.
--...----

DiLHENRlQUE PRISCO
PARAISO
&i:iDICO

Operações �,Doeuças de Se

Ilhoraa - Clínica de 'Adultol5.

CUl:'SO de Especialização no

Hospitl\l doa Servidores do Il.-,
tado.

'

. �
llServiço do Prof. lIanaDQ d.

.\ndrade).
t:onsultas - Pela manhA DO

ilospit'll de Caridade. ,

Á tarde das 1õ,3!l ba. em dlan

t& no eonsultório á Rua Nunes

Machado 1'7 Esquina de Tira-

dentes. Tel. 2766.
.

,Residência - 'Rua PresIdente
Coutinho 44. Tel.: 3120.

e Crianças
Consultório - Rua

nes Machado, 17.
Horário das Consultas -

das/16 às 17 horas (exceto
�O," sabadoa),
Residência: Rua Mello e

Alvim, 20 - l'el;-3865.

DR. JOLlO PAUPITZ
FILHO

lIR. CLARNO G.
GALLETTI

, .... ADVOGADO -

'

Rua Vitor Mei:reles, 60.
FONE:: 2.466

'

Florianópolis - 5,5 HP
11 HP

mI �g:
'1!Il 84 HP

UM GRUPOS GERADOR�S - "P E N T A"
-I Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos Com

motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator -

filtros - tanque de oleo e demais pertences: acoplados dire
damente 'com flaage elastica á Alternador de voltagem -
trifásicos 220 Volts com excitador - 4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarínas prontos para entrar em funciona-
mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O -ESTADO' DE
� . SANTA,CATARINA

I
MACHADO & cu. SIA Comércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M'U S'-
Cx. Postal, 37 - Fone 3362� FLORIANÓPOLIS \

assrntos florestais, consul-
� � - te, "Acõrdo Florestal".
,���ee�eeeee�eee�eeeeE <

MINISTÉRIO DA AGRICULTURa "..
SERVIÇO FLORESTAL

�I� IrllDELEGACIA FLORESTAL
,

,

R"�GIONAL
' •

"ACORDO" I eOM O ESTADO DE ,..." _"

..

,

'SAN'.:'�o\. CATARINA
"� .

\ ' � •
AVISO ••

�

A Delegacia Florestal 'Relibn:àl,'
no sentido de cnibir, ao máximo po;.. ,

Ilvei, as queimadas e derrubadas, de màto, afim de impe
dir os d�stros&s efeitos econômicos e ecoló�icos que
c:!carretam tais práticas, torna público e chama a 3ter:;ão
de todos os proprietários de terrás' -e lauadores em �e

ral, _para' a exigência do cumprimellto,,do Código Floi'es
tal (Decr. 23.793 d.e 23-1-1934) em todo 'o Estado.

, I ,

QUEIMADAS E DERRU:QAQAS DE MATO' � t

Nenhum .yroprietário de terra,8 ou lavraaor po;defjl
'l-'roceder que::nalIa ou 'derruba(l'a de mato sem soHéitaf./
o,m, a:n�ec�dencia, a necessária licença ,da autoridade

floresta,l _wmpetente, conforme dispõe o Códi�o Flores
't-ül em seus' artigos 22 e 23, respectivamente. estando os

nfratores sujeitos a penalidades.
REFLORESTAMENTO

Esta· Repartição, pela rêde de-vivêiros florestais, em

I'�ooperação, que mantém no Estado, disp,õe de mudas e

lemQnt�s de esp,é�ies .florest8:d � de Grn�mentação, para
'ornecimento aos, agrlCultores em _,.ger�l, mteressados no

'efl�i:esta1lÍento 'de suas �e�ra:sL' albém
.

�e prestar t?bd� .)I,� (:Jrientação técnica necesS'arIa. em ra, amda, a pOSS1 1- \
-

'

-.'
-

idade da ohtenç-ão de empréstimos para reflorestamento DR•. '.O T T O F R I E D M A N N
:no BanC'O do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

.

Os interessados em assuntos florestais, pa'ra a I E N S I N A
lbtenção de maiores esclarecimentos e requererem auto-

l'lzaçáo de licença para queimada e derrubadas de mato, I Ma'lema'll'cas e F,·s·,·cadevem dirigir-se às Agências' Florest-ais Municipais ou
'

,

diretamente a esta R�partição, situada à rua Sautos R. Cristovão NU!leS Pires 21.

Dumollt nO. 6 em FIl)rianóp�lill. _

I Esqu. Rua Hoepke e R. Cons. M�fra
Telefone: 2.4,70 - Caixa Postal" 895.

Endereço
1
telegráfico: ,'4gr.isilva - Florianópolis.

5. C.

gasolina
"

SO HP Diesel
su HP "

103 HP "

132 HP "

(direita e esquerda)
Horário:

15 às '18 hs.
8 às 11,30 -

Ex-interno da 20& �,.mal"&.. Redaçio e I')ficlJl,aa, à rua Co,
,Servi�J de gastrQ·eIlwrologia Mlhelro Mafra" n, 160 TeL aO:l2
Ia Santa Casa do Riu de Jeneiro _ Cx. Postal 139.,
Prof. W. Berardinelli). Diretor: RUBENS A. RAMOS
Ex-interno do Hospital mater- Gerente: DÓMINGOS F. D.
idade V. Amaral. •

I
AQUINO

DOENÇAS IN'.l'ERNAS Representant... :
Co ração, Estõreago, inte8�ino, Representeçõe,,' A. S. Lar•.

fígado e vias bítía-ea, Rins. Ltda
Consultório; Vitol' Meirele. 21 R�'a Senador Oantall. CO - 6°
Das 1': às 18 horas.

•

andar.
'

Reaídêncíu : Rua Bocaiuvs ZO. Tel.: 22-5924 -- Ri'o de Janeirt.>.
Fone: .'1450, Rua 115 de Novembro 228 fiO

ndar sala 612 - São Paulo.
Assinatura. apual .• Crt aoo,oo

" ," "

Campanha de Educação
Florestal

" A imbúia em estado na
tivo, explorada 'em Santa

Catarina; tem 200 a 400

anos. Por êsse motivo, o

problema florestal relacio-

nado à ímbúía, em nOlSSO

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

Estado, só poderá ser re-

Venda avulssa ..•• " Crf
SOlVIdo pela reserva patri •

monjal de imbuíais e corte

controlado com garantia de

regeneração natural. Torna
se índíspensavel preservar (J

que ainda resta de írnbúia

e impedir que a colonização
agrícola arraze com o mato

nativo dessa espécie nas, zo-
nas de seu "habitat". Sôhre

•
"A Soberana" Praça 15 de novembro

'{'ua Felipe, Schmidt
,

\

esquina

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

Cr$" 9.100.00, i
É o vencimento de postalista: Há quase 3.000 va�8;si

,

Ambus os sexos - 18 a 35 anos. 6 horas de ,tr,abalho. 4}
in,scrições e provas serã� r:alizada's em t.odos os Estadosf
dentro de 5 meses (CapItaIS e outras Dlrets. Regs. dot
Corrrios). Temos apostilas completas, todos os pontas!
Ida "ORNES", regists., 15 profs., atualizadas - 9' apos�tilas - Preço Cr$ 450,00 (o conjunto). Peça pelo reemo

bols0 postal, assim: DR. ANTôNIO MESTIERI DOMIN!
GUES - Rua Barão de Paranapiacaba - 25 - 5° +
sala 8 - ,São Paulo. As informações sobre inscfições b
provas (data, documentação, etc.) acompanham as apo�
tilas. Não ha necesstdade de curso gin-asia!, - D!o
IAPETC (350,00) - do Bc<D Br�sil (480,00) - Outrof
""�iIl! ,1;;0,00.

"
,

ALCIDES ABREu
ADVOGADO }!'jlial "A Soberana" ms�rrt" ao Estreit9 - r.uto

REQUER CONTRA À'" "

FA ZEN DA PÚe,L.!CA
Caixa P05�a' 246

FlORIMIÓPOLl5 - SANTA CATARII;:;"
.-.:;.

]

VENDE-SE
Uma casa de negócio

com se(!çõe� de armazem

� Bar, por prê.ço de ocasiao.

Ver e tratar à Rua Conse

lheiro Mafra, 139, esquina
., O que 'define uma roupa bem feita é um comple
xo grande d� fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a confecção, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperial Ext�a.

, A venda destas exc�lentes roupas é feita pelo
Crediário com (acílidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine _Hoepc,ke.

Sementes para plantio
Tôdo o agricultor ou peq.ueno h'o,rticultor deve saber como é feito a

,esc.olha da semente para plantar. A semente tem, - antes de tudo, que $er

completa, perfeita, sem defeitos, - -limpa pura com os melhores cóndiçóes'
d� germinação, ,como também de valor germinativo bastante alto. Sem estas'
i:!xigência a semente não dará ao lavrador a recompensa dos seus esforços nos·
períodos de: colheita. POI;' is,so deve ter o agri61,tltqr ou hor,ticultor o ma�.imo
cuidado' ria 'aquisíÇ'ão' 'de ''se'mente para plantio. o!

I

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

/

Viagem, ,co,m segarilaça
,

. e rapidez
�i",O�)'O�9.!ITAV,EJ.8 I4lCRO-ONIBlJS .0

IIPIDO «SDL-B'BISILBIIO»
tFlorianõpoUI - Ita1af - eIoin11lle :.... Ourltlba

�'-' �

A'ge"'ncia' :;' "'1i.Õl&lbeoQor��:ê.quI.Da da
• Rua Ten&n�elSnve\r�

\

ATENCÃO
AceitamOS er.::omendas de �LACAS ESMALT4DAS

�m eôres, par'a diversos fiül".
Énd:: DENTAL SANTA APOLONIA

l"lorwnópolis - Santa Catarina
Rl,Ia: Tiradentes. 20

-

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

--------- 'P"- __

I II i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Chaplín, Eurico Fagundes,
- De. convocação de pretendentes à Arnoldo Müller e Raul

aquisição das casas no conjunto resí- Gevaerd.
dencial da Ponta do Leal, Estreito, nes- Diretoria de galpão ,'Diretor Geral
ta Capital. - .

D
.

me Chaplin, 1.0 Direetore ordem do Exmo. Sr. Presidente do Conselho Ad-
ministrativo da Caixa Econômica Feder-al de Santa Ca- ;Mario J. Dias, 2.0 Francis-

tarina, à vista da prôxírna inauguração, em data de 30 co Digiacomo.
de abril do corrente ano, no transcurso do 11.0 aníversâ- Diretor Artístico David' Gevaerd
rio de instalação da Matriz desta "Instítuíção, do con- A,lmoxarife Elpídío de �. Lopes
junto, residencial 'CEFASC", compreendendo 21 casas Diretor de Bando' Are Mannebachconstruídas no bairro "América" da Ponta do' Leal, no .. .

2.0 sub-dístrito do Estreito, nesta Capital, convoco os �ontando que V. SIa., eontínui a prestar a atual di-

did t ""t d' f'd I reteria o apoio que sempre prestou as passadas direto-can 1 a os ja mscrr os e preten entes a·s re err as casas, I'
'

abaixo relacionados, para, em data de quinze (15) dêste nas.
.

