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DELEGACIA EM SANTA CATARINA
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'UOIlo Floriauptlilaaa...
.. (Cont. da lI.a pág.) .. ", mente lhes estão atribuidas.

mente, 'se digam de posse FlorianópoÚs, 17 de abril
de um poder inexístente, a de 1957.
DIRETORIA �EXEeUTIVA, LIRI0 ZANl
que se 'acha distituida de

mente, dêssé nome..

O Conselho. de Represen-
PEDRO DITTRICH

tantês, admite e aceita os

,
.

J_UNIOR

.recursos dos estudantes que Representantes e Presiden
se. acharem prejudicados

te do Grêmio Prof. Milton.
nas decisões tomadas, enca-

S II'.

h d
'

C
. �

u Ivan. '

mm' an o as onussoes com .

PAU' D/ SA", té iâ nemead
LO N.. .

peten ,es ja nomea,. as' e re- . ",

cor�e�do 'mesmo a realiza- Vice-fresidrente do Con,
- selho d� Representantes e

, çã� de I;Im novo QÚNGRES-
SO MUNICIPAL· para de

liberar definitivamente, po

rêm, faz público, que qual-
. MAM

1'-quer atitude de rebeldia e
"I'esoureíro do Conselho de

não. aceitação de suas deli
\ Representantes e membro

berações por parte de estu, I".-- credenciado legalmente pe-dantes pertencentes à UFE,
levarã êste orgão a tomar

la Academía do Comércio de I
as medidas que' es!atutària_ .

Santa C�tarina. '

I
I

'Presidente do Grêmio, Pe,

Scharader ..
ARI DE MELO MOSSI-

/'

S,OCI,)'IS"

CONVITE
O Centro Acadêmico XI .de Fevereiro da Faculda

de de Direito de Santa Ca:tarina convida as autoridades,
a imprensa, os estudantes e o povo em geral, para' assis
tirem ao 11.0 Concurso Feminino de Oratória,' que fará
realizar dia 1.0 de maio, às 20,00 horas no Salão Nobre
da Faeuldad«,

'

f"
.

Niio serão feitos convites especiais.
CONVÓCAÇAO

A Presidência do Diretório Regional da Ala Maça
do Partido Sccial Democrático - 'secção de Florianó
p'O-lis � convoca 'os' senhores membro's do referido -or
retório para uma reunião plenária a realizar-se

.

no.

próximo dia J.o de maip, à� 10 horas da manhã.
BRAZ SILVA

, P�ESIDENTE

7

veíra '

,
.

,.- sr. Diogene� Gomes ,I
- sr. F'rancisco Rias.

Peixoto
.,.

FARÃO ANOS, AMANHÃ:

CINE�AS
,CINt SAO JOSF

�'s � 10hs.
"MATINADA"

Preço 6,50 (único).
Ns 11'2 - i3 3/4 - 7 - 9hs.

O REI OÓ. CJRCO
NistaVísíon �

Preços : 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

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

AS J>ONTES DE�TOKO-RI
Preços: 13,00 -:- 10,00.

A's - 2hs.

1) - GUERRA ENTRE

PLANETAS
2) - PROVA DE FOGO
3) .--'- A MULH�R PAN-

-

TERA - J.IO e 2.° Eps.
Preços: 10�00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

A's - 7�hs.
AS PONTES DE'TOKO-RI
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

A's - 2,hs.
PINOCCHIO

-Preçes : 13,0.0 -,-' 6,,90.
Censura até 5 anos,
A's 4_- 7 - 9�hs.
ULISSES

,Preços: 15,00 - 8,00.
Censura até 14 an'Ós.

�O ESfllA'nO" () MAIS ANTIGO 'DIÁRIO DE S. CATARINI\

Cada um dos diários da Capital tem (1 sua
da.

r,
Sem falsa modéstia, a nossa é a mais serena: e

humilde: "O 'ma.is antigo ,diário de Santa Catarma".
Con:firmam-na: 45 anos de Existência. Seria feio,'
aliás, Se com essa. provecta idade não tívessomos
[ufzo para avançar sinais. Ficamos; por Isso, no anún,
,cio de uma vordade histórica. '

O) nossos prezados confrades d� A GAZETA ado, ,

taram 'por'. ,leg'enda o seguinte: "Jornal 's:m ligações
paetldártas,".

\ .

Já -os ilustres colegas do terceiro diário, afírmam:
Diário da Tarde - jornal' de 'maior circulação TI': :;:�;.-'
tado".'

.

No registrarmos as legendas não vai pé de br.i;o,a,
Registro, apenas,:l titulo de curíosfdad rs da

Ilha .. _,

O
.
Deputado- Braz 'Joaquim Alves, integrante da

Comlssâo de' Parlamentares da Assembléia Legislativa
que foi tomar parte,'no Rio, nos trabalhos de IV
'Congresso Nacional de Municípios, levou o' firme pro
pósíto de defender Os seguintes postulados munící.
palistas: 1.) - que o número de vereadores seja fi.

-

xado, pe'la própria Câma'ra, no último anO' da legjs;
�atur,a, em lei oriunda do Projeto da respectiva Me

sa, 180 dias antes do pleito, na proporção. de um ve

reador para cada 3 mil habitantes, entre um mínimo
de 13 e o máximo de 31 vereadores, "acrescentando
se' mais um sempre que da -prcporção resultar núms
mero par; 2.) 7"�eletividade dos sub-prefeitos' nos
Dístrítos ; 3,) - uma porcentagem da receita muni

cípal não ínfaríor a 50, correspondente à arrecadação'"
do próprio Distrito, será -'apllcada pela', Sub-Prefaítu, '

ra: 4,) - competência .muníctpal para elaboração, da
própria carta; 5.) - proporcionalidade entre o nú

mero de vereadores e..a população, de sorte que a ca,

da Distrito. ccrresponda, no mínimo, um vereador ;
6.) - coincidência de época de tôdos, os pleitos mu

nícípaí« com os estaduais, de so-rte a reduzir as des

pêsas para a Justiça Eleitoral, para os partidos e P3-
ra Os próprios candidatos:

.

--000--,-
Esteve em visita à Comissão Executiva do PTB,

em Florianópõlis, o [ornaltsta Laércio Cunha e Silo
va, díretcr da revista "O Oooparador", do -Rio. Tra
ta ..se de um velho petebísta, fundador do PTB na ci

dade de Itajaí.

,
.

3) .:_ ShoJ'lts, Comédias -
5 DESENHOS.

Preços: 10,0Q_ - 5,0,0.
Censura até 5 anos.

A's - 8hs ..

U L I S· SOE S

--000--,'
A implantação do s€iguro .agricola, não obstante

datar de 3 anos, está produzindo excelentes resulta
dos junto aos lavradores e ..criadores do nosso ·inte
rfor, çujas plantações e criações já pedem ficar ga
rantddas contra Os riscos de sêcas, inundações, pra,

gas e epizÜ'otias ..
-, --000-,

A Companhia Nacional de Seguto Agrtcola, com

séde no Rio de JaneíÍ'o, organizada pelo decreto n.O

34.409, é uma entidade qne vem [ustífíeando tranco
apôio dI;! todos os Govêrnos Estaduais e Municipais,
notadamente nos Estados de SãO' Paulo, Minas, Bahia

,

e Rio árande do Sul, que vêm: nela o Instrumento de
íncentívo .e de segurança à ,economia rurícola, onde
o trabalho e o capital já não estão. mais éxpostos aos

r iscc s sem conta.
,

,

--000--

o PTB realizará, em Presidente Getúlio,' sua

convenção, no dia 5 de maio, com a presença de des
tacados trabalhistas, inclusive membras da EXeCU
tiva Estaqual. No trabalho de reorganização vem se

.destacando, nêsse Munícípio, o vereador Ourt Stem.

--000--'

Nos primeiros
.

dias de maio, o Deputado Braz

Joaquim Alves pensa apresentar um projeto de lei
concedendo um auxílio de 500 I:TIil' cruzeíros é uma

subvenção anual de 100 mil cruzeiros à Upião Ca-,
tarínenss. de Estudantes, que se acha empenhada na

gigantesca tarefa da, construção da CaSa do Estu,

dànte, emprsendímento qile caberia, por fôrça de

dispositivo constitucional, ao Estado.
'

--000-

O Dr. Rafael Cruz Lima, presidente da Compa-.
nhia Nacional de Seguro Agrícola, entidade sob a ju
risdição do Ministério da Agricultura" que Se destina.

.: a cobrir os riscos com plantações ê animais, vem de

monstrando tenaz empsnno, em levar a. todas-as zo

nas agropecuárias Os benafícíos da. instituição que

hoje comemora o seu 3.° anivsrsárto.

�----------- --__--------�-�----r--------

Ns - 2M.

1) - PROVA DE FOGO

'2) - A MULHER

PAN-ITERA ..:_ 1.10 e 2.10 Eps. .

Preços: 15,00 - 8,0<;>.
Censura até 14 anos.