. mês, segunda-feira, a partir das 15 às 17 horas, copa-
Subscrevo-me aten�CI?Sam�nte

recerem na Secretária Geral desta CEF, Matriz, à Rua -AntoRIo MIguel. Lu�
Conselheiro Mafra 60-52 onde com o respectivo títu- t.o-Secretãrío
, _'A' '.

'.A ..
lar, se enten derão sobre ass�nt.o de seus .mteresse: .' O QU f P I: N S A 'M' .

'

1 Aldo Menezes d'Aquino -;- 2. Acelino A. Cardoso "". 't;; ,
. ; . "', . .

.

- 3. Antonio .0.. de Farias - 4. Carlos B. Reis '1

- 5. Curt Valter Nistsche - 6. AloYsio S. Oli- ..--:-------,.----.....----------

veira - 7. Doríval S. Líno - .8; Eury C. Cabral
- 9. Gilberto Almeida Maia.

10 Hugo Leal - 11. Ivan C. Schmidt - 12. Inês
"Ksepsky -

13 José Júlio da'Silva -,14. Joaquim R.'Borges-
15. Joaquim J. da Lira.' I

16 João Pedro [Nunes . ...,..- 17. M3ria.:L. JL.ode .Sooza
- 18. Mahlen L. Gurzo.

19 Otoniel S. Diniz - W. -Sínval Selltngtausen - 21.
. Wilson J. Muller.

2. Para os acima relacionados e que deixarem, por
motivo justificado, de comparecer dia quinze (15) do
corrente, será concedido prazo até dia -vinte (20) dêste

mês.. improrrogável, para a necessária apresentação, no
. horário habitual da C.E.F. � Findo êste prazo de cinco
(5) dias, o não comparecimento IMPORTARA' EM DE
SISTf::NCIA, cabendo a CEF dispor da residência, decla
rando-a, desde já, em condições de ser pretendida por
outros candidatos inscritos e que ainda não foram cha
mados, na forma das Instruções baixadas pelo Conselho
Administrativo desta CEF e que .regularam o Concurso
efetuado.

Secretaria - Geral doa Caixa' Econêmica Federal de
Santa Catarlna, em Florianópolis, 5 de abril de 1957.

, Ari Mafra

j

_'�O _�taao" .o mliis antigo Diário de Sa�ta Catarina

TURISTA
/

PARA A EUROPA

Não espere mais para fazer à Europa
aquela viagem há tanto tempo SOe
nhada: o CLASSE TURISTA no Atlôn.
tico Sul olerecelha um desconto de
cêrca de 30% nas tarifas de pos
snqens. E nole que o aparelho é o
mesmo SUPER G CONSTELLATION
com duas partidos semanais dero Rio'
de Janeiro: lerças e sábados, às
cinco e meio do lorde.

CONSULTE SEU AGENTE IH VIAGENS OU A

NA

VANGUAIDÀ
DO rrOGlfSSO

REPRESENTANTE:
Antonio Fiuza Lima
Florianópolis Sta. Catarina

�;
_ ......_� .... _ .. l

-EDITAt

• Secretârlo Geral

,

Desde a escolha dos tecidos padrão, corte e aea

bamentio perfeito tudo é motivo do maximo cuidado
pelos axpecialístas responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa perfeita e que veste bem.

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exelusiv�dade ne!!jta cidade estas afa
madas roupas.

EDITAL

s. c. �T80eDles do Diabo»
Recebemos: \ �

-'

Florianópolis; 15 de abril de 1957
Ilmo. Sr.
Diretor do jornal "O ESTADO"
NESTA
De ordem do sr. Presidente tenho a honra de comu

nicar' à V. Sía., que em sessão reallzada 110 dia 7 ,deste
mês, foi eleita, e empossada a- 14 do:mesmo mês,. a Di
retoria da Sociedade C. "TENENT�§yDOi DIAÇQ", que
regerá os destinos da Sociedade no periodo de 1957-
1958, e está -asaím constituida:
Presidente de Honra .• Dr: 'I'híers Fleming

'"

Dr. Felix Schaefer
Dr. João ·Ddr Cavalazzi
'Dr. Heitor ,Ferràrl
Sr. José Elias

- ,-

.Sr, Carlos G�V'aerd
: ;Eriao Hosterno
Dr. Aldo S. d'e Oliveira

Vicente Digiacomo
Menotti D. Dígdacomo
Antônio Manuel Luiz

.,.
.

.

'Casar M.· Peressoni
.Heítor ,Mel,lo

Presidente

1.0 Vice Presidente
2.0" "

Secretário Geral
1.0 Secretário
2.0 "

\

1.0 Tesoureiro
2.0. " EnIO Dal Grandi

João Soares

.Osvaldo Melo

Augusto Jacques:' Orlando

Aux. de Tesoureiro
Orador
Conselho Fiscal

Guílher-

REPRESENTANTE

Fabrica 'paulista, produtora de tintas quimicas em

pó e secantes, marca muito conhecida, procura repre
sentunte na base de comissão.

Somente serão consideradas propostas de represen
tante amplamente relacionado com as casas de tintas
ferragens. J

Cartas para HOLLAND, PIRES & CIA.
Caixa Postal, 1281 _;, São Paulo, mencionando
das atuais representadas.

"

V/,.
PROGRAMA DO MES

Dia 20 Sábado.

Dia 21

- Grandioso' Baíle carnavales-
co da Aleluia: Dep, Balneá
rio.
Retorno dos Acanhados Pei
xeiros "e as Timidas Tou
reiras". '

Início às 24.00 horas. Onibus •

gratuitos de volta.
Mésa Cr$ 100,00 Convite50,00.

Domingo - Grande Baile- infantil da
Pascôa. Início às-15.00 ho
ras, Sede Urbana. Bonbons.

Dia 28
Alegria.

Domingo - Soirée juvenil '-:- 20.00 às
24.00 horas - Sede urbana.
AGUARDEM PARA MAIO
A GRANDE ORQUESTRA
CENTRO-AMERICANA. MA
RIMBA CUZCATLAN 15 fi
guras - cantores - Can
cioneiros - Rumbeira
Trio Limefío,I

EsludaolesgLarno-americanos
Vi itaráoUlndúslrias Britânicas

'LONDRES (B.N.S.) Dentro dêss., amplo pro- Canal, Scarrough, Straford

Representantes do Brasil, ,grama, esta é a primeira upon-Avon e Preston .

Argentina, Colômbia, Equa, oportunidade em que se re- Os cursos organizados na

dor e Venezuela 'estão entre alizará um curso na cida Escócia, em número de cin
os estudantes. estrarigetros de de Norwich,o qual se co, permitirão aos estudan
na Grã-Bretanha que, apro- compõe de aulas especiais tes visitar as -indústrias 10-

veítando as férias da Pás- e visitas a modernas tãbri- cais, o campo e, lugares de

interêsse histórico.
Entre os estudantes que

seguirão. os cursos em Lon,
•

,a,re.s, destinados aos que
residem 'nas proyíncías, se

encontram a srta. O Arns,
do Brasil, estudante de Li
teratura Irrglêsa, e o sr.

Miranda Pacheco, da Repú
blica da Bolívia, que faz o

curso de Filosofia na Uni
vers idade de Nottingham .

coa, comparecerão a cursos caso Como tema' especial,
especiaís preparados Ipa,ra nesse caso, se inclui um

serem realizados este mês, exame do projeto preparado
pelo Conselho. Britânico.. pelas autoridades locais a

Os cursos serão comple
mentados com visitas a _es

tabelecimentos indústrias
e laiber-a.tórios

pm de' desenvolver a .cida
fie sem sacr ificar 'sua bele-

za característica. I
I lForam 'realisados. dois
cursos na Irlanda do Norte,'
cinco no Distrito dos Lagosr - ,

.� outros na Cornaalha Oci-

dental, Ilha Scylly, Ilhas do

fV O C E S A B LA QUE ...

LTDA., [logía, ma Universidade .ide
o nome

Mancheste·r, enquanto' o cu!'
'.,
-..,.

,
..

,...

'; ; ,,: � •.. Ji,!. t-

O 4TRfró', oes A1A.f>€S;';
est»: RETARD4N/:)D�
A !?OTAC4õ DA T�RRA.
[M80�'(] O RéTJ1RC14Métl/: :-- I

TO S[J,(] De 'flI>E/IlAb UM· , , fMIU'SIMO Pé J'et3UA/- "-

00 POR geCÓt..D 'oe/- ,

TRO De MILHões Dt5 sé";;'
CULO� ,.J TêRRA Dêl K.4.e,4' Dê

GIRAR. COMO", tOA. (j)ue seMPRe
NOS .4I>ReSêtvT.4.4 #J�S/l-1.t1 FACE.

científicos .

I Atualmente estão estudan

do neste pais, inscritos nas

. universidades, . esta bele cí-
,_
,

-!mentos, técnicos,' eolégics,
mais de 900 jovens de am

bos os sexos qUe represen
tam 76 países. Todos êles

.assístlrão
'

aos' Citados cur

sos, cujo objetivo é lienlOns
trar certos aspectos da vi

da nacional, condições e

costumes de certas regiões
do país que, de outro modo,
permaneceriam ignorados.
O curso de Cambridge, que
foi inaugurado a 4 de abril,
contou com a presença de

sr. O. Baraechíní, estudan

te brasileiro de bactereo-

.
-

,

A sele_ção e escolha dos tecidos com as inúmeras
fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co

nhecimento altamente especia 'izado. ÁS !'3upas Im
perial ,-!xtra, gozam do previlégio de possuir entr.
os r.esponsaveis pela sua confe::ção, algum dos maio
i"8il teenicos dIJ paiz.

Terreno�-Vende--se

ELEIÇÃO DE RENOVAÇÃ.O P�RCIAL DO CONSELHO
-

FISCAL DO IAPC '

.

Na qualidade de presidente da Comissã.o Local de

Elei,'ão para a renovação parcial do Conselho F·iscal do

LA.P.C., convocO os 'srs. delegad�s-e'leitores dos sindica

tos comerciários do Estado de Santa Catarina,. p�ra a "ENDE-SE a 12 quilometros de Florianópolis, na

eleição em apreço que terá lugar, do modo determmado estrada federal que vae a Biguaçú, um terreno com '26
a seguir:'. ...

. ,/ � !·mil m�tros quadrados, inteiramente plano, c.om. energia
u) ,- no dia 3 de maIO, das 9 horas da manha às 17, eletrica no terreno, um rio que margia um dos lados do

horas da tarde, com o quorum mínimo de 2/3, terá lugar terreno, sendo qUe uma parte do mesmo fica. entre a es-

a eleieão para a classe dos empregados;, tradd. velha e a federal.
b) - não sendo alcançado o quorum mínim.o de 2/? 'fem ulIla casa d·e material em péssim.o esta.do.

a eleição terá lugar, no dia seguinte, .dia 4 d!!, maio da's O'timo·local para uma indústria ou loteamento.
9 horas da manhã às 17 horas da tarde, com qualquer Preço ,CJ;$ 500.000,00 -
numero de delegados presentes., 'f,ratar com o sr. Laércio no Tabelionato FarIa,

A eleição pàra a elasse dos empreg.adores, terá lu- Biguaçu.
gar, do,modo -determinad� a seguir:

� "

i) - no dia 6 de,maIO, d,as 9 �oras da manha as 17

horas da tarde, com o quorum mimmo de 2/3;
.

b) - não sendo alcançado o quorum minim.o de 2/3,
JI, eleição terá -lugar, no dia seguinte, dia 7 de �ai.o, das
� da manhã às 17 da tarde, com qualquor numero de

delegados presentes.
LOCAL � Delegacia do LA.P.C.; rua Felipe Sch-

Alidt, 37 Estado de Sta. Catarina

"Florianópolis, 14 de abril de 1957
João Baptist'lli Bonnassis

Preso da Com. Local de Eleição

A aula inaugural, que, se':

gundo se estabeleceu, será
uma vis-ita às' zonas de ·Shef
fiel e Peak, 'oferecerá aos

estudantes a oportunidade
de visitar usinas. si.derúrgi
cas, oficinas de engenharia,
minas de carvão e outras

instalações semelhantes.

'�Introdução a Gales do
Sul" é o título que foi dado

j/

Negocio de ocasião
.

Vende-se, por motivo I de mudança, a fazenda
"ÁGUAS CLARAS", situada no' munic'í'pi.o de Tijueas,
tendI) boas águas para tocar serrarias, com madeira de
lei e de qualidade; tenas para plantações, uma estufa

para fumo, mais de 200.000 (duzentos mil)
.
palmitos e

,ferragens de uma serraria.' , .

A fazenda tem said,a com a estrada de Major e No�
va Tl�ento.

ao curso ,que' 'se' desenvolveem
rá em Parkmill, na Penín-

ALIANÇA DA BAHIA CAPITAUZAÇAO S. A.
.

Perda de título
Extraviou-se um titulo da Aliança da Bahia Capi·

talização s� A., do v�l.or de doze rn'n eruzeiros, de 110 de
ordem 253.448 e nO de_sorteio 10.752, emitido peJa Agên
cia Eínissora do Rio de Janeiro em novembr.o -:de 1946,
pertencente ao Sr. Francisc.o Andrade Filho, residente
nesta ,eidade, com .. os Pagamentos efetuados até março

.

de i957, o qual o declara nulo e vai requerer a' respec-
tiva segundã vht.

.

Florianóp.olis (SC), 20 de março de 1957.
.
<

r
.

sula de Gower, e que inc1ui
visitas�às oficinas de lami

nação e de càrvãó situado
no Porto Talbot. Foi ,escolhi

•

do para êsse curso .o sr., Pa

bon,. estll;d�nte cólomibiano,
enquanto o sr. F. Souz� Bar

ros e 'sra., ,do B-rasi,l,\ parti
ciparão do curso em Ba1;lgor,
Gales.

-,-

,lo .._;�

.

Rugistrt
.

�e Rá�iu
A Diretoria Regional dos Correios.e Te'lég.nifos de

Santa Catarina, avisa aos senhores possuidores' de
receptores de rádio-recepção,' que o pra:zo I para o. re·

gistro sem multa dêstes apai'ethos expirará a 31 do cor�

rente mês de março. A partir de 1° de abril serão regis'
h'ados com multa de Cr$ 25,00.

, ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlanépells, Q'uinta-Fe irá, 18 de Abril de 1957

���ER�ÇO�.��·CRU�IR6DO��L• .' Ma,deireira. rhilippi &.Cia. .TRANSPORTES ,AÉREOS ��TARIN�N�
�. '�ity;. ':;"'� "

/ horáio dos aVloes ,

P idas de Flo�i,a,niópolis
Horas: -Parar-«
14,20 Lajes e' Porto Alegre ..
U,40 Itajai, Cur'itíba, São Paulo e Rjo de Janeiro,

10

.'

� �'�����..;L.-�-.
" Rua 24' de' maio, 1.128 - Estreito

. !

I

'.

i

I ,

I�•••�•••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••;•••••••••••�••••

apresenla O Parque Industrial de S.
tatarina, Progresso Surpreendente
o Almi�al,lte 'Jorge Gar- ,.�m tôda.s essas,. cidade�, I �a!al':�nense, no Vale do Ita

'valhaJ Comaaidante do V. fOI S. EXCla. alvo de cano, JaI, de onde acabava de ,re-
"

Dfstrtto Naval, vísítou, no nhosas homenagens- dos in- gressar,
.

.

prtncípío . dêste jnês., a in- dustriais e comerciantes que �A 'saída; abordado pela
dústri�· do Vale do Itaja! o acompanharam nas visitas nossa reportagem, S. Excia.

_-' Segunda-feira última, às fábricas, colocando-se à declarou que veio encanta

expôs 'ao' Presidente da Fe- disposição do sr. Almirante do dessa viagem ao Vale do

deFàçã,à' do Comércio, sua nas-demonstrações do fabri- Itajaí, pelo progresso qu

ótiml:!, �preasi(o'sôbre ,o que CD 'de materiais. observou. Chamou-lhe 'a

observou' naquela região. ,Na úlÚma' segunda-feira, íttenção,' em especial, a fa-
,i'

, . ,�. o sr. Almi�ante Alberto Jor bricáção. do �àterial plâs-
, -: .:-

,"i '.' ,ge CaI:v-adhaf, em companhia tíco, e1'l1 Joinyjlle, qu� não
O sr. Almirante Alberto '" ,� , "

do seu ajud'ante de ordens ,esperava, ehcolftrar tãO' adi-
Jorge Carvalhal, -Com�ndan-

Cap. T!=!rr.'Mário C0rrêa Fre_ antada.• ;gor fim�,..),ressaltou
te ,do V,'_Distr,ito Naval, nês .

.,�./,' ,

Yslebem,' esteve na Federa- sua adrriiração"� ação do ,sr.
te' Estado" intere'ss�do em' .

ção do G:omércio'de Santa Charles Edgar Moritz, Pre-
I ,

C�tarina, nesta Capital, sen sidente d·a Fed'era-ção do Co.

ido recehido pelo se� Pl'esi- mércio de Santa Catarina,

,dente, sr. Charles Edgat .:.pela maneira inteligente
abril 'corrente, nas cidades

Moritz, que se achava acom . com que vem, dirigindo os
de Brusque, Blumenau, Jo-

panhado dO' secretftrio Exe- destinos das' classes prO'du
invile ácompanhado de sua

, '.

exma. família, tendo como

elementoJ�e l�ga�ão ,entre a

Federação: do, 'comérci'O e os

industriais, o acaa'êmico de

direito Nilton'Prazeres" as,·'

sistente do Presidente da

quela entidade de classe.

Em Brusque, no dia 2 do

.

corrente, S. ;Excia. foi re-
'

'c'ebido pelo sr. Guillierme

Renaux, de quem roi hospe-

FONE·_·2073
� �. - /'

Organização Especializada em BENEFICIADOS de PI ..
NHÓ e LEI _ SERRARIAS PRÓPRIAS

.

_,., •

Estoque Permanente de: -, '

{

Assoalhos - Fôrro Paulista -'Abas'- Semalhas
"Filetes - Reguas'- Madeiras para moveis '-, Madeiras

. Brutas e aplainadas
...

,I

,y
Cal de Pedra

Telhas Francêsas 'e Tijolos
",

Depositaria das principais
'

Cerâmicas.
.,

Venda�: - Atacado e Varejo

conhecer as indústrias de

Santa Catarina, no Vale do

Itajaí, esteve, d'e 2' a 6· ode

em cuja qportunidade, exter
:nou a sua ad:miraç.ão e o

seu encantamento pelo avan

essa digna de todos os elo-
, I

gios. R�saltou, também, o

.espirito de compreensão
d'os homens da produção do
Valé (i,o Itajaí.

. ,..

cutivo, dr. Roberto Lacerda,_ tora,s barriga-�erides, ação

çado progresso que verifi

cou no parque industrial
----------�----------�-�----�-----------

- DeseJa limpar ou coirsertar Sua máqu�na
de CQstura 7

,�Disque para o te,leforle 2925 e terás um

técnico.

de e .c�m q�e� s� de�orou O "UNIVAC" 'DES:COBRE MARIDOS
em vISItas as mdustrlas de' , ,

q�e é presidente. A 3 dêste I O· povo ameri�ano an9.a entusiasmado com a mais

!�, IS' E' .

"'""t
l'ec'ente' aplicação do Univac n. 21, construido 'pela Re-

mes, . XiCla. "fi> eve em.
R dE' I

' di'I mmgton an,. ISSO porque, a em , e resp ver os maIs

l3lumenau, onde as' ,classes com'piexos prpblemas_ de neg-óci?s, êsse fabuloso engenho
produtoras, tendo à frente. o

, foi ,agora usado por Art Lenkletter, 'famoso produtor do

sr. Federico Carlos' Allenq',
' show da TV "As pessoas sãO' engraçadas", .como verda-

c ,

.
I· .

-

'.. '.

Prestdente' da Associação d.eiro ,cupido nu�' caso amoroso entre duas personágens
Com:ercial Industrial

lhe�'
até ,então desconhec;idas uma dil outra. .

Ie. ". .

'
, COMO FUNCIONOU UNIVAC '.

prestaram slglllflCatlva's ho
Linkletter fez pubHcar nOS princip�is jornais .de

menagens. Visitou, 'em C(}m- Los Angelés' um an�n�io pedindo. que se' apresentassem •

panhia daquêle esforçado tôdas as p.essoas, acima de 21 anos, desejosas de casar.

come:rc iante, .,as inld6.strias John Caran, ,de 28 anos, gerente de propaganda, foi es�

p'aquela cidade, tflÍldo, ain- colhido para a. prova, entre. as 2.5.00 pessoas' queLse apre-·

,da, estado em P.omerode� on sent.lram. Um questionário foi entregue a cada uÍll', as

respo�tas gravadas em fita eletrôni'Ca e jcolocada,s no
de se demorou na Porcelana

Univac. A máquina' es'colheu �mtre t()das as ,mulheres
Schmldt S.A., e a E:x:posi� que s� candidataram as 10 mais que se assemelhavam
ção de Escultura" Teisch. as característi.cas de John. Barbara ,Smith foi à eleita"
mann. depois de entrevistadas por vários .especiaUstas, basea
_ Em Itoupava 'fo(hospede dos na teoria'çe Linkletter de qúe' as pes�o�s semelhan-

�ficial d� sr. Guilherme Jen tes e não as OPOS�'8t;La:;�tn�E��Z
"

, ..'

sen, presidente dia firma

Cia•. Jensen. Eni' JoinvHle,
em companhia do sr. Bal

tazar Buchele, representan
te da Associação Comercial

e Indústrial, S. Excia. além
de outras indústrias, visitou

.6
,

também a Fábrica de Moto.,

,res a Explos.ão, a Fundlção
TupY, Fábrica d�· Geladei.,
,ras "Consul". Impréssiono_u
o a fabricação de lllJI-térial
plástico, pelo seu adiantado

Barbl;lra e John foram apresentados pela prime,ir�
vez d'urante o programa de. ,Art LinkleUer. A· escolha
fôra feita antes do show.. Ela, ao ser entrevistada, fren
te as câma,ras, assc:>mbrou o's telespectadores':

_ Ele é o . homem para mim. E' meigo e gentn, e

não me importa que. tenha ',sido u'a máquina que nos
•uniu"

J�hn mais categórico, 'decJarQ�:"
'

_:.. Q�ando vi o anúncio peils�( qüe fôsse .. umà brin

cadeira, mas Bárbara é exatamoote o fipo de moça que
eu andava procur.ando".