.... :-.
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InCOnnJClmenTOS
I� Após quase 28 anosl de iun�iOname?tod' tevel "A Gdazeta'-' dSUtl perioddi-� cidade interrompida por a guns dias, motiva a pe a mu ança e sua se e

I" para prédio próprio, recém-construído, devido aos esforços e dedicação de
>.!

seu proprietário sr, Jairo Callado, nome firmado no. jornalismo catarinense

I.�:.
,e que com sua pena vibrante, descortínio e alto espírito administrativo vem,

; imprimindo um cunho de símpâtia e progresso no matutino que já se tor-

nou imprescindível na divulgação dos acontecimentos de nossa terra. '

I ':"';:::::�:��:::�:':i:::::::-_:_�_::_:_i:_i::·a:'�t:::::e d� :�,af::::�
� Oscar Niemayer com um jantar no Palácio Agronômica.
� Entre autoridades e outros convidados, notava-se 'o Sr. Dr. Aderba

11',','
Ramos da Silva,

O Embaixador Edn.undo da Luz Pinto visitou o "Sabino's Bar''',
Ácompanhava o sr. Embaixador, o 'sr, João Assis, Dr. Fulvio Luiz Vleira,
sr. Nelson Nunes, Dr. João Assis Filho e um moço que se' fez incognito. Cir

� culou o costume iro uisque até altas horas, em gostoso' bate-papo o Embai

� xador da Luz Pinto.'
�
�
� No próximo dia 1� o colunista participará das festejos da escolha
� ,de "Miss Itajaí" naquela cidade. A organização cabe a Sociedade "Guarani".�
.��I��� mais bela. brasileira.
�
I
�
.�
�
I
I
I
I
I
I
I�
I O Clube XII de Agôsto, conserva-se em silencio com ti' apresentação� de sua candidata.Ia!
�

I

i EDITAL
f

·�Câmara .Municipal de Fpoli
PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL

�JtIT��;, .! :i",'tltl�•
. I

.

Os Vereadores abaixo assinados levam ao con

; mento dos contribuintes, que a Câmara Municipa1
! vou o Projeto de Lei n. 123 pelo qual, a partir da
I de, sua publicação, fica prorrogado por mais trinta
! o pagamento do Imposto Predial.

.

I Determina tambem esse Projeto de Lei que, no c

de terem sido feitas cobranças do referido imposto,
',desacordo com a Lei 290 (a qual manda fazê-las,
I
prédios não alugados, conforme os lançamentos de 19

I acrescidos de 20%, sejam as diferenças arrecadadas
I
mais, descontadas pela Tesouraria nos pagamentos s

I sequentes. .

I. O Projeto de Lei n. 123 foi :em�tido �e�ta
-

data

,Prefeito, que, como. estabelece a LeI Orgânica, dev

'f8ancioná-Io ou, vetá-lo dentro do prazo de cinco di
uteis. -

.

,

.

Florianópolis, 26 de Abr�1 de 1957. ..'
I .. J�as.) João Navegante PIres - Ba�dlCero' F1.ome,

-, Gercino Silva - Jupy Ulissea � Julio Paulino
Silva - Osni Raul Lisbôa - Genesio Leocadio da Cun
- Harorda Vilela - Líberato Carioní - Nereu do VaI

Abel Capela.
Diretor ,da Secretaria

,

)

--::--

--::--

--::--

CONCURSO MISS SANTA CATARINA
Como é de conhecimento de todos, estamos às portas da escolha da

Movimentam-se, os Estados e Santa Catarina, em grandes prepara. .

tivos ,já organizou o' programa para ,a escolha da mais bela catarinense.
Como na Capital, reina grande animação e expectativa em torno do concurso,
por certo as Cidades de nosso Estad» estão escolhendo suas candidatas pa
ra apresentar-se em nossos festejos nos dias 16, 17 e 18 próximos, quando
'será escolhida a representante de Santa Catarina. O grandioso concurso

está a cargo da diretoria do Lira Ten'is Clube, que tem a frente o seu pre
sidente na pessôa do exmo. Sr. Dr. Osvaldo -Bulcão Viana.

--::--

Tonia Carreiro" estréia no Teatro Alvaro 'de
dia 10 4a. feira.

Carvalho, no próximo

--::--
,

'

Srta. Mariza. Maticli é a bonita e 'seria candidata que
no Concursso Miss Sta. Catarina o Lira Tenis Çlube.

representa

�--::--'

--::--

Movimenta-se a Cidade para a grande festa no próximo dia 18 nos

salões do Clube XII de Agôsto. A elegante, sorree que será abrilhantada
pela famosa orquestra mexicana de Marimbas, terá também como atração a

apresentação das candidatas ao ambicionado título Miss Santa' Catarina.
--:':--

Chegará a esta Capital no dia 10 o conhecido e aplaudido .artista
conterrâneo "Pítuea". 'A coluna social deseja-lhe boas vindas.

--::--
,
,

O, "Bureau" de Ibrahim, Sued informa: (com exclusividads para esta
coluna nesta cidade).

RIO (via Panair) ",-. Em um dos mais bonitos apartamentos do Rio,
no edifício Chopin, o Sr. e Sra. Spitzman' Jordan (Josefina estava uma be
leza) receberam para um jantar em honra do -Embaixador e Sra. Alves de
Souza, que regressam a Paris no próximo dia 28, depois de férias- no Rio.
Entre os presentes: Embaixador e Sra. Rubens de Melo; Embaixador da
França e Sra. Hardíon ; Embaixador e Sra. Carlos Chateaubriand; Sr. e
STa. Otacílio Gualberto (ela é a "hostess" do anoj r, Sr. e Sra. Adernar Lei
te Lib'eir.o; Sr. e Sra. João Borges Filho; Sr. e Sra. Artur Bernardes Filho;
Sr. e Sra. José WHlemse'lls Júnior; Sr. e Sra. Charles Barrene; Sr. e Sra.
,Og deAlmeida e Silva; Sr. e Sra. Antônio Almeida Braga; Sr. e Sra. Sávio
Gama; General e Sra. Macedo Soares; Sra. Maria Helena Nobre; Srta .. Dóris
Junqueira e outros .. - Foi decididamente um acontecimento' de "black-tie".
- O conhecido pianista Carmem Cavalaro, (que já esteve no Rio) terminou
o seu último "show" de TV, em Nova York, com a música "Meu Brasil Bra
sileiro", de Arí Barroso. Foi a mais aplaudida pelo 'auditorio.

I

-,-'::-- ,

'--..: O Deputado Vasconoeloa Costa é o parlamentar que 'mais VIaJOU,
nesses últimos anos, pelo exterior.' Recentemente, em uma' ro»a; ele jus
tificava as suas -peregrinações: "Um governador de Estado

.

ou. um Pre
sidente' da República noceaslta sempre de uma cobertura internacionaL"

I
I

I
I
I

I
I
I
�
I,
I
��

--
..
-

Por incrível que pareça, alguns moradores do Edifício Chopin con

tinuam estendendo roupa nas janehis que dão para 'a piscil1a do Copa. E'
muito "shangay"! j(.** Estava linda, de vermelho, no Contry, domingo, a

jovem 'Sr::. Eurico (Heloiza)) Amado., *** O "Night-and-Day" lançou uma
novidade muito civilizad<t; dos grandes centrôs do mundo., Um "show"
(Night-and-Day FolHes), todas as tardes, as 18 horas. j(.** Muito sucesso
está fazendo o conjunto musical de Zacarias e rats El'pídio, no Country, j(·H·

Reparem no progresso artístico que está fazend'o a alemâzinha (Elizabeth)
do "show" do "Night-anda-Dày". Em cinco mêses a menina 'Se revelou! ,*H
O Conselho da Belgo�Mineil'a 'reuniu-se em um .almôço. Entre as personali
dades: o Sr. Charles SChneider,.poderoso homem da indústria pesada do
Velho Mqndo, e o Sr. Guilherme Guinle, (um dos dez �omens mais elegan_
tes do Brasil.) Hl(· Acabo de receber um telegrama informando' que a ,Sra.
Charles Chaplin está_esperando a v�sita da �egonha. **o!C, O Secretário' ,da,
Embaixada brasileirà na' Au;stria,' Sr. Humberto Gomes, {!m férias 110
Rio. *** Fui informado de que o ator Jeffrey Hunter casou-se c.om Dusky
B'arklett. Essa notícia, podemos assegurar, nem Louella ,Parsons

\
teve. Foi

um casamento secreto. l(·of... x· Está no Rio o· jovem Luciano Lunarde'lli de 22
anos, neto do conhecido pl'antador de ·café Je·remias Lunardelll. Trata-se

. de um dos melhOl'es partidos do Brasil. Pela primeira vez vem ao Rio de
Janeiro. O jovem Lunal'deJIi dirige, atualmente, as fazendas de café, qué a
fâmília possui no Parana.

"

- De .Hollywood re(!ebo notícias confirmando, o "furo" de semanas
atr'ás: Frank Sinatra, no celebre "Mocambo", de Hollywood', por dez dias.