O "casamento será anuneiado num dos proxlmos

shQws de .Linkletter,' e isso, a exemplo do que acontece
com o ,dr. Herbert Mitchel, especialista da Univac, faz

crer ao povo americano que afinal de çontas o monstro I
.•ltcleb:{)_niçp te:q1

..c.or:aç�qi, . J,

I

I' <;;{I�
-

=:;;;�-r ,'-Dom.' Ú,IP Porto Ale'g,re (Convair) !
" 13,45 Lages, Videira, Joaçaba e Chapecó. !
" '14,50 São Paulo e Rio de Janeiro (Convair). i
" 15,10, Itajai, Curitiba, Hão P�ulo e Rio de Janeíro, I

'

.

"

,

-

C· O N E' X õ E S ....,. ,.
Para: Montev'idéo e Buenos ,Aires _ Via Podo Alegre.,," Campo-Grande.-Corumbá, Cuiabá, 'I'err.xdo Acre
','

e GUápOl"€ Via São. Paulo.'
'

.. .

ISant� Cruz; Cochabamba- e Lapaz _ Via São
Paulo.

" .

Goiânia e .escala�'. do ínteri�r de Goiás?- Via
São Paulo:

i
. ," "

,

1: " '

" Salvador, M�ceió: Reci:i'é Nàtal e Fortaleza _

Via Rio de Janeiro.
"

t
.
',\ •.

,.

'\ São 'Luiz, Belém e Maqáus -;-Via �io de Janeiro.

Equipament9 Douglas DC3 para 23 Passageiros
" \ <;onvair ,340 para 44 ". Passageiros

INFORMAIÇõES E RESERVA DE LUGARES:
,', ' . \

Rua Felipe Schmidt, 24 fones 3700 e 2111

Agência uAFL" fones 3668 é 3669

Agêrlcia "Lux Hotel" fone 2021

p,OO iltajai, Joínville, Curitiba, Paranaguâ, San
'. tos � Rio'de Janeíro. 'Q " .\

Laguna; 'I'ubarão, Porto Alegre: e Bagé." 12,35
SORTIMEN10

,.'

COMPlETO

"

11,�,5 Liguna, Tubarão, Porto' Alegre', São Ga-,
, .I ',)1

-briel e ..Livramento.

Lájes: Videira, J'oaçaba e Chapecó,
Curíttba, São Pauln e Rio de Janeíro..

�

,
.,

�.

" 14,20
15,10

, ..

f, <
'

,
,

"

Qui: 11,25 Itàja], Jnínville, Curitiba, Paranaguâ, San,.
tos e Rio de Janeiro.

.

" 12,35' Laguna, Tubarão, P0i·to Alegre ,e Bagé .

" '13,..15' Ita:;ai,',Curitiba e 'São Paulo: .'
••

,,\. t\'

,

12,15' Laguna; Tubarão;' Porto Alegre, São. Ga
. briel � Livramento ..

"

, 14,20 r,;a:jes, Vidleirá, Joaçaba "e Chapecô, �

"
\ 15,10' Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

,
- .� i

' '

Sexo

Sáb. 11,25 -Itajai, Joiil'viUe, Ouj-ltfba, Pár�naguá, San- t
'.

tos e Rio de Janeiro.
12,35 ',Lag:una; Tubarão, Porto' Alegre 'e Bagé;
13,15 Itajaí, Mafra, Curitiba e São Paulo:

"

"

",

. LV E N D E;- S f '".

Um terreno situado na .Rua Presidente' éoutinho.
Tr.atar na Rua Fernando Machad'ó, '5. i

.

, ;

I

���V�il���(Q)6":'�'.· ,III",,!TODAS. AS BITOLAS' OESOE ]/2" ATÉ
- ',',fiSEMPRE ,AOS MELHORE3 PREÇOS

,
.

1

: BUSCIlLE '& LEPPER .LTDA.:
I

<"" RUA DOS ANDRADAS 139 JOII:lVILLE �

.
'f' .

l,ranporles, A,éreos'
-

Cãiarinense S. A.
SERVIÇOS

IAE'REOS CRUZEIRO DO SUL comuni

ca aos seus clientes, amigôs e ao público em. geral, que
para Ihes-oferecer maiores facilidades, está funcionando
em conjunto com a;' TAC _ (TRANS.PORTES AE'REOS-

,CATARINENSE) nos seguintes Iocaís :
..

,�

AG�NClA DE"PASSAGENS
"

"
fI

Rua Felipe Schmidt, 24 Folies 3700 e 2111

AG�NCIA DE C�RGA ..

Rua Felipe, Schmidt, 40 Fones: 2500 e 2210
.

Agradecemos de antemão a preferência
.

A' GER1l:NCIA
M·.P_....- .........-......�.•._-_.._••·_-�.-.-..-_._.•-.·_••·_·..

·
..
- ••••_._.••�

"

"

A víbração e rapidez da 'época moderna exige
que se perca o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa bem feita ImperialExtra, eví
ta perda de tempo na escolha, compra e confecção

- do vestuário masculíno,
,

.

Estas' famosàs roupas, são de venda exclusiva
do Magazine Heepek, '

'

,

I
._ ... _ ......_ ... _ .... _ ...

.

,_o

PE'(,AS PA,�A A�'OMÓVEIS
;' Gran/de, organização impodadora especializad'a no

ramo ,procura vendedores capacitados néste
.

genero.
Favor.esê'rever pa:ra Caixa Postal. 2496 -:- Rio de J.an.ei»o
D. F.

..
.

_____________'.� :;0; _--'- ___,__--r-----:-'�--.,-_.:_---:-'

. ,

•

)

') - a� _fOU'pa
..

anatô'm,ica,
para o homem m,oderno

.
'

.

�' práticl!. .... já está' pronta para você lisar.

. É ecoqômica... custa menos; em reJação ,

à sua alta qualidade. É elegante... desenhada
e c0rtada por modelista de renome.

Exp'erimente hoje IDe:lmO sliá nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso.

Porque
I�peri�l Extra não é rou,pa feita

f

� é roupa belu feita:

\

'li Fabricada com tecidos e �viamentos d.
superior qualidade, pré.encolhido�.

• Corte 100% anatômico, mais confortável'
e mais e/egant�.'

'

•. Confecdorada 'em quatro talhes (curto,
médio, '/ongo e extra-longo) ,e em .32

r I, ...

famànhos diferentes.
.

•

• Garantida por um,a indústria especializa.
da. há 35 anos, no ramo de v�stiário.

/

I
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S.A.

j'
, Distribuidor exclusivol

M.AGAZiNE HOEPCKE
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Floiianóp"ôlis; Qüiõ'tâ-Fé irá, 18: de" :Abril de

.aça._e �u_tiça
IVo OE UMA SÉRIE tepassados e 'que nossos honrado e, progresaista Pre- CUNHA - padrão de orgu..
Nem ,sempre nossas boas .dínâmícos homens do pre- sidente da Associação Bra- lho para os filhos desta

intenções e boas ações são sente sabem melhorar, am- .aileira de Municípios, dêsse querida Cidade, fez Floria

interpretadas como úteis. plíar e zelar' tão dignifican-. 'homem, cujos serviços pres- nópolis ser amplamen.te di
Não raras vezes ao cruzar- te construção. Também, de- tados, em tão pouco tempo, vulgada pela Imprensa Es
mos determinado caminho, vo, com a' arma pacífica a Ploríanôpolís, são' ímen; crita e Falada dos quatro
perfeitamente esclarecidos das palavras, defender e, suráveis. Dêsse Prefeito,

I

cantos do Globo. Terrestre.
mediante análise e dedu- ao. mesmo tempo, fazer jus. que há dois anos governan-

I, Com justiça direi: - Dr.
'

ções, com absoluta certeza tiça a quem o defende, do esta Capital a tem de- OSMAR CU�HA, pelas
de no fim do mesmo achar- O ritmo acelerado do es- fendido, a tornou conheci. suas ações e obras, IMOR.
mos o antídoto contra nos- petacular progresso que da e a engrandeceu com a TALIZAR-SE-Á ATRAVÉS

,so.S e males de outros, en- toma hoje êsse patrimônio e sua vastissima capacidade I DOS TEMPOS. Será o RE
centramos uma série de que leva Florianópolis a .intelectual e admínistratí, TRATO da dinâ�ica gera.

impecilhos, de vozes em concentrar, ultimamente, va, não' só dentro do nosso ção presente, ti ESPÉLHO
curva de estradas que nos tudo que há de út!1 e agra- .Estado, como também; no! em que SE,! mirará o cons

procuram enxovalhar e mes- dável, que deslumbra os Brastl, no Continente Nor-,' ciente administrador públi
mo nos fazer desviar do. olhos dos bons e ,reconha- te, Central e Sul America- co -e a BúSSOLA que certo

objetivo final, ou quando cidos filhos, como também no e ainda nos países euro-Ilevará a� encontro da glô
não, tomam a 'dianteira e dos valorosos vizinhos, bem pus e asiáticos. Não raras ria e do progresso,

insbigam a tudo e a todos como dos amigos forastei, vezes essa personalidade, I
'

a nos interceptar, a sabo- ros, deve a 'su� magestosi:'I'CUjO nome é OSMAR }i'. DINIZ
tal' as setas de caminhos. da-de à dinâmica pessoa do . -----------�--------..,..,...------

O bom observar concerne' ':�enomado" administrador OS ;QUE VE'LAM ,POR
as boas ações e- proveito, públic�, munlcípàlísta de'

'

sas interpretações, esclare- nome universal, que nãô ,NOS�A SAU'DE
,re o leigo e orienta o mau, vem medindo as horas, lon
encaminha 'o perdido e so- ge dos doces lazeres do

breleva a responsahillda-j lar, do descanso, do convi

de. vio familiar, para entrar

Compete a mim, como noite a dentro nas prolon,
bom florianopolitano aqui gadas conferências, sentiu

radicado' há, doze anos, aju, do e tornando sentidas nos-
I

dar a zelar pelo matrímô- sas necessidades, lutando

n io moral e intelectual que pela aquisição," junto> aos

agiganta nossa quer-ida orgãos competentes, de bens

Ilha diante das demais ea- e utilídades qué acertada-

mente, vêm minorar nosso,S nidade à que Você perten- seu funclonamento",
males econômicos, cultural

-ee•.Longos, anos de estudo e cluiu o Sr. Burgess.
e de 'saúde e que venham ,penosos' esforços -são exí- Como Presidente de

para construção dêsse pa- proporcionar a nós, filhos
gidoa para preencher os re-

.trimônio, que so-lidificado desta terra, melhores e des,
quisitos dessa!' respeitável

por uma algamassa de mís, )"l"cocupados dias.

tura superior, preparada' A luta dessa dinâmica

pelos nossos venerandos an- personalidade, dêsse digno.
____ .f .._� ...

'" ....__._. ............... , �... � • w -_-_-.-.-._.-,._-... "f' w • "" .-.a-A"""'"

pitais do Brasil e cuja co

locação de
.
pedra sôbre

pedras, tijolo' sôbre tijolos

,HOLLYWOOD, Califór- tieos na vida' moderna,_em'
nia - "Seu farmacêutico tôdas a's partes do mundo.

'

local- é um membro vital "Escassamente' existe ho,
, -

dentro do grupo-sdos que [e alguém que não tenha ti-
. ,

"

velam por sua saúde", dis- do que recoreer ao vasto

se o Sr..W. W. Burgess, ! conhecimento, à técnica -ou
Presidente -, de The 'Knox t

ao equipamento moderno de

Company, em recente diS-1 seu farmacêutico local. De

curso. "Trabalha noite e fato, seria 'difici.J imaginar
dia para .assegurar- e salva- se nossa sociedade sem es

guardar .a saúde da comu- sa peça indispensável ao

Alivia u C01icolS, ,

uteriua
Pel& ,atA0 --de Mus,)QmPQnenteo Analge.
alna - Beladona - J'Iacldia e Hama·

mells. a PLUXO-S1!lJ)A'l'INA 'alivia pron·

tamente as coUcas ute�s. Combate as

lrreauIat1élad� das fUD�6es: per:lod1cas
das" senhoras.

I: calmante e reeUiacSor� tunç6el.

.profíssão", continuou ·0 -Sr. camentos, o Sr. W. W. Bur

Burgess "e devemos nos gess está autorizado a fa-
,

.

considerar fe-lizes de poder lar sôbre o mercado farma.
contar com os serviços va,- cêutico mundial. A firma
líosos de tão abnegados, Q:�e preside .:_ The �nox
servidores do público"; t Cempany é dlstrfbuídora de
, Em, seu discurso, ante. o, divers.o.s .�edicamentos, co-

"Sundowners Club" d� HoJ'l mo por exemplo, '0 co�h�ci-, •

IIYWOOd' um� organizaç�o ,dQ preparado '�CYst_ex", que c
que reune homens de ne-. por mais de 30 anos vem

,

gócios e profissionais proe_1 of�recendo alívio aos que'

minentes, o Sr. Burgess padecem dos rins e bexiga.
.destacou a' importância "Cystex" vende-se hoje nas

crescente do papel que' de- farmácias de mais de 70
-sempenham os farmacêu- países.

.:
/

con-

uma

importante firma interna

cional fabricante de medi. cigarros
FLUXO' - 5EDATINA
,.

� ,-;::;. __ ;1 _..,
, ... .,..

"r:'

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

- Deseja limpar· ou consertar sua máquina

O - Prefeito ':0smar- " Cunha � ��s��:tur::;a o telefone 2925 e "terãs um

técnico.

N(�onti�!!l��!.s��a�;ii:,:i��;.o'P:::c;::r: .IfIlRmOSiDE ..HOLLYWOOD
cialmente onde lhe é incum- nalizar os serviços e atender PhilipGUISH {:rr���worldj Cesar 'Da�ova, para lançá-I Zsa Zsa <Gabor e Marle
bida a preservação das con melhor ao imperativo desta' G�ORIA DE J!I1\.YE:N - lo oportunamente. César é ne Dietrich estiveram' bri-
quistas ._da civilização .bra- vertiginosa era de progres- é f.ilha de .artístas muito llem apessoado, e gando. Entre as duas, sesil'eiras, pela defesa das nos sO,social, tem como impres- ' --

d 'd
.

t- Úma a,rtista que est,à já simpatico. Disse-me outro for preciso escolher u,msas normas e VI a Cl'lS a. cindível, certamente, ao exa

Sei das diíiculdades dês- to conhecimento das re�li- conq.uistand'Ü fama, "Glori'á dia: "Estou aqui já, há lado, ficarei - não há dú.
te ,momento universal, .quan dades bràsileiras em geral de Haven descen-de àe uma cinco .meses, apl'oximada. vida - cpm

.

Marlene, em

do tudo pareCe conspirar aquela profunda visão ,es- famí-!i_a tod� ela' de artis· mente, aprenden�o a fala-r qualquer çircunstância.
contra o E'spírito, como se piritual, a que não deve es- tas, de palco e da tela. T.al- em inglês." Cesar era já * * *

até a sedimentada éonciên- capar nem o peculiar senti-
, - ,�vez per isso Gloria se mos- um àstro; em _sua terra, e Falando a respeito .de Icia socia-l que as mlssoes do da civilização que se fun .

formaram para base social dou na América do Sul. Im-
tra: 'tão a vontade quando já está falando o inglês um produtor de filmes, Hal

do Brasil ho.uvesse d!l so- possível seria mesmo edifi- diaJIlte- dos llolofotes d,e fil- pratica_men�e sem acento. Kante-r comentava:

frer revisão, para ceder lu- cal' sôbre terreno ainda não magêm.· lC'.* *
_ Tem um,'tarrivel com-

..

gar a experiências dos de- so-lidifiéado sob os caloro- <110,ria"no, �p.íci� , ge sua, Quapdo FáYe Emerson plexo de inferioridade. Pen- Apresentando, como sempre, reportagens e artigos sôbre
,mo.lidores. Não desconheço, sós sentimentos:em que,tam ca�r,�ir,a .. er,a cantora de cô�'. escréveu ·.alg'umas pa,lavras 1 de Hol 'os mais fascinantes assuntos, está ciréulando a edição
porém, os inabal:1veis fUf\- bém se' fun.diram a alma: na

sa que o pessoa, -

corresºon'den.te a este mês da Revista EXPOENTE.
damentos em que assentam cionaJ... Fazer administraçãoJ

1'0, 110 grupo de 'Robert" -poüco .elogiosas "s6bre Elvis ly:wood não pode compreen- No presente numero, alem das' suas secções habi ..

instituições como a Univer- nunca olvjdando que ela es, Cr6Se.bY.,· l'<ill'éf!l" 'seu pri- 'P-,r-esley,}m suá. ',coluna, re- der toda a capacidad� de tuais, geôgraficas e literatura, publicando, entre outros
·sida,de Póntífica do Rio de tá a serviço do povo e dum meiro' tra'balho para a Me- c,ebeu cal,tãs indignadas .<le .seu .gêniô. os seiGintes artigos: "O Rio Araguaia", original estudo
Janeiro, que são a garantia povo que tem sentimentos tro,' em "Be�t Foot Fo·r�, l�itoras; que chegavam até * * * do sertanista Willy AUl'eli"; "O diluvio de Deucolion";
da estabilidade não de sim- própriC}s e aspirações suas. wart", um musical, mera!. a ameaçá-la de morte. . . No filme ':Gúerra e Paz" ,''Os pom_�s-correios constituem um enigma da "nature.
pIes princjpios, mas daque- 'Daí, meus ·senhores, a ceu-lhe o,utr,os mUI'tos' pa- * * * h' e Au ,'za"; "O nariz de Darwin quasi torceu o seu destino";

'A' •

t- . a uma cena em qu -

"O I' t d h
. .. " .

la conclencla Cl'lS a em veneração com que me apro- \ '. . a lmen o o ornem prImitIvo ; "Como se come nos, pe'is, em muitos@utrQs.fil··,---Paul'GregorYfoiabor-'drey -Rep'bur recebe a VISI-
.

que se inscreveram os des- ximo de vós, sabendo vos '

_. lestaurantes de Roma"; "As aéromoças, sua vida e sua

tines de um povo. nobre e portadores da,s ricas e ina-- mes em ·t�nicolor, incluin-' dado numa reunião por ta de seu primo (no filme). historia"; "Vida social de concun,binas e esposa na Gre
generoso, que é o nosso. lieiáve'is reservas de espiri- 40 q último, realizado no uma jO\lem senhora que Este, faz,.- um movimento e da' anÜga"; "Escoteiros brasileiros atravessando a Afri-
Ainda bem que esta Uni- tualidade ,com 'que é mister' ano passad'O� "The Girl j lhe disse: "Diga-me Gre- 'acende uma luz "elétri�a". éa"� "Os três tipos de música terapeutica"; "Os escola.

v,etsidade, orientando-se aI que restauremos o Brasil, B;u�h'\ no q�al aparece gory, como é 'que COll.s�guiu O fato é estranho, por se res devem levar trabalhos para fazer em casa"?; "Os
tamente no sentido da fide- interpretando-o à luz simbó

"lour�". "-,'
,

I perder _o sotaque que ii: passar, na épo.ca napol�ôni- canhões e as guerras"; e "O vôo sem motor desafia o

.lidade às normas em que se lica do Cruzeiro do Sul. homem''', uma' reportagem sobre o· progresso dos plana-
vem f:a21endo, Ihá, llljais de Aqui me tendes, entre- Gloria, (que nasceu" no nha, tão depr�ssa? Acha. ca. Ou ser� que os produ. dores. ,Publica ainda, o popular mensario, uma instru-
quatro séculos e imeio, a evo tregue a todos vós, com o dia 23 de' jul!to p�' 1925,,'em va-o encantadór". Confurr-, tores do filme quiseram de- Uva secção de 'perguntas e re'spostas e muitos trabalhos,
lução brasileira; é uma gui- coração aberto ante o cava- Los Angele..s)' .ia' foi casa-da diram-no com GregorY Ra- monstra·r que, foram os todos de. cunho ed1}caciona,1 e recreativo, cuJa leitura se

eira dos espíritos novos, Iheirismo ,da recepção Que 'com ,:J?hn p,a-yne. (com o
I
toff. / I ru,ss�_s a inve,ntarem a luz recomenda para .. todas as idades.

que se';enchem de fé e en- mê dêstes. Hei de, pelo me-
qual teve durs filht;>s) � re-

I * * * I eletrlCa? .
A Tevista EXPOENTE que é distribuida em todo o

/" tusiasll).o e q\le, por. Deus e nos neste gesto de reverên-
__ __

Brasil e em Portugal
-

e CQlonias, ,tem' sua redação em

pela Pátria, saem a operar, cia ao ambiente de espiri!" eentemente, acab?u
'

de se São Pãulo.,. à rua Xavier do Toledo, 140, 1.0 andar.
na vida -prática, o ressurgi- tualidade e saber em. que' divorcfar de Martin· Kim� A vi�ração e. rapidez da época moderna exige
mentõ moral da sociedade, estais na vossa ca'sa, prQ- me"l, um funcionáriQ de 'es:- que se perca o mínimo de t��po em todas as fases da

contra a' subversão trágica 'curar correspon<ler, com �ado
.

r�side�te-: ém �?v,a- e�istência. Uma rl)upa bem�llita Imperial Extra, ,evi-
das nossas mais caras con- tôda a boa vontade às vos- York. ta perda de temp.o na esç,olha, compra e confec�ãf)
quistas espirituais. sas expectativas, mas à ge- , . do vestuário masculino.

'. A Melro éstâ, :'f.\repàran.,. '

O movimento mullicipalis neros'idade do vossó convi� l' Estas famosas roapas. são de venda exclusiva'

ta, preconizando embora a I te.' do" um nov.Q astto italiano. do Magazi�e Hoepck.