--
..
--

{- Agora que a história de Anastasia foi <;>bjetivo de dois film�s
ora em projeção nos cinemas londrinos, um reporteI' inglês procurou a di
.reção do Banco da Inglaterra, para saber o que aconteceu com o dinheiro
destinado 'à filha do Czar. "Se temos dez milhões de Jibras sem dono, é no

vidade para nós." Nota do colunista: São 'passados. m.ais_ de 40 anos. Se
re'almente houvesse em depósito aquela quantia, os juros estariam' represen
tando mais de tri'lata milhões de libras (chico milhões.. ãe -c'rúZlliros, aproxi-

;
,

madamente). De re�to, a Justiça fra�cesa)â se p:0,:llunciou, � respeito, di_
zendo que não havIa desctmdentes VIVOS da famlha do ultImo Czar da
Rússia. H'''' Por incrível que pare'ça, a Suiça, um dos países m!!:is adianta
dosl do mundo, não ·dá <]Jreito de voto a mulher. Agora, há uma forte cam

panhã no sentido 'de. fazer prevalecer esse prinçípio democrático'. *.** Bre
ve, 'cqntarei as histórias �os jantares da coruja.'

--::--

',Resolve
problema

Ação detergente
enérgica. Para

,perfeita lavagem
de qualquer
objeto ou louça.

'ViogensbbUropo
Pelos 4 novos e lúxuosos transatlânticos:

"LaVOISIER", "lOUIS LUMllRE"\
"CHaRLES TnUER" • "LIERREC"
Camarotes de J.a • 3.a classe

Também de ação desen

g o r dur an te drástica.

Super-espumoso. Alguns
pingos

\
na águá garan-

tem uma fácil e com

lavagem.

COMPa -MARITIME DES CHüRGEURS REUNIS
Agentes:

Blumenau - Rua 15 de Novembro, 870-1/2
ilorianópolis • Rua Felipe Schmldt, 39
Joinville • Rua Max Collln, 639
Também informaçq�s em t&dal ai

(lgências de viagens

� Produtos da
,

y Comp. Química
IIDuas Ancorasll

para vigorosa limpeza
de panelas, chapas de

fogões, pisos e todos

objetos onde é neces

uma leve ação
abrasiva.

São, Paulo, 26 (U.P.)
Grande programa de festi
vidades foi elaborado pa

São Paulo, 26 (V. A.) - comqmorar \na terca-üeír
A criação de um Tribunal proxima o centenário da
Administrativo de 'I'rânsí- vação de Rio Claro à ca

I to Urbano. destinado a [ul- ria de cidade. As soleni
gar os acidentes do tráfe- des começarão no dia t

.

go imediatamente após ve- ta' as cinco horas da
J!;ficada a ocorrência, foi drugada, com salvas de ba
proposta pelo governador

:

terias nos quatro cantos da;
-Jânie Quadros à Díretnria cidade.
de Trânsito, de São Paulo, I
por intermédio da Secteta -----------...."
ria da Justiça daquêle 'Es- .•'. .

tado.
• I

1
'

"
Uma vez aprovada a idéia: _

p.elos técnicos da Diretória! mlnude Trânsito, pretende o go, ,

vernador Jânio Quadros
th·a�sfomá-Ia num projeto com
de lei que eviará à Assem-
bléia Legislativa bandeiran-

Ataques de aST.!!. e bronquite ar
rulnam sua saúde e enfr.aquecem o

coração. Mendaco domina ràpida
mente as cnses, regularizando •

resolra,ão e garantindo ,um sono

I·trânquf..Jo dtsde o primeiro dia.
'

Compre Mendaco ainda hoje. NQSSI
garantia é • sua ma!('l' Of.'1t"r.ifl',

-.,..---�- .
- -----

-Mucus na ASMAA vibração e rapidez da época moderna exige
que se IletCa o mínimo de tempo em todas as fases da
existência. Uma roupa l1em feita Imperial Extra, evi·
ta perda de tem�� na escolha, compra e confecçãfJ
do vestuário masculino. '

Estas famosas rOllpas, são de venda exclusiva
do Magazine Hoepck.

������'\.�'\.����'I\.������"�""�'�''\\����''��l<:á,

Sinatra estã, cantando apenas· por.
'175 dÓI.,;, ,emanai, (e"alft minima do,

:

�I'sindicato) em benefício de MarIlyn Morrison, filha do falecido proprietá-
rio da�uele ''night-club'' d� Súnset Boulevard. A estréia �Ie Sina'tl'a foi

IsensaclOnal: em poucas· horas haviam sido ,reservadas todas as mesas. O '

ex-marido de Ava Gardner está cantando mais do que nunca. Foi obrigado �sa nrotecão ext'a interpretar,23 númeroil (hora e meia de microfone). A casa, repleta de II rp
mntra as cárie&'astros, entre os .quais Jeffrey Hunter e sua espôsa 'Dusty Barklett (noticia- ..

mos ontem esse casamento, furando a própria Louella Persons). Também � I essa sensação extra
estavam brasileiros, nessa grande noite: os·Srs. Eduardo Bahourt e Jackson � defrescor

-

Flol'e�..
'

- A ,noticia que -dei em primeira mão para vocês, sôbre Leny, Eversong,
que estreará· no "Mocambo" em trinta dêste mês, teve grande repercussã,o
nos meios artísticos. E ta�bém posso adiantar nova _informação sôbre LeríY
Eversong: Ela está em '!1egociações)lara Se exibir, êm setémbro, no famo-
so "Theatre Olympia, de Paris.

'

�

,- O Sr. Jair Negrão de Lima mudou sua residência novamente pa
ra Belo Horizonte, 'em Virtude de estar secretarian·do· o P.S.D. mineiro. O
Sr. Negr.,!lo dé Lima se candidat!Lrá nas próximas eleições.

- Consta que o grupo Moreira Sales está compraMO' todas as ações
que aparecell1' a venda do Banco Boavista. Em sociedadé tudo se sabe ...

- Confidencialme!1te, entre mim, vocês e a sociedade: Há- um bra
sileiro nos Estados Unidos fazendo um trabalho muito sério contra a eva-

são de divisas. E' o Sr. Cadaval, do Banco do Brasil. Esta coluna avis·a em I .....

primeira mão qUe em, breve' serão rev1llados os estudos daquele alto fun-

III
-'..,-

cion�rio do BB. Surgirão coisas muito sérias em atéria de importações e I - A floresta 'signifiCá
exportações clandestinas. Em socieda:de tudo se sabe. '. fonte industrial; solo fe

- A cantora 'brasileira Rosina da Rimini, que se encontra nos Es- ;' til; terreno valorizado; pl'i
tados Unidos, vai fazer um "show", no quaL.. apresentará quatro músicas I, teção de mananciais, d
brasileiras, sendo duas de Dorival Caimmy e duas de Hekel Tavares. Na I' sa contra a erosão; ga
semana passada ela estêve ensaiando na residência do casal Jaime oe

I
tia de abastecimento do ma..

Barros. ,
terial lenhoso necessál'io

Por hoje é só. ao conforFo,' à economia e à
�i��__:.;t);rrt:)]I��'W'W"Yt'r1fJ:R!lr7

·

•••IIIRIII.'liIl\R sobrevivência do Homem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••J".......- ........oI'V".a...-.;.•••";-.-_•.......,... ASSOCIA,çÃO DOS SERVIDORES PúBLICOS DE I

(CNO tendlll1uIO))'O L U X H O T E L '. SANTA CATARINA

�
..,

� HORÁRIO ÚNICO �
.

C
.

B·bl" M"oferece a você a me- � .

Convoco a todos os Servidores Públicos Estaduais
.

om a I Ia na aOlhor mêsa da cidade.'
para uma reunião da. classe, a ser realizada no próximo C-L A S S E TU R 1ST A.

I
d SA'BADO, 27 DE ABRIL

Faça suas rei�il·õC.�·>, dia 29 às 17 horas, sob "os auspícios da Associação, os
.

... Aquêle que ressuscitou ao Senhor Jesus, também
Servidores Públicos de Santa Catarina, com a saguínt»

II! nos ressuscitará com Jesus. (II Cor. 4:14). Ler. II Cor.no, .;
ordem do dia: PARA A EUROPA

.

'Í
.

UIV, HOTEL". ',- :.: ';-HORÁRIO úNICO PJ\_RA AS REPARTIÇ9ES pú-

��,.:�,.
4:13-18.

LUA
.". ' BLI"'AS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO". I :. CFISTQ VIVE! Nós viveremos também! Que peno

'-' Nãq espere mais para fazer à Europa \. t Ilhoso ! P d d
�.

d.....................l'V'J"-,-_......_....-.I"'.':'.,..••-,.._-,._.... �
/

�
Hélio Callado Caldeíea aquela ,viagem há tanto tempo so-

, {i'
-

/. i
.

sarnen o ..:.�aravl oso : o emos ter ten encra
. para u·

."