-

de ponta' a ponta o melhor!'

elA. DE CIGAR-ROS SOUZA CRUZ

AGRADECIMENTO E MISS.t\_
DORALECIO ELEOTE'RIO GRACIOSA

Á família de Doralecio Eleotério Graciosa, agradece
a todos que atenderam com atenção e desvelo seu ines
quecível chefe, durante sua enfermidade e no seu sepul
tamento.

Outrossim, convidam aos parentes e peãsoas ami.
gas para a missa de 7.0 dia que mandam celebrar" na-......

capela do Senhor dos Passos, segunda-feira próxima, dia
22, às 7 horas.

Antecipadamente, 'agradecem sinceramente- li tôdos'
'que comparecerem a eSse ato de fé cristã.

Revista ((Expoente"
Oeste 'Mê�

-

\

REPRESEN'rAÇõES PARA SÃO PAULO.
Firma idônea, com referencias bancarias, aceita re

prese�ltações para 2. Paulo; de produttls industriais e

rr.atena prima: tec i :ias, adefatos de tecidos, ferragens,
f'alçaàos. laticínio.':. couros, lã etc. Cartás a -BARCEL

LgS. Largo t de :�etembro, 34-11.0 an{lar. S. Paulo.

I.
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LONDRES, 17 (UP) -- Pi,; dí'
vul�ada .h�je uma carta do l>ri
melrQ nlllllstl'O Britâni�;) ao seu
colega. Japonês, afjrllpnqo' 'llle

'

rrações Asiáticas estaria':u' 8-!':"
do de maneira "NÀDA RA(;!O
NAL�', se mlizessem t'()�"lfll"Se
n.eutras por causa das exuErif-n-.
'lias bvitânicas .com a bOllll>:" lie
hidrogênio .

/'

��,��'�'�,������������������w.�:&\���������"''l.:������� \\\'�����"'����i'i�}��'.;:&;,�a":�';iIt�"�t:�*�'�':.<\'i!:1ili��it���"",��b'cR�'.J1'�)'lt!:�>"&:,; >�i'���'&:�':�� ,�.t<.�����_� ����lIi-s.���������'-�����������s.���":@_�;*,_" • �

5A'O' fUlz ,90 MARA'NHAO, J1 (U.P.) -� Em tonsequênc,ía Uas_ chuvas, aesa60u parte ao eaUído do T�souro Mara nhense. Embora -não

_ ����:��:'ã�dJ�I��I��:���}��!��;�:lEU . mTEBfERENCll I� �HEFETE�·. UIENIUl� PR&TE�T� D�f V"

���:l::;;:t:�! o �:�.;,Ii�:,g!: I ::�"i;;�,:,;":":::';', ��':::. DEPUTlDI tEN�m nRGj� FERDElB11 �:,:�E:;��f����j:};i� I ;:���;J:�:�t�5�:��I�: I �S:-::;.���:E' :�'�,%:
I ' .

no entrou hOje por este porto 'lOFerreira, que trouxe um protes viessem as novas diárias a se pessedista retrucado nãv dos estudos uma vez qll� se trs
t e <_Iue há cêrca de um ano, nem do pessedista reafirmou ser I canal d S

"

,

I f' d 1 G d que •

f d
.

b rrot t t
-

t "GERGEe uez, E',ele o petroleIroto veemente contra

situa.ção eL1' rem ixa as pe. o overn� o' adiantava êles fazerem esta afi tava de.' dar a -todos o salãrí. oram nçrnea as, nem rece em pro ,es o con ra o nao aumen o F GETTY", de 33 'mp"'que ficaram os professores dia Jorge Lacerda, mas nada disse 'mação alí na Assembléia, sen mínimo, e a situação de Santa vencimentos, dos 'professores diaristas; dizer toneladas, pertencente
"

ristas, das escolas estaduais fa

I
aconteceu, até agora. Relatou ar

uma _lei para ser votada, ma finance-iros conforme anunci�v<·i O deputado udenista Sebasti do que os mesmos, a serem, au em'preza' de Filadi>lfia, masa n�::�ce ao aumento do funcionalis queixas que ouvira, no int�riot que os ud'enistas se quísesserr Catarina era de grandes saldo:: ão Ne�es. �ediu 'ao
.

deputado men:ados deverão, receber de

gahndo sob a bandeira Panam.,.mo público de Santa Catarina.
I
do Estado, onde os modestos pru de fato aumento deveriam usar' o Governador e 11 onda de pu i Vargas Ferrell'a que citasse ia de a data em que' os seus �ole n a,

.

'Recordou o deputado pesse-
fe s sor-es , receioso,s.' das pressões o seu prestígio junto ao preaí .

bliCid�dé que ô snr. Jorge La
1 tos' Cfncretos e os nomes do gas 'atingidos pela última l�i d,

dista, que sua bane.ada se bate I dos ehefetes po lítlcos da UDN, dente de honra de seu partid<l cerda inantém a propósito' d� : professores, Respondeu-lhe o ,reestrutura o 'do funcionalis RIO, 17 (UP) O
ra desde a promulgação do, sa

o haviam procurado, em reservo
o sr. Jorge Lacerda, para que excelênc'ias de seu ,divulgad,; 'deputadQ 'pessedista que não po mo público do Estado,

?a República 1l,J;,.s ínou decr,.':o,lário mínimo para que os me, I para
queixar-se do salário que tomasse a iniciativa da medida Governo: ! d'ia- desmerecer a confiança da O, discurso do ilustre Iide

I t d
-

it eceb d '
'

1 d
- '

d' t f d"
sen an o de quaisque"r "1 1,'.","0nores funcionários do Estado es avam rece en o. Também o ex-secreta'rl'O' da d' ísse i que es que, .apesar apressai pes se IS a causou pro un a im

_

' '
•

, .... A verdade, o deputadi dos polttlqueíros udenístas �do '
-

L' '1 �. ,

'

E
é,

,
a funda"ao na('I'on'aI do '

recebessem também aqu i lo qU€ Nesta altura alguns deputados Educa"ão, deputado Rubens Na, Vargas Ferretra, e' que 'no Es I pressao
: no' egrs R_IVO. coara' .

� , ,en.no,
� i .

h h
.

f' d f 1 E' P,�r óutro decr",to, foi 1;J!lll;'ld'oos mais níod,estos trabalhadores da União Democratica Nacional zareno Neves, aparteou o 'depu tado de' San. ta Catarina, atual" Inter-ior I e aviam ·con_ la ( ata mente." .no> xeçutívo, comr
( t d htari 'd 1 t bê I

'
suas queixas e seus prohlemá: poder d e toque, para o Estadr

Ire 01' o Depàrtame ti, :\f;wio,recebem em terras ca arrnen." . ec araram que am em eram • tado Vargas Ferreí ra para de -metIte, há, professores de 'eSCQ I ,J 1 d E
ses, isto é, o salário mm11110. ! favor do aumento dÓs professo, claraf que concordava em parto' las reunidas e de grupos esco

Pois, no regime vigente em Sa I corrigir uma injustificável dis
-r a e stradas de Ferro) c en-

Afirmou que o tão anunciado res diaristas, tendo o deputadr . com
' ta Catarina" se os nomes f'ossen crlminação no ...trato do Magis

genheiro Francisco CaPldi',;no
� as críticas que êste fazia lãres que ganham menos do qu I do Amaral. '

pois fôra surpreendido pelo fa. os. serventes das mesmas esco
revelados poderiam vir a sofreI' tério.

___

,

to da Comissão encarregada pe ,Ias. 'Só em Santa Catarina íst,

ENCONTRADO' O, ,CORPO DA
RIO, 17 (UÉ» - No PaláC(1) dolo Governador de elaborar o pr" acontece. Palou' ainda' sôbre C�_tete realizou-se hoje um.i reu-• jetQ de .alimento, não, ter men, I pressão política do udenismo so mao dí.

clonado f ' .

para Iscutir o caso do S!L-

Ain'da 0:8 Pgr:v:;��stteaSs dfiaacreistaa,<,D I
bre modestos professores a por SRA. ANITA' C'A'RROLL larl� dos maritimos, PartieiJ''',

" to de impedirem, sob pena d\ ram dos debates' os minish'os docríticas do representante pesse demissão, a manifestação' ds ,

. T_rabalho, da Marinha e da Via-dist,a pretenderam desculpar ,seus pensamentos em matéria Foi encontrado afinal Q'I., tados Unidos e numerosos ça 'd

I
,. o, o prest ente da comisl3à,) deGovernador dizendo que o assun de políti'ca. A não ser, evidente

corpo da sra. Ariita

car_!
altos funcionários iraria- Marinha Mercante e o Chefe 010

,
"

I
rÓ; to estava em Estudos. Contestou mente, em favor da União De,

'

. Estado Maior da Armad'I, 'J'odos'
Eleelanépeiís, Qui,nta�Felra, 1� de_Abril de 195-7 � �ra�or_ m'ostrand_?, q1H! nãoj' mocrática" N�cion�l: Disse qU6

I
roll, "raptada por bandidos nos, inclusive o sr. Khalil se m�strara�n fa\_;t!r4veis à equi-

--- JlaVla lazoes para t,ao delonga- enc?ntrou no InterIor do Estad� iranianos a 24
.....
do· mês ·pas... Taleqani, ministro de" ,E's-.' paraçao pretendida pejos nlariti ...

-H--;.__---------D---·-O--d-----D�·---'--A-d- 0- dOS t' C t'
· 'sado, dep'ois de terem as� tado, qUe co,locoU' uma" co-: ::.os�e:qI11paraçãodessa :,ue deve-

01.-e,n,aU�/n a r em os v na os e an, a ',a' ar IDa sassl�ado seu marido Ke- .roa de flores' sôbre' o ataú- i ���!: i:�!�::e:l:ti:�t�aintit�ol�,�ss"e·lr��a�,

-

G d O E
viu Carrol e o cidadão ame- de. I �

ReuDldo em se!lsao extraonl"l

a' o r o I d
phna da classe, dada pelo presidenfe d' R ',bf'

nária na m�nhã de ontem, o ('..i'1I O overBa ' s a o Por e�t� dem.onstração rl� apôi, ricano Brewster A, Wilson, Garroll e Wilson er&m; 'Ca,. qQe não particl�ou ;a 1�:�Íli'í:
selho SeCCional da Ordem dus _,e prestIgIO qUIs a grande clu5s

que os acomp�nhava, O funcionários' do Ponto IV e
I ,de 'hoje, \

Advogados do Brasil del!te F:sfa 'Os e�poentes de nossa classe �gados de tôda a RepÓblica" a 01' dos advogados mi1itantés de San'
.

, I
do, recebeu a visita, do Excel<'1I jamais de;conhet,el�am a necessi

I
dem 'dos Advogados do Bras;! ta Catarina, prestar, nesta oportll corpo da professora foi en- se' encontravam no desem-

tíssimo Senhor Doutor Jorge' La- dade de pugnar po'r seu' alevan con'stitl.lindo serviço público fe nidad.e, o tributo do seu reco'lhe h' d' f
-

I

cerda Governador do 'Estude, o tamento moral e cuttul'al, pro d,eral, não poderia, POI:- sua Sec ,cimento ,a_ V. Exa., cerb ti,) lllil
-contrado .a 'cêrca de três ,pe� o- e suas un�o�e

qual na oportunidade fo'j 'alv� clamando, desde, os tempos dI ção de Santa Catarina, a que te
o Ch'efe do Executivo' ,Catadne:1 'quilômetro� do ,local onde quando foram surpreendift

�s homenagens da nobr� class� IIí1pério, que êsse ,f1h.,ietivo sõ nho a honra de prasidir, deixIll se, pre'stigiando e dignifklrr�,b, O -car,ro em que' viajavam dos pelo ataque dos bandi-
Ao ato se fe� presente 1111mC�'1) mente poderia ser alcançadA de procurar e se apro,ximar di classe dos advogados estard -ia " "

.

so' grupo de Advogados, que ali dentr",."à,e organizações que dei Poder Executivo Estadual, par,
ze'ndo obra construtiva, alicer caiu numa embQscada,"nu- dos:

foi endossar as ,b.omenagen� qUi! xassem assinalados os se.rviço, óferecer-lhe leal e desinterpS3p' çan,do e estruturando a árdúa ta
ma região perigosa do Iran,esiavam sendo prestadas a �UD i,nestimáveis que os sacerdote� da colaboraç.ão' em todos os atI" refa' posta a serviço da justiça, ,

Excelêncih, d� lei vêm presi;ando à humani do Govêrno que 'vi'sein :1 def"r, a advocacia dos' que acreditam Os despojos fora� ,trans-
N�s�ã ocas,ião US011 da- pahvl<), dade através dos tempos. N, der, proclamal' e protege� ".]i no direito como Q melhor instrú portad' os para Teerã,' a

o pr�sIdente do C�nst'IIJ(), Doutol _Brasil, desde o tempo do Império l'E!ito, a lei e as garantias máivi mento pa.ra o convívio humano; susp�nderão O aU:lÇílio que

�apbsta .

Bonnassls" tendo p�of� I a Ordem foi sempre a maior pr!!' duais, contra as violações, o crêm na iustiça como o objei'ivr bordo do, avião da Fõrçá vinham dando., ao Irã, em
rido o discurso que ,damos aba!, oeupação dos advogados que vi, abusos e os exce�'sôs' da inj '13li normal do d·irefto; crên1 na 1'a' Àérea 'Ameriéana; sendo virtude do lutuoso aCQnte-xo: vetnJ não só da profisS'ão, mas so,' ça, do arbítrio e' da fôrça. como Q substitutivo piedo,.;,) tq

bretudo, para a profissão. Não quer a Ordem dos Adilo' 'justiça e, acima de tudo, crênl' lU �li recelJi40s pel() encar- cimento.'
SENHOR -GOVERNAD()R' "

l'b d d' 1
- , ,. ,

. Animada pel� grande ideal ,dQ , gados do BrasiJ, Secção de' Sant:, I er a e, sem a qua nap 'la C.I regado de negócios dos' Es-
,SENHORES CONSELHEI'ROS

que o advogado não _ é mil me' 1
Catarina, Sr. Governador, mt''1 teito, nêni justiça neni pa�, ,Houve tempo, por êste Brasil - t 'b

. - -.

R b 'S G
" ,

pil 1'0 postular.te, na eJvressii_<l_ eru· ,r? �I u,lça� q�e nao,s�Ja? ,pn;. ece a, pOIS, r. overnado

MU'SICA SOVI,'E'TICA 'NA, PRO- JERUSALÉM, 17 (UP)afora, em que era hábito estig, dl'ta de' Astolfo de Re"ende' de tIglO do dIreito .e da JUstI',"a ql'I do Estado, mais uma vez, da c1."" ') .

1
- "",8

" � ,,,- Clrcu os oficiais l'sraele'l-,'�,S sc'matIzar-se o bacharelis.mo com�
- ",

'1
.

'1"
,�

que, "pleiteando, :êle, não' faz sim-) 'e, em u tlma ana Ise, a digl1lficol se dos advogados, de Santâ Cntil maniJestou hõ}c ,� e,'p"l'·l'l'::l a�
�la:��o!!��rac:��o e �����:�:I�a dO plesniente a defeza de um indi; ção' da própria class.e dos profit; 'rina, o' testemunho do se� rec;;. PA.GAND'A'· (,OMU.NIS'.'TA

.

que o rei Hussei-:I da Jordânia,
víduo, mas exerce, na realidr ele t sionais do direito. nhecimento por tudo Que V. Exa encontr f

�����:� duvidosa,- parlapatão I
uma missão, mais alta, esélaré( Eis ,porque, Governador .ro, ge fiz\)r em b,epe'fício da Ordem' cJq

N
'

' resistir
e

àa P�:;�ã�"::'�;;�!\�;� I :�� �

, cendo o debate e prépll'r�ndo " Lac,El.rda, após ouvir 'o Con"cih� Advogados e do prestígio e I:gt:Í a' Inauguração dO,2<1, influência '�deg,rad'ante" ,da I bre êle pelo Eg:"<I. :;\Ias os fl',11-'Vai' longe:, felizmente, 'a époc' ,
.

t' d l' t- C
'

C I, - \
. decisão, como defensor e iOI'Il1� ,Se"cional do Ordem, procur�i � llloramen o a c asse 'que ao as '

. on,gress,� ,dos ompos,ito-,',' música oCi,d.ental e g,lorifi-,' cionários jtL':Ieus temem ."in'e ojllll que a nlaledicência_se-.1ança dor :dQ ml'eito,'�surgii,J"a id-é:íá,' d, cóilV:idei 'V. Excia. para esta >'iS) sinalados serviços tem pre;'�aà, ,- b'
va contra a 'classe 'dos "pl'ofissio, - res' Sovletwos,." que se' rea-, car nas suas ,composl'ço-es o

nOVQ ga mete de HlIs�ej.1 t€lá
',crfação da Ordem dos Advog':ados ta oficial à O'rdel,l1 dos ,Adv'Jll;a à Santl,l Catarina e ao "Bm;iL I uma' vid f ....

nais do direito, vêzo antigo con
'

, -'
" ". ", I.

a e emera. ",s iU!lI'ion,l- '

servadõ' nesta estrofe irônica: hoj,e v!!alid::ide 'fecunda que dev dos. S;ntindo de perto, no nOSS! O Senhor Governador agrade· 'liza, presentemente nos 'sa-. homem sOVIetIeo
"

a base rIos da segurança J(dSI'a,�J diz""1

Quando .Peus voltou ao mundo
ser prestigiada e r'"speita,da por convívio, as l}ecessidades e O· ceu em eloquentés palavras, di. Iões do.Kremlin, foi lid'a do realismo socialista. I' q?�,- os co.mandos (':1 J'l'rdânia,

"

(lue constitui for"'a' e '(pressiva cl anseios da classe dos advogados zen"o de. sua satisfadio em esh,r' SIna 'e Llballo.· !'eC:"'l',"" '1 ore"Para càstigar ,infi.éis I -
> .

"
- - � '. -"

D E·,' f I unia classe, últÍl;n'l' t1'j,'chS!ira' n� ,,V. Exa." llstamos certos, ratifica com a nobre classe dQs Advoga mensagem especial do CO-" Cêrca de mil músicos ou- rentemente "ordens d� Caim. deeu ·ao g,Jto' ga aphotos < I
'

-
� < .', ,', 1 d

,. -. . ! IE 'B 'I I
' , •

,-,
-"

'I qual se vaó esbanar 'os ataque� ra ,o e eva o proposJto, Ja manI dos de Santa Catarina e pr6me mitê Central do ,Partido' viram a leifurá da mensa-' instigar nt��ques ))1' J'ltl"at.i'103 pa-

E tao ras� ..

( eUdb,ac�d�leI�,,',' ,a:os direitos individuais, à pUl'e , festado, de dar à Ordem dos Ad tendo sua de'eidida colabora"a-" " ra complIc "

s e proposlto e l'l Icula1'1zaJ I ' , . , ," C' ,-
-

,j ,
' ar a .Hto.lH�aO 0:.11

I
-

't'd ' ' za do regime democratlco e !U I' vogados condições l11a�eriais con I afim de que a eÍlMdade de das,�. omunista, concitando OSI ,gem e os �iscursos que a Amman".
uma c asse que em Sl o e ser!!"·" d"

-'

I Ib 1 conqUIstas de nossos a.ntepassa, Ignas,.lIa mesma proporçao' ti tivesse, em Santa Catarina, a. prOl músi-eos a se ll'be"ta-rem, da réspel'to pronuncl'aram Dml'_' \-
sempre O' a uarte das mais be. . '" ,

d I d ! ," -

t"
-

'V E
"

t
' , ,-

d'
" \

'f'
.

t'"
-

" dos, no campo li cu tura, a po pres 1_g'IQ que , xa., com es' Jeçao a que tem uelto, Ine Icas ms Jtulçoes' que encon ,,' ,,' ,.

h'
'

. , ,
. - � "_'O-()-')-()-()- t' Sh 'I

'

"t d '

t '
", ,-,', . IItlca, pa moral e do dnelto, , VISIta, 1 e trouxe para que seJ� I Terminada' a sessao, foi �U(

C -li' �f'
- - - ri epl OV,' ex-mIniS ro o CARACAS, 17 (UP I _,_o I) Cnlt-,

. ramb nt� c,Ienlcla,' Jund;ca, a bas(l
Como órgão de seleção, ,defes" ating'ida ii sua precípua '�inali Excelência cumprimentado ar I os e

'

"

V
-

ll1SU S Itulve para resIstIrem a. ,,' d d 'I _

d
'.' "

1)01' I Exterior, e yu,r,i ,Shaperín, gresso enezuel'ln.) será insteb- •
,

1
- ..

'
'

e diSCIplIna da classe dos advo. da e e se eçao, efesa e dlSCl .iodos os pres.entes, ...... do na próxima sex'td-feibi, áatll
'

Muvu soes SOCIaIS" cO!l§,titll,i, ho -', •

I ; • pre'eminente composito·r rus- em que se comemora mais uni

::;;;�1:t::�1::��:�S;��:�1�;0 S· S pAna' Pilo III [ Os Jornall'sta's a����!sarIO ::'ce��:::' dd'esta�a�am 'a ::i::::�:�a::Oal�:r.i'::!��:n�i�n��:

g�I�:1:::i�!��i:��:;�!;:� • • q"
-

.

�
_ I"

.

'.. -.
..

. ���1:tSe;:�;t.�t� ,:::���:j�s:;���;f:�:� ;�;:�;;';�:d;\�::"�Õ�' ��

-8"._.()
......r;�(l--;)- VATICANO-17 (U te", podendo can�a:'

I'
vintes não esque�er in:, �ssi-stidas pelos' cin'co fil�os I vertiu hõje que alii'<,ximadameng

usea 'pes'
,.' ,

, 'de éhapli:�, os qu'ais' 'se en'-:, ", S'hepilov afirmou que a te dua's mil bombas ,ie avi:,ção

I. :" -- �'p,) - Tende conSCI perturbação na ViU:" obrigações em re�'�":íf !!ontram na Fra'n.-la, �,nqtian URSS espera que os músi-' em miniatura, mui�ail h, l"i'Íe
..: ,,, d' f I b I

' \'
, I talvez sejam "extremamente r.e-encia e vossa gravf ,ªmi iar, em conw nu aos' 'seus

.