P "d t nh·a- .J:.. .. a CLASSE TURIST/À. no Allân- K'���/
vidar .e como Tomé, na antiguidade, dizer: "Se eu não

�, resi en e 0'0"" [' �!. !

vir .. não crerei".tico Sul oferece-lhe -urn désconlo de l

I"'E 'D I T A' L 'cêrcÇl "de 30% nas torilos de pos- r� ') Duvidamos nós do amor, s.ó porque' não podemos
.

sagens. E nole que o opcrelho é o

_ �ij,� \/I,
l vê-lo ou tocá-lo? Duvidamos. que tenha chovido ontem

De ordem do Senhor Presidente da Associação

�
�

mesmo SUPER G CONSTELlATION.Jl I, porque hoje não esta chovendo? Duvidamos 'que a vida

Catarinense de Engenheiros ficam con,v.oc!;ldos todo·s. �s com duas-partidas semanais do Ri,o '1'
ai além, daquilo que vemos?

associados para a reunião de Assembléia Geral-Ordínâ- de Janeiro: terças e sábados, às Temos a segura promessa da Palavra de Deus -e a
,.

t
- 'cinco e meia do lorde. morte e ressureição de Jesus como garantia. Certamenteria, de acôrdo com' os Estatutos, 'para a apresen açao

do relatório anual e eleição da nova Diretoria, no dia . há algo de bom além do aqui e do agora.

g de maio 'l'róximo vindouro às 20 horas, na séde da CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.OU A II 'A lagarta constroí um casulo e permanece' dor.,
.

dif'íei d M' t
.' t ' mindo dentro' dêle. Finalmente uma linda coisa acon-Associação, no e 1 ICIO o on eplO.,.

.

I 'Arquiteto Valmy. BiUencourt : tece - o- _casulo 'se abre e a lagarta não existe mais.
,

10 Secretário AIR FRANC NA Em .seu lugar, emerge uma encantadora borboleta. Não
VANGUARDA I

::::mcs nós miuto mais aos olhos de .ncsso Pai? Nãe é a
DO PROGRESSO

Leia e Assine
(cO Estado"

Faço saber aos que o presente virem .ou 'dêle tive
rem sonhecimento que, dia 11 de maio de 1957 reali
zadas' nêste Sindicato as eleições para a escolha do

• -'- ----

�... Delegado-Eleitor desta entidade que oportunamente Buscai a Jesus,
<

o Nazareno que foi
.

crucificado;-

I participará da eleição para o Conselho Fiscal do Ins- Ele ressuscitou, não está mais a.qui; vêde o lugar onde

(
,

.

fi' 11 l
.. títuto de AposentadorIa e Pensões dos Industriários, o Unham pôsto. (Marcos 16:6). Ler ColossenseSi 3:1·4.

x�'ress"o orl8no'pu I's t�a I �:s�n!o.c::::;�d�·��:z�e:�in���t: �!�� d�ia;ri:�::c��: domi��:�� S;!:co:a,d�;!roej;il:inó:o o:eU�!� �e n��:�u:�
.

.

.. ......• I blicação dêste edital, para inscrição dos candidatos na
tou: "Papai, que aconteceu depois da Páscoa"? Tendo

• _Secreiaria, de acôrdo com o disposto no art. 4.°, § 1.0 dia ouvido um sermão sôbre a passagem do Novo Testamen_.: Porbda N. DNP'D-3291, de 13 de outubro de 1954.
to, "Ele .ressuscitou", o menino queria saber o que acon

I A inscrição dos candiflatos será requerida' ao pre- teceu depois.'Afinal de contas, descer as cortinas ao som

• sidente dêste-Sindicato, em petição nos têrmos do mo- de trombetas, seria como terminar uma história exa

: dêlo aprovado pela citada portaria e que. se encontra á tarnente no SEm maior ponto de interêsse.
I> disposição dos interessados. na Secretaria desta Ellti- l'ara responder à pergunta de �ma crianç�: "Pa
• dade, firmad:a, pessoalmente pelo candidato e entregue pai que aconteceu depojs da Páscoa"?, não basta ��efe: em tl'êl'! (8) vias contra recibo, devendo ser. instruida :::irrilOs ao túmulo. vazio, ou à transformação das vidas: com os seguintes documentos: dos diseipulos no primeiro século, ou às apar.ições de

I a) - decÍaração do próprio punho, com letra e Jesus aós seus amigos. E' necessário fa.Iar também do
� firma reconhecida por' tabefião, de que não incorre em poder' de Cristo manifesto na vida de homens e mulhe-
: qualquer das causas de ineligibil�dade, previstas no

res desde aquêle evento até 'os dias de hoje. '.

I titu.Io V da Consolidação das Leis do Trabalho (§ 1 do Muitas gerações de cré'ntes fiéis têm acrescenta-Rua : ar-to 11 das instruções expedidas pela Portaria Minis- de algo à velha história. E' quand:J Cristo se torna vivC',
• terial nO 11, de 12.2.1954). em nós que o .evangelho realmente começa, de acôrdo

I b) - prova de que a emprêsa a q�e pertence está
com a tua vida e a minha.

.,. • quite com ° Instituto respectivo. O R A ç Ã O.

I C! .---: no �to da aFres.en;aç�o rda petição .0 c�ndida' Nosso Pai Celeste, pelo teu infinito poder ressusci.

:
to eXlb�ra � btul.o. de eleIto e � ova oe qU,ltaçao co� taste a Cristo dentre 0$ mortos. Pelo poder do teu Esp!

:
as obngaçoes mll�ta:es, as q�:lS, logo ap�s � confe,l�l-l r�to revive-�os també?,; para que ressuscitemos. em no-

• �as .:o� as de.clar açoes const tes da petIç;ao, seI ao vIdade de VIda em CrIsto, o Senhor. Isto !.e rogamos em

: 1 estLUldas ao mteressado.
. I seu f-anto nome. Amem.

.

• Florianópolis, 19 de abnl de 1957.
PENSAMENTO PARA "0 nIA: CELSO RAl\fOS .

"Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo.
I Presidente buscais as coisas lá do alto". - CoI. 3:1.·
• \ ,Càrl F. _Lueg (Louisi�na)•
• t: � t.� " •••CI ,. ,. ,. .. ,. "" ,. ,. ,. T.� ....

:.
I �:CDr� O de Pt, par2�ã,o à ':8.1 :::
I ..... (ESCOLA DE -SARGENTO DAS ARMAS ..t.
• � e' l
: :. QUADRO DE TOPOGRAFOS 'DO EXÉRCITO t
: t - Orientado e Mj.nistrado por Oficiai's do Exér- +:..
.:.._ cito ..

'

�·t• �� +�• :. - Abertura: 15 de Abril de 1.957 :: �:." - Local de funcionamento:,Colégio Catarinense ·t�: I-Inscrições: Na Liv'raria "43:', à Rua Trajano .:�
--FQNE: 4 ..7.5-58 - Atend��� "�IOMAR" !: �

,

18, com o Sr. AlCIdes ·Stuart (onde"1
" . ....,. :j +t '. '.

.

se obte�'ão ma-i·g·J:!e,g (Ietalbest). .

••�
. ...•. . ( '.', ,! "'.' . � ..• :+ � ., � ., !tl !tl ' ... ,. <+.

'

.. !Il' .. ,:. • � ",

.,.ii'.�i!i!:�.�•.�,.�.��.��'�OI , ..,�-,- ���.'+f�,..�����*'+.!.w."+ : �••.,•••••••'+ ......�' .........._

_________-.o-_

..
' ....

.

_,

'0

' •• '>;,••"..' , .

Florianópolis, Domingo, 28 de Abril de 19'5·--...............- ....-.......-

-s-,

Apresentando para o inverno de 1957 o mais completo e o mais gigantesco estoque de artigfis para senhoras, homens e crian-
.

ça destacamos a ".
.

.

BELíSSIl\lA E GRANDE 'VARIEDÁDE .DE

Agasalhos 'de Pele,
.

.
.

Esta·lasMantea x e
.. '''''';7?� .

.

.

.
,

�;,-:'djf

Lonlra Biverete � Seal- Klinsky - Pelit - Gris Russo - Pelil .. Gris (a nadense - Pelit - Gris Alaska-
� ":d\ � It.��·

.

Ka�tchalka - Muskrat- - Chinchila ... e alguns finíssimos EXEMPLARES D�- VlSO,N··
-::.

'.

���.q��m���:,;\'t;'
..

f.;:Z��i;i--' .

.

.

•
.

.

'.

"
.

.
..

-:'. PreÇOS Modelar e'.Sen�acionalleole Acessíveis'
/ Ó,

./

..

"

.O'é.. ··" >�, ""'i-f��'t"#��1�" ,

Casacos de pele � lontra ·1/4 . desde. . . . .. 2.700,00 ,- __ Càsascos de pele '. lontra
Estolas,

.

desde '. . . . . . .. . . . .. 3.500,00 -:. Estola de chinchlle. a
. Casacos de Nylon de Sêda, em Marron, Prelo e Branco comjretc, a .. '

Convém lembrar que a firma proprietária de A Modelar é a mais antiga no ramo de peles do Estado. Provavelmente 90 (:ô
.

.

casacos e estolas em uso foram fornecidos pela
.

-

.'
,

Compridos 4.950,00
1.00000·

. r...

1285,00
do;:,

.r

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

.E Dl T A L
PORTARIA DE CAÇA' ,

A Diretoria de Caça e Pesca da Secretaria da- Agri- I REPRESENTANTE:

cultura de Santa Catarina, comunica aos srs. caçadores Antonio Fiuza Lima

que de conformidade com a portaria da Divisão de Ca- Plorianôpelis Sta. Catarina

ça e Pesca do Ministério da A_gricultura; a temporada
dá caça iniciar-se-á no dia 10 de maio, finalizando a 31

de agosto.
.

. SINDICATO DA INDúSTRIA DA liJXTRAÇÃO DE
Tambem faz ciência que foi proibid� pela ref.e�l�a MADEIRAS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA

portaria a caça na ilha de Santa Catarina (Município .

E D I TAL'de Plorlanôpolis).
Florianópolis, 22 de abril de 1957

Seraphim Fausto Faucz
'Diretor DOMINGO, 28 DE ABRIL

A MAIO" RÉDE AtREA 1)0 MU.DO

Av. Rio Sranco, 257·A . Rio de Janeiro ....[liliiii'-
Telefone. 42.8838�2:3392

:,-OSl salvação garantida? .

ORAÇÃO
E.terno e poderoso Paí, que não nos deixemos cegar

pelas dúvidas do mundo Incrédulo que nos cerca, mas

sejamos estimulados por uma fé viva dentro de nós.
Que tenhamos olhos para ver e 'ouvidos para ouvir.
Que confiemos tudo a ti, a vida presente a vida glorio
sa qUe há de vir. Em nome do bendito Jesus. Amém.

PENSAM·ENTO PARA O DIA
Através da fé em Cristo, a eternidade se torna uma

realidade presente e uma esperança para' o futuro.
Delma Jean Simers (Maryland)

{.
------1.

"
, .. �

rransportes de Cargas em Geral entre Florianópolis _ Curitih:l
- Porto Alegre - São PáU�6 _. Rio e Belo Horizonte

1}gências' no Rio Belo Horizonte com tráfego mútuo aié São
Pado com o Rodoviário Rápido Riomar

.

')

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS'- Escritório e Depósito:
Padre Roma, 43 - Térr�o __' Fone: 2534 e 2535

End. Telegr.: SANDRADE

FILIAL: CURITIBA _ Rua Visconde do Rio Branco, 932'- 936
Escritório e Depósito: Fone: 1230 -- End. Telegr.: SANTIDRA

AGÊNCIA: PORTO ALEGRE _ Rua Com. Azevedo, 64 -

Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO ALEGEE - R. G. SUL-
Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

FILIAL: SÃO PAULO - Aveniaa do Estado, ]666 - 76
Fone: 37Q650 - End. Telegr.: SAN'rDRADE

RIO DE JANEIRO - RuaDr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32-17-3:1
e.32-17-37 - Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RIOMARLI

BELO oHOR.IZONTE - Avenida Cohtorl1o, 571

Tranporfes Aéreos Calarinense· S. A.
SERVIÇOS AE'REOS CRUZEiRO DO SUL comuni

ca aos seus clientes, amigos e ao público em geral, que
para lhes oferecer maiores facilidades, está funcionando
em conjunto com a TAC - (TRANSPORTES AE'REOS
CATARIN:ENSE) nos seguintes locais:

AGt:NCIA DE PASSAGENS
( .

Rua Felipe Schmidt, 24 Fones 3700 e 2111
AG�NCIA DE CARGA

Rua Felipe Schmidt, 40 Fones: 2500 e 2210
Ag,rad,SlceIl).9S _d,e antemão a preferência

A' GEml:NCIA -------'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"0 ESTADO"

•

/ 3 vêzes por semana ...

rumo a São Paulo,Rio e Pêrte Alegre'l(
/

...peloGaúcho,
SUper-Cln�air da

-

Reall

Em lua

próxima v.iagem, prefira
o' GAUCHO •

um -vôo,
em Super-Oonvaír

da .Reall '

A REAL lhe oferece, a[ora, mais vantagens do que �uncl,
em suas viagens a São .':mlo, Rio e Pôrto, Alegre! Veja 16:

- CONF6RTO EXTRA � você viaja nos moderníssimos e lu-
xuosos. Super-Convair 340 e 440, com cabine pressurizada,
ar condicionado, grandes poltronas reclináveis;.. e um

serviço. de hotel de luxo!
\

- NOYO HORÁRIO • mais conveniente para você I Propor
ciona mais tempo para negócios e passeios. Você ganha,

, um dia de trabalho em São Paulo, Rio ou Pôrto Alegre.
Para São Paulo e Rio: às 3a8, 6as' e, domingos..
Para Pôrto Alegre·: às 2as, 5as e sábados.
- NO RIO· q Gaúcho pousa no Santos Dumont, para lUa

maior comodidade!

\

Rua Felipe Sclunidt, 34 - TeJ. 2317

I
•
.

�

�

SERVICOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL
TRANSPORTÉ$ AÉREOS CA,TARINENSE

horaio dos aviões

.----------�------�/�---------------------------------------------------�

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional _..- .Ir.>rr Ql: Ir' p. A\,·',

Ministério da Fazenda � W Q � \-�_TA�ELA ,�e PA�AME:r��u�do�s d�e a��!�Le d!s 1::� (;oócerlos Pabhces � Na Biblioteca Donão receberam .nos 'dias acima. '

29 - Aposentados definitivos Coo"resso Em Leadres30 .,..- -Aposentados provisorios, salário ... �

família' e procuradores de inati
'vos e os que não receberam nos

dias acima.
2 - Pensionistas militares.

Partidas de Florianópolis

viola e um' violoncelo, co�
arcos fa,bricados pelo cêle- Jbre François Tourte. Além: r

., "Dias

Sego
"

Horas: Para:-

14,20 Lajes e 'Porto Alegre.
14,40 Itajai, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro

"

Por Clarence Dodds, do

IPS, para O ESTADO -

.Tôdas as manhãs de do-

e, para ter um local apro

priado aos seus concertos,
doou um auditório ao Covêr,

olidge, doou ela à Biblioteca

do Congresso uma coleçãoTer. 11,00 Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguá, San-
tos e Rio de Janeiro.

'

12,35 Laguna, Tubarão, Porto Alegre e Bagé. mingo, centenas de pessoas no do país: O salão, .chama-"
3 - Pensionistas civis.

reunem-ae em frente à Bi- do "Coolídge .Audítorium"" 4 a. 10 - Pagamento de todos os que não
receberam nos dias acima. blioteca do Congresso, em em -sua honra, foi construi

NOTA:- 1. - Comun ica-se aos interessados que 'Washington, ansiosas por do nos jardins da Biblioteca
não serão autorizados pagamentos assistir aos melhores con- do Congresso e tem eapaci- disso" fez uma doação at:.:a-jfora dos dias tabelados, certos de música de câmara dade para pouco mais de . � vês da Fundação G.C.

Whi-,2. - Outrossim, estão sujeitos à. apre- de todo o país. 500 pessoas, guardando, as-' tall, com o fim de patrocinansentação de declaração de impôsto
de renda, .todos os servidores ativos O fato da cidade de Was- sim, o caráter de intimidade concertos de artitas j�pl_o!,O§'i!
e aposentados que no ano de 1956 híngton ser tão rica nêste essencial à Música de Câ, com êstes instrumentos. Do_[
receberam no mês de março quan , setor musical deve-se a duas mara, ou, também, uma 'sala espe.l
tia superior a Cr$ 10.000,00, embo, mulheres: a Sra. Elizabeth Nesta mesma época, foi -cíal, contígua ao aUdit6ri�'ra não recebam anu-almente mais de Spregue , Coolidge e à sra, orgarrisada a Fundação Coolidge, para guardar eslol�Cr$ 120.000,00.

Gertrude Clark e Whitall
,'.

C lid I'Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa I &p:r_:-ag-ue
'

ÓQ. 1 ge, co� uma ,ta �o eção preciosa,
Catarina que contríbuíram para o en verba de meio milhão de do- _:�:�r:t;odos. os anos, O Quartt#

Ftoríanôpolís, 21 de abril de 1957. grandecímento cultural des lares, administrada pela Di- to, de Budapest dá duas &é1
Mário Salema Teixeira Coelho ta cidade e, consequentemen 'visão .de Música da Bíblio- -ri�s de concêrtos na

BibliiDelegado Fiscal te, _

de todo o país. teca.,' teca do Congresso com o

-----p A R TI ( I P A (A- O A sra. Coolidge, píanísta Muitas das obras'encomen Stradívari.. sempre abrind
.' e compositora, trabalhou du dadas especialmentg para ês a temporada'éom um prd

Vva. Delaide Kanitz I Vvo. João
..