'eitores
.

;,,)� to a esposa �,e' CarHtos, cl>é- cos trabalhem sÔbre assun-' " f
"

I Enquanto'o governador �".
,'" ' .' " ,rlgosas oram roubadas do cam'

""
alardeia, co� estrondo, por,� r{�spõn�abilidáde, dia

.

vida do� 1 indivíduos a .niHhões, que" êle po,
na, espera o' -seu sextó, ,fi- t?S, contemporâneos,' óperas po �e provas de Bo,nbarieio (lo

_ t d t
"

'. , j I ' ·lho' . " I
• Corpo de Fuzileil'os, ('1l1 Trai' uco

, t:d:s n�: c::v:s�::ae :!::. O se o Papa a um grupc das 'na'ções, Um "�'.-,., l' deÍn in#uenciàr c �11
..
No momento em qlje c�r-

me odi6sas d'e' gl::ande -eon- �;::.on, nos arrednl'p.s de�la d-,

C suas contas todas pagas, I de- jor!1alista amEÚC8.- não vale a vergcnha seufi escritos, benl'(;o. ,tava o seu bolo de aniver- teúdo, ,partituras sôbre o

I já na Assembléia se eleva
�

.

d b
. 'sario, CbapÚn declarou dos ,homem soviético; ,

sôbre a
a voz do lideI' .da

OPOSiC;ãO,�
nos vind-<?s à Itália y)] q.ue eve.Fofa co, rl,',:'" o I' mo n,'a-o d·ar·· a eAst_es .<':.,'(_l"" '" 'd d

'

",
C ,para de�llncillr o atraso de _

- - rep'or"eres e', fotogra.fQ�:,
'

grau eza
.
e seu eSpl-rlto'

I vencim�tos ,�os professo- �
ocasião da inall(Ul'a culpado p.or tal ato. não a verdade n;l "",' ('Quando você tem 68 anos, e sôbre as suas teàliza-

res ,diaristas. ' i ção d<iuma nova linh_j
, \T,'ermin.ado" Ó PalJ3 .lI'da' d,:o p'os'S'l'v:'e'1,"" você' não Item vontade ;.de ções,

-,-, E há mais: sempr,e que' ' lU cortar um bolo mas sim ,tao
se alude ao "em dia" do Es- o aérea entre_ os ,Estal]t I� encareceu aos seu 'J (,'1I- ....L' t

' ,Dmitri. She�takovich e

c tad,o, surgem no,ticlas de ,. "
-,

.

,: '" 1<.
" c(jr ar a ,garganta", J>9r ou- A' ,

t
d' 'd ' 'Unl'dn<;: e a Europa tro lad Ch 1" t

ran Khatchatu.rian, emi-IVI as e mais d.lvidas, Já
�

, �
"

'PR1:MIOS DA ACADEMIA 'j sôbre O melhor modo .de di- " o, ap In ocou/'Pl:l-
mençionamos aquI um fato

-, "Tendés VO�<;:OS prin.
'

"

,

" '" .
ra os homens de imprensa, l1entes compositores sovié-

o mais', do, que siguificil.tivo: ,
'

,

. "'I'" .

, ,Conforme comunicação da ' vulgar o enSInO p'rlmar.lO no I o dl'SCO co·' . ,. I
t" t'

,

I
' , d d I m a mUSiCa CO'lll ,ICO,S, par IClpam' do Conpela primeira, vez na histo':',., ClhI'OS etI'roOS I'gnos", , .', B'l',,' f' �b '-' ,� .

-

ria parte da subvenção do ,-
l' \o,

,

c l AcademIa BraSIleIra de L�_;, ra�l, e a monogra� la, so re

I p,osta por ele para, � seu �l- gresso.

i Hospital de Caridade não uma nobre arte", prOi tras à Diretoria, estão aber a Lmg,ua Portuguesa. hmoJllme. Um reI em Nova
exemplo Portugu�8,

,'!�!!P:::s,����oé t�odoex:r�lo" seguiu o Papa, "De· tas no' corrente ano, até lnl Tôdásas informações SÔ�I,!orque'" O ref�rid,o filme C,hegará dia'5...
tudo não pode aparecer, por

' 'ent;etan� de maio, inscrições pàra prê- '"bre o assunto 'podem ser evet, a_ sua, pr,dlmeu'a apre- \

,
..

motivos óbvios, Em Caça. O VeIS conVIr,'
, " .' sen açao prIva a, para um PROGRAMA'

I

DAS SOLENID,..
d�r, para 'citar mais um fa-' to,' (;!m que existe uma m�os de �o mIl, 5 ml,l e .31 prest�das, ,aos In�ere'Ssados, grupôde amigos" a cerca de,'

, .' ADES'
I�
,to, os trabalhado1'es do�, , ,

d mIl cruzeuo,s à monogl!a_fla : na DIl'etOJ;'la de. eultura� I rlua,S semànas atrás,
, I RIO,:..7, '1,,\.)' Esta' dofJ",;

,"'"
vDe'nEc,RI'lU'e,enSttoãsoha' snelami's rdeeCetbreesr -, :lmprensa ma que es,

'O C
----

DC'--G' I
,}.

...,..:...::::.__._,__ --0. ---,-----_:..-
" tivamente i,'Ydda 'para o di', 5 ......,..'

:;;:
de funho' <i rhegl' dr do ge'le ,'a'

'

meses, A situação desses o pre�a , essa� -

norm: '3. '

-

, a sO' o ene ra ..
� .

Cl'aveiro lop,·" presideok�:'

I
:"::::",.:.,::!:::::: ::::.1 AplICaI o peso de VOS' ...

,__._.",,_.>-: C .......C'I"'...�� -.- ,-�
- :;'PS�;:':;.,,�",';:·:::·:i';It� :�;';i�

'I' :n}a�d;;a}'�'h.��tI���i��� I tt07!r;!���2:f.]Elutou CtOI O A,.'n·
.

resso[· Ant8S·�8 'Sôici�ar·sâ'· ii�;:J{����!E::;B��:���i
_ I :9 r pes embarcará' no �ruz;.dOl' '�Bar

'� ,', , pode saus�r: Com qUt I RIO: 17 (V,A.) :-: Segundo d�, \ principalnient(\ o revólver _menor onde habitualmente se eneOf'tril

1
da àrma menor, que _não chegQI: ·1.·{)so" que o condu'l:i�'.í a',) Ric."

, ',_
'.'

, rapidez a calúnia e ó cl�raçoes dos famIlIares e s�r\'l-. que el'a gu�rd�do num esc","· vam,-I! n'lUit0 menos que o'rt!yitl a usar,' en1 face da !:<lPldez �Hm' Aqui' chegará no dia ? I: ter,\

�
A pálavra �o governador ,e l I

çalS �o general Conela Lima nho da mesmha, e que, por f,tl ver f,ôsse cair" 'além ,do re,1ógio que foi ab3tido" uma soberba, e festi'li< I'Gcepção:

,-
não' polle ter faciiÍdades -de escândalo pódenl se eg, : ac?avam-�e' sôbre o assoalhe pêso e .constituição, n�o p<,ci'r', quando ês�e! por ter forma,roli- A al,:gação ,policial de qUê O! Entre as ,so,el:.dades re!lliza
afirmar: Usando-a, em fun-' �

Ih U
- I alem da arma que disparara o 'ser lançado da cabeceira ao,;. p.{' ça, deveria ter ultrapassado â- dois objetos teriam caído ('1.1 C')l das em sua homenageEI e e'll 1>0",

ção do. car.go, ela ,deve ser j' pa ar. ·m� rumor a- i dois projétis, unia outra, de cati, ,da c!lma, onde foi locáliz!"b, quêle, en} distância. '

sequência de movimento;- 'tlestlr, . ra de Portugal, .cstP, ,illdu,idil n,1

'" voraz' aus'f"';ra ho-"n'esta e h' h d l' I bre menor, que se en(!ontrava n O TAPírlTE , HOUVE LUTA denados dos péo da vítima, lllJde nrôgrama, cUJ'O esbni;'J foi, entre·

�. conc'lu'sl:,'a, 'Se' o .

pro'prl'o_� penas coe lC .a o, Ll �

II'espectl'vo c�ld1'e" _',' "",11" aSUI'ln "Acresce' a cI'rcunsta"ncI'a de ',"ue

�
-;- ,

� �)< u ..,
� " A explicação para êsse fat, ria proced'er em 'ela<iiLl ao l'('lá gue ao presidente, ·h. J.I'J'í:iblicI:

� chefe do E;"ecutivo foge -à' vez inofensivo, ,� L!il" re_lógio que habhualmenle 'n"a no ,'ponto do assoalho em qu estr�nho é uma' EÓ: ,h�u've ,luta I
gio, mas-nunca em, lefe:tên";a I�' u�a grand� 'parada 'milha.' nl_

, verllad,e, quando fala de cá-, I va eqt cima' da meilinh'l de eaI_,,,' êstell objetos fQrlim encontrado� 'durante a qU'l1 ,o reloglO caIU, revolver menor, pOIS U queíl!. ue', dIa 10 de Junho data na-ClOn,I,

..

tedra, qu�' dIzermos dos ,e
hora sem funqamel'..to, ceira, havia um tapête, Q qual, pel9 'o general, ao pressentir 'que 81 te, acidentalmente, só Jlo.'leri�, portuguêsa. O �h<ll� de Esta(l'1

j, que, ao seu lado, afirmaram , A '" I Não sabemos com') Ü'á ',\ Poli ,sua aspereza e' d�bras, não per tornara 'crítica a' situação, vend'll ser obtida éom a quç(k, i'a pró d\, 'Portugal vtsital'á )IiO'1S e Sã(
e posto em m;3 ncl1t�� '\

�em responsabi1idades� r-:

'

,

- cia justificar o enco..ül·'J, 10l'U, 1], mitiria que o revólver m""l')l' seu futuro agressor com a arm,' pria mesa. I Paulo, onde rec�ljel',� tH11'1béll)

J)�()""()�O""()'_'O' ' seus lugares, dê'sses dois objet'l"' o relógio çaissem' longe do' loca em punho,' {\�ocu:,()u' lançJ\r mão �'randes homenagens,

Acredita-se em Washing�
. ton que os Estados Unidos

_CIUDAD TRU,JJLL, 17 WP! "-
Anuncia-se oficialm!�ul.e, 'qIJC a
República Dominicana e _Cuha
restabeleceram as relações diplo
m;\ticas,

LISBOA, 17 (UP) -_ O !\-linifltru
do Exte,rior de, Portugal, dr. }'a'l-
lo Cunha, declarou nJm blllHlude
em homenag'em aos dlll\,g'ado>l d"
quatorze 'países 'à COl1f"rênda d.o �

Instituto de Civili?:açào' Diferen
tes, que Portugál encolltrou a

solução _' da "CO�:XISl'F;NCIA'
.

PACIFICA" entre a:; dh€l'sas'
raças e cúltni'as e rec(.mendoll
que o reito do' mlll\do estude o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