Valério rante tôda a vida pela cau-, te grupo são de compósito- grama Beethoven. Outr
Participa aos seus, pà-

I
. Damasceno �a da música. Seu ínteaêsse res internacionalmente fa- conjuntos famosas tamb

rentes e pessoas de suas re- , pela música de câmara data' mosos como Hindemith, Ra- tem sido convldados : o TI
lações o contrato de casà-, Participa aos seus paren- de 1918, quando organizou vel, Bartek, Prokfief, Res- Pasquer, o Quarteto Itali
mento de sua filha GILKA

I
tes e pessoas de, suas rela- os, primeiros concertos, para pighí, Schoenberg, Stravins ano, o Quarteto

com o Sr. SEVERINO DA- cões o contrato de casamen- os quais convidava 'seus ami k:y, Bloch, ViUa�Lobos, Cha, Quarteto Loewenguth e aI
'

•MASCENO. ; to de seu filho SEVE�INO gos e vizinhos. Daí nasce- vez, Aaron Copland, Samu- ItistaJ.s individuais co
Porto Alegre, 21 de abril com a, Srta. GILKA KA- ram os Festivais de Müsíca el Barber e Walter Piston. Franscescatti, Casadeus,de 1957. NITZ. "de Câmara de Berkshire, Os festivais tornaram-se dolf Serkin e Adolf Ruse •

República, 299 - Ap. 5 Dr. Flores, 399 _: Porto uma série de concertos pu- � os mais importantes concer . Além de organizar cêr
� Porto Alegre Alegre. blicos realizados anualmen, I tos de música de câmara dos de trinta concertos por tem
•••••�M _ �•••••�_.,
IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E

i

MAIO "

" "

Qua. 11,45 ' Laguna, < Tubarão, Porto Alegre, São' Ga
,

briel e Livramento.
14,20 Lajes, Videira, Joaçaba e Chapecó,
15,10 Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro'.

"

"

Qui. 11,25

" 12,35
" 13,15

Sexo 12,15

" 14,20
" 15,10

Sáb. 1{,25
" 12,35

13,15

Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguâ, San
tos e Rio de Janeiro.
Laguna, Tubarão, Porto Alegre e Bagé.
Itajai, Curitiba e São Paulo.

Laguna, Tubarão, Porto Alegre,'São Ga
briel e Livramento.

Lajes, Videira, Joaçaba e Chapecó.
Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Itajai, Joinville, Curitiba, Paranaguâ, San
tos e Rio de Janeiro.
Laguna, Tubarão, Porto' Alegre e Bagé.
Itajai, Mafra, Curitiba e São Paulo.

Dom. .11,10 Porto Alegre (Convair)
13,45 Lages, Videira, Joaçaba e Chapecó.
14,50 São Paulo e Rio de Janeiro (Convair).
15,10 Itajai, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

"

"

"

CONEXõES
Para: Montevidéo e Buenos Aires - Via Porto Alegre.
" Campo-Grande, Corumbá, Cuiabá, 'I'err .. do Acre

e Guaporé Via São Paulo.
'

Santa Cruz, Cochabamba e Lapaz - Via São
Paulo.

_

" Goiânia e escalas do interior de Goiás - Via
São .Paulo.

rr
, Salvador, Maceió, Recife, Natal e Fortaleza -

Via Rio de Janeiro.
São Luiz, Belém e Manáus � Via Rio de Janeiro.

Equipamento Douglas DC3 para 23 Passageiros
" Convaír 340 para 44 Passageiros

INFORMA'ÇõES E RESERVA DE LUGARE,.S:
Rua Felipe Schmidt, 24 fones 3700 e 2111

'AgêIliCia "AFL" fones 3668 e 3669

AgênCia "Lux Hotel" fone 2021 '

,
..,_�"".'

Flc�oi;�ópolis :vai 'te;�;' seu-prirlfeir�-fi.lÍnê"'eirt lô'iiga
metragem. Já se ultimam os preparativos para as fil

magens que deverão ter inicict na primeira quinzena de
maio. A "Equipe Cinematográfica Alberto Cavàlcanti",
produtora do filme, vai necessitar não só de atrizes e

atores, mas também de pessoal que queira colaboràr

"por trás da câmera"; isto é, que tenha interêsse em tra

ba lhar na parte de realizaçãO" do fi,lme. Se você está inte

ressado, procure os escritórios da TAC (departamento
de Relações Públicas) ou então o escritório da Produto
ra. à Rua Jerônimo Coelho, 4 - 1.0 andar - sala 6.

te. O Festival comemorati- Estados Unidos, indicando, porada, a sra. Whitall
vo do 35.0 Aniversario dêst., claramente, a direção da

g1'UpO foi ,realizado em 1953, música contemporânea. -síca na aquisição de u
r

pouco antes da morte de sua A Fundação Coolídge 01:-- coleção de manuscritos 01'

organíaadora. ganíza, também, concertos ginais de compositores
Os programas dêstes Fes em universidades e bíblío- no, o Quarteto Vegh,

De ordem do Irmão Provedor, para cumprimento tivais incluíam mÚ'sicas lecas :públicas, onde, �or- 'Beethoven, Brahms, Mend I

dos dispositivos dos artigos 23 e 24\ do Com'promisso da clássica e :tfloderna, com malmente, seria ímpossívei sohn, Schubert, Schoen
Irmandade, convoco os srs. Irmãos Eleitores,' para, no mu'itas', peças em primeira organiza-los. Seu núme,ro e outros .dia 2 de' maio, às 17 horas,' comparecerem no Consitório .

audição, encomendadas es varia de 25 a 50 por an,o.da lrrlíandade, afim de se proceder à eleição dos Consul-
tores para o bienio de 1957 à 1959. p,ecialmente p e I a sra. Grande part� das apresen

Informo 'que é pérmitido aos 8rs, Irmãos Eleitores, Cooli�ge. Eram também ofe. tações individuais realiza�
que não poderem comparecer por motivo justificado, re- recidos '-prêmios, em con- das nb AnditórÍo Coolidge
metei' ao sr. Irmão Provedor as chapas, dentro de carta cursos organizados entre foram orgapizado� pelá sra.

fech�da : a�s.inada (art. 2� do compromisso).

ImÚSiCOS de todo o 'mundo. Gertrudes C. Whitall.' Cêr"vonslstorlO.18 de abl'll de 1957
E 1924 C l'd d d' dAmérico Vespúcio Pratt�s 8ecretario em exercicio m , a sra. 00 1 ge ca de ez anos epOlS a or

1-5-57. mudou-se para Washington ganização da Fundaç�o Co-

HOSPITAL DE CARIDADE I

Fundada em 1765
ELEJíÇÃO DOS CONSULTORES
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isfazeT as condiçê)es técni
estamos oferecendo àos es-

�as necessárias pa:r� a I1ra- portistas �e .Ltajaí, o bri-
tica do tenis.

Vibrará O, P-(iblico Hoje .ern Barreiros
Promovida pela 'fi Á. s. t, e em' bom:enageQ1,.ao· A�lmiranle Albert. Jorge'_Carvalhal, reaUza·�se, hoje� pe�a;" ma-nbã' e á· tarde,

na pisc,ina da' ES,cola de Aprendizes. ,.Marihheif;ôr em '8a rreiros, a segunda Ptrte �o Primeiro Torneio 'de Nat_ção; S�lIos e -Po'lo

A,q�ático e pela m�nhã serão efe.lliadas nada. menos'.·de dez sensaci�nais provas d'� natação e vé'fia� de plataforma. A�' tarde
h,áverá

-

nove provàs natatórias e: êI dispúta do Torneio! de Polo Aquátiço, conforme programa' ontem'inserido nesta fôlha.',
"

......................................:.....�.;. � � ++ � � '\'.......... ,�•.......;._ � ·_· ·_·H"·
� 'ti � � � � � � � � ,. ., .. .. .. .. • •..,T+ .. .. .. 'to' • .. .�. • ,. .,. .. • .. • • .. .. .. .. .. .. • ., 'to' .. • TT ·.'........ .. .. �... � �� ...,.....•...,..... ....-..:.� v..... .,' .
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.
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'SERGE X SINDICATOi .CONSTRUÇÃO
E: Mediram forças na ���oALViOi," (VUlgO)· João

nhã de hoje 1),0 campo do Amaro. ".

Abrigo Ide �

Manores, as I Pelo homenageado será

equipes do SERGE x Ope-', ofE)recido ao vencedor um

rarios Construção Naval, I rico troféu a equipe que

I partida esta. 'que será (em' levar :de vencida
'

seu I ad-

homenagem ao sr, João Ni-; vet'sário.'
.

............� +.. :++. .;., � ..,__ ..., ++�+-(.,.. ++. !t+. ++. ++� �· ·
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Defronlal1!-se', na tarde de hoje"oslra_dicionais riv'ais do balípodo metropolitano - Em caráter am,istoso 1) en�ontro
'. "',
'.

'<
• ,

Transferida 'a ��inpo�a'-I ",ordàram a realização de pelotões do prõ��������!�!�?!!!����i���:rmaçõ.i devendo haver . quístas dos dois clubes a. def'rontar-se-ão V";daval x

da ,do campéã�' de .Nov.o I

um ruatch
.

amistoso �� tar- evitando, desta forma, �ue; mai.ores rivais da C�Pit�1 e, durante, o tr�iJ.�curs� da I oportunidade d.e demonstra,
!
P�sta.l Telegráfico, peleja

Hambui..go, Aval e
.. �lgu.el-I

de de

h�,je,
no estádio da. ,tenh.amos que passar, um a�s�m se�do, deverá o es- pugna-�lter.aç�ês, -afím de rem suas qu�lIdades:. ! numero. quatro dó certame

rense por suas, dl�etorlas. r·ua Bocaruva, entre os seus domingo em brancas nu-' tâdío praiano apanhar I uma p,roporclOnar as novas con, J Como partida preliminar, ; amador-ista. '

vens.
. assistência numerosa e en-

- '_'" - --- ----
,I

.----" ,-.-------,- .. --.�._,--_...

Ambas envidando esfor- Am''anhã " O in.'c.io dos X Jogostusiástica que vibrará com' "

ços no sentido de fazer fi-
os lances de um Soncini, Unl"VerSI·'.�rl--OS Ca.aÍ'ineosesgura brilhante contra o .. •
um Lauro, um Nilson, uni

O
.

'd
.

dEloriano nos dias 4 e 5, Amorim, um Waldi!, um _ rganiza O O 'progra,ma a in leressante" competição
por. outro lado estão; hoje, Tatú e outros valores de 4' de malo _ Filosofiá x 15 de maio. _ Ciências pela Federação Catarinense

de FloriaIló- ilquilatando-s� dás suas
• <pí..�meira grandesa do "soc- Ciênc'ias Ec. ,e Dji-eito x Ec.:lÇ Farma,donto e Fi,lo- de Desportos Universitá-

Sociedade Guarà'nY, f .reaJi·,; polis com 10. pontos: possibilidades, não só para
' ,

zaram-se conforme fôra di- :Em, tel�cei/ó lug�r a os encontros co� os ga;u.
cer"· catarinense. Farmadontp. s<?fia; x 'Direito. ,

I ad a provas t'enl'stl' S�Cie,dáde.· TabaJ'ará de Rlu-' ,
FUTEBOL 17 de maio _ Filosofia x

vu g o, s ,-/' "

, chos, como para os co'm- Trata-se de um coteJ'o da '
'

.

r, 6 d'e maio _ Filosofia x Fal'madonto e Ciências Ec.
eas em disputa dos titulos menau'� em qUárto IUflar pr.omis�o's dn 20 Campeo- ri'validade, o que é sufi-

.' I

. i"

I
.

Ciências Ec. e Direito x x 'Direit9. je-H Catarinense, às 19 ho-
In fant�-Juvenil Fe��ni'i\o e, �ôa yi.tta de J�ihville. �s, nato da Divisão Especial de ciente para ,9.ue todos quau- Farmadonto.' /Tenis e Vela _ 18 e i9 l..as.,

mascul�no de tems, cam�, ,tItulos ,de,_campeoes ,conqUls Profissionais que ao que tos 'apreciam um bpm cote� -

8 de maio _lpireito' x de maio. " Nos meios universitários
peonato esse que �es.per-.,tadqs fôram: campeão mas- tudo indica ,começará em' jo afluam ao éstádio "Dr. '

. Ciência Ec. e filosofia'K Remo "'-<>- 26 de 'maio, às aguarda-se com gTande ex-'
tou elevado entusias�d .

é culino d'e 9 a 12 anos fi-,' fin� do ,próximo mês' de li' Ad�1fo Konder". FaI'ma'do'nto. 9 horas da manha-. I
'

,

pectativa esta grande jor-
prop<?rcionou grande uúi" can,do éntr:, 3 represen;.a�-. rpa,�o�, ,;:.'.l' �;:

. ,,' '.. •. I 'Ambos os quadros atua-

vimêntação na séde
_ ,�os tes da tlpcledad� GuaIa,,!lP'�', iEsfarãtf.-i1à'íf\:l '[iç' �

;",t,maiS com' suas verdadeiras
lO. de,'maio _ Direito )( Xadrez :- 8 d.e junho, às, nada espol:tiva, na qual in-

Gu�ranis .na tarde l i\�i� qrle pr0J'I;l0verá as lleipe�t}�',·, :'. ir�,"!" .'-e" "f� f1 ,." ", Filosofia e Farjnadonto x

r
14 horas. ,

tervirã'O as Faeuldaçles de

�r�:b::O ;o:�n:,:ri;;:IO�: ::::,P��:::�i::::·t �w�:: ':;.N()ltaós
.

do" Turfe
Ciência :LEI:WL j�:��ti�mo 10, 2 .I, �;:�::: ���:c�:ia ;co�::i:

gan'do-se pela noite em con- .Luz Filho,. Antonio :Cesar .�: \ _:-', ,,>',">'<�.
. ,

,'Por Z;\NBRI 1-2 de'maio.'- Filosofia x O hJício dos X Jogos cas e' Filosofia.

,sequência das chuvas que é Gilb�rto Heusi. Campeã ":'GlJ,ARAPA, UR'úBICi, ,LOLUANA e BORLANTIN, Ciên'cias Ec. e Farmacdon- Univ�rsitários Catarinénses, Estarão em dispúta os

� . l1o$s;,ls_in-dicações para as corridas de hoje: to x Direito. pa,trocinados e' 'organizados seguintes esportes: fute-
cairam sobre Itajaí. feminina Juvenil Maria He- Um regular programa vem cumprindo o Jóquei Clu-

/ ,lena ·i�Geller a consagrada be Santa Catarina. . HOJE' EM" JOINVlllE O SEGU'NDO
" boI, volei, basquetebol, te-

É forçoso que se faça .,' 'nis, ve,la, remo e xadrez.
tenisb."'q\J,.e tantos lauréis No próximo domingQ.teI?emos'Il),ais, uma tarde ele- 'r' r ,

mençãq especial ao fato de
d 1" R d' lIa

'- , A tabela dos Jogos Uni�
tem conquistado com sua gante, qUll:_J). o se rea, lzara, na essaca a, a ,reumao

•

ENCO"NT'ROser possivel a realização ,2xtrã-oficià:i de 1957.'primorosa técnica no e,le- - ,,'
"

do citado torneio de tenis '·Fon',m organizados quatro. páreos que são os se- '- .
, '"

i

gante esporte da' raque.ta. Derrotado em, seus do.' ção, visando a terceira, p,ar-guintes: .

10. PÁREO _ Excelsa com 58 lIuilos -,- prop. Stud mínios na PEimeira "me- tida que apontará o adver.

Amizade. \' lhor de três" da s,emi-final sário do PaYsandú para os
,

' . madonto x Ciências Econô�
Silva,nesca com 54 quilos _ prop. João jogos finais do campe.onato.

• do certame estadual, peloSallum . Todos os trico.Ior.es prãia.
G

.

56 i1' 'Ll"..�'·l Operá,rio Joinvilense, a
uarapa com <lUI os _ prop. H�111 -

o nos segufram confiantes e
ton A. Araujo '

d p' I ' Farmadonto e Direito x

Zangado' .com_ 40 qui,los_ � pro. Stúd, �qUIpe �,o, au.la Ramos. h�-I dispost�s 'a tudo e�v�dar CIências Econômicas.
Amizade. -"'. Je, na Terra dos PrmCl." para nao se verem elImma,

1.000 metros ...:... Dotações Cr$ 3.0.0.0.,00 ào 1°' e pes" tentará a rehabilita� 1 dós da disputa. '

Cr$ 60.0,0.0. ao 20 V·
·

S 't C t2° PÁREO _ Rapid com 59 quilos _ pro. Artur Polli X JOGOS UNIVERSITÁR�OS . Iria ,a an a a a-
Gran Duque com 56 quilos _ prop. Ma_'

rlRna O Bunsucesso, ria S. Linhares CATARINENSESUruB'icí com- 56 quilos _ prop:' Luiz e 'Do Rio informam que no
Cláudio De Vicenzi ' • Os UniversitáriQs catarinenses estã'o bem prepara-

.
'.

caso de ser confirmada a
�legância ,com 56 quilos � prop. Dr. dos jJura os XO Jogos Universitários, a ter início ,dia 29

Wilmar Dias do1:0rrente; segunda feira, prolongando-se até 2 de junho:
1.000. metros _ Dotaí;ões Cr$ 3.0.0.0,0.0 ao 1'0 e Bola ao Gesto, Flitébol, Voleibol, Tenis, Vela, Remo,
, 'Cr$ 600.,0.0. ao 20 Xadrez e Atletismo são as modalidades pI;ogramadas, -que

30 PÁREO _ Liluana .com 56 quilos -;-' prop. Paulo A. ,indicarão o vencedor ,dos XO Jogos.
'

Ribeiro
'

,Uma p,articularidade ,d'igna de. nota é o equilíbrio de
, J,\tIontezúvio com 53 quilos - prop. Benito fôrças entr:e a's 'quatro Fac'ti.Ida,des.

olis, Tabajara de B-Impe- lugar em Florianópolis, no, l3attistotti Os forma-dontos que eram os papões, perderam

u, Bôa Vista de JôlnvÜle,' mês .de Maío, no- qual to- B,o!a de Our.().,c,om '5_0 q\lilos ...:... prop� ce-I ?astahte com a forn{aiura' de' .alguns d: seus cole�hs, cados clubes· catarinenses.

a nossa Sociedade gua- m�rão parte representações cllIo -Bernardmo, ,'.
.

mtegrantes ·da seu Dapartamento EsportIvo. Enquanto �R
'ohI'........

S
01".........._.......-.-_

, Peabirú,cbm.47 q_uilos � próp. 'Hel'�diano isso; qs econo,mistas, êste ano, virf1.m � sua Secção de 1"0 - a-o PauloanY" tôdos com, ex.>éelentes (los Estados de São Paulo, -

Bl'azinha' Esporte enriquecida com a aprovação no vestibular, de \ .

equipes que 'souberam dis- Rio Grande. do Sul,\ Paraná 1.0.00 metros _ Dotaçõ.es Cr$ 3.0.0.0.,.00 �lo 10 e ótimos despo!',tistas. Assim' também aconteceu 'lá pelos Quarta-feira teve início

puta'r as partida.s com de- e Santá Catarina,. '0 cam-
. \ Cr$ 6o..o�Qo.. ao 20 domínios dos filósofos. a disputa do Torneio Rio-

. e eleia:n<:ia", embor,a �eonato brasileiro ser� em 40 PÁREO -' Paris com ,53 quilos' - prop. Hamilton
,

Os de Direito qu'ase que estacionaram, O progresso, São. PauJo de 1957. -No pre-

e tratasse de elementos Junho 'na cidade de Porto Arí Araujo '" no terreIl'O dos esportes, foi ,diminuto. Poucos calouros lio �náu�uraI, realiz_ae:}.o no
Infanto-Juvenil .. Alegre.

Adesivo com 53' qllHQs' _:_ p1'6,;P. Benito atletas. \ Maracanã, entre Fluminen.
Battistotti ' 'Com vêm, as POSSlibilidades de vitória 'estão bem di-

EJltão' de parabens ps no- CruzadQ com- 50 quil0s '-:---, prop. Sfud Es- vididas. ;, se e América, a vitoria per-

vos c3lPpeõés' infantis e ju- perança .
Dia 29, à noite: no Estádi9"da FAC,. os Jogos serão tenceu ao tricolor ,com um

venis de ambqs os sexos, Bor:lantin com' 'tio.. quilos _ prop. Chris- iniéi3dos com duas partidas de Bola ao Cesto, entre Far- tento de Valdo, Na quinta-
está de parabe:us a S'ócieda- tina C. ;Fonseca. \ :nadontos x Ciências ,Econômicas ,� Direito x Filosofia. feira, no Rio o, Botafogo foi

inert, que' conduziu ,com de Guarany por tão beló e 1.20.0. metros _ Dota.ções Cr$ 3.000.,00 ao lO! e São partidas que' estão a indicar, ,desde já, o esfôr_ > venci.do pelo Vasco por
Cr$ 60.0;09 ao .2° '" ço que terão de displmder os atletas, para conseguir uma '-3 x 2' S- P-IilhaJlltismo a o!I'ganiz"-" brilhante fe,ito e conse . , .

I e em ao au, o a
� '1"

-

Prováveis duplas: No 10 pá,reo 31 ---' No 20 páreo, vitória.
'

,

-o, das competições. quentemente está de para- 32 _'�o 30 páreo, 1,2.e no 40 e último'páreo da tarde a 'É .bQm.,qne se diga que as quatro Fa,culdades estão' Portuguesa conquistou uma

classificação final' ,foi' bens o esporte itajaiense dupla 41. i
com suas torddas bem 'pl�e-paradas, o que constituirá l:in g.rande, vitória abatendo o

'seguinte: Em 10 lugar a que mais uma vez ,c0nquis- Como" de costume o ônibllfs 'é�g:ratis, C.o111 parHda' às espetáculo à parte. A riv;üidade, portanto,
I
não sf!rá so- II Corintians por 5 x 2. Para

iédade Guarany com 14 ta Vitoriosas que elevam 13,30 horas: O lugar ,de partld'a�:à.<)s".ôfi]bhls" é o de ,(IOS- mente �ntre jogadores, como também entre os torcedores, hoje estão marcados dois

gar cada dia mais o nosso apri- tuni'e, MIRAMAR. -, Para' f$lp-4ltar,' 'mãJ;itêrn o .Jóquei que prometem um duelo interessante. ., encontros a sa·ber: Améri-

t f" d', t f" Clube Santa Catârina, postos de :v:enda de' acumuladas . Ê.ste ano os Jogos se caracterizarão pelo brilho in-I C.' t' M3 ,campeona- n:ora.men ,o lSlCO, e'S a el-

I nas seguintes casas: 'cHAR{JTARÍA AiDELlfI; ,,���iRA- vulgar e pela dÜIPuta acirrada 'que antevemos, assina_ II
ca x orm la�s, no ara-

ta, �traves 60 elagante e
I XATARIA GAúOHA e �.âr;.k(}, Dq�R'��l\;tí,': ' ': .. ,

'ando em alto relêv'o a sua realização.
' canã e São Paülo x Fla-

nobre esporte da raquete'. - Q_uarta-fe'ira voltaremos Rom novas notícias.
.

. N. Silveira mengo, no Pacaembú.

..

c-

Postal

,

Brilhante -,vitória 'do Guaraní no
,

'

C.ampeon,lo.lnfanto - Juvenil Femi-
'nino e .Masculino de' Tenis

. ,

Nas quadras de, tenis :aa Ten.is QI.l.lbe

rios, está previsto para se

gunda-feira vindoura no

estádia da Federação A�lé-

·vas, o que, vem uma vez

Campeão infantil para a

idade de 13 a 15 anos, Ro":
,

,

dolfo Bosco Neto que pro_

versitários CatarineIltses de

1957 está assim organizada:
BOLA AO CESTOnas quadras ,da Sociedade

Guarany, ,depois das chu- Dia 29 de abril -c- Far-

mais,.. pl�ovar o estado téc
vou sua ,extraol:dinjÍria re

nico das mesmas, sabido,
sistencia disputando no

que' é, en{ �utras
.

socieda-:-
1.'

"
• -nies�o dia 4 plutid_as ,com

nes onde .também se prl'tti- advérsarios' dI:) outras c.ida-.
ca o nobre esporte' . da ra-

d d b 'lh' es· e vencen o-os rI an-

guete, não ser possivel jo- t t' 1
.

.

,

., ,
,/, emen e, mc tlSlVe o ,cam-

ar tems logo apos ,as chu-
-

d 1956 E
'

pe,ao ' e . m conse-
as por constatar..:se não sa_

quencia dos resultados que

micas e Direito x Filosofia.
1'0 de maio. �, Filospfia x

Compareceram par.a to.

mar parte, e,�i�pil#r:os ,di
versos éampeonatos �s se·

uintes sociedad,e.s: L,il'a
Clube de FI�rianÓ-

)h�nte f.eito da representa
ção da Sociedad� Guarany,
os, nossos campeões terão

disistência da· excu'rsão em

gramados da Europa;- o

que repr'esentar a Federa

�ção' d.e' Tenis no Camp-eona
to Sul-brasi,leiro que terá

Bonsucesso realizará uma,

tempqrada em Santa Cata-

\ ,

rina" jogando' cinco parti
das contra os mais des.ta-

,residiu o certame o ,Dr.

rreira Lima. presidente
F.C.T .. Tendo como ar-
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·Flol'iaaópolfs,

... ,.:

,

II Congresso
(Cont. dà ÚJt. pag.)

'E, hoje, pode conclamar
para novo Congresso' 'Médi
co, na, Ilha, os colegas do

I·edi�
. ,.

'Sã� facetas essas, tôdas, mentes na experiência' e no,

dentro nas quais têm neoes- estudo alheios. Nelas, cada

sàriamente de se ajustar a um averiguará que suas

preparação e 'o desempenho próprias dúvidas e dificul

profissionais do médico. E dades �he não são exclusí-

propensões de simpatia e de

aproximação espiritual que
chegaram.a fluir entre quem
sofre e quem procura aju
dá-lo,

cidadãos, as agruras de uma'

inflação descomedida. Ano

tam, desiludídos, os' 'se tos

de quantos, agindo em causa

própria, instituem para si

mesmos iníquas situações
de privilégio, quer na obten

ção dé utilidades,' quer nas

investidas ao acêrvo públi
�o. Sentem, bem de perto, o

amoralismo crescente que Itumultua o país, na ext�nsão
I

'

tôda e nos altos e baixos da

coletividade. Percebem o
.

.' f' d d I
egoismo genera iza o, ca a I
qual querendo mais e mais

fácil para si, à custa até do :'
proveito comum. Entrevêem'
o desespêro que campeia e i
as agitações que' não tarda- i .'
rão a surgir, decorrentes da f
abastança jactanciosa de!
minguado número ante o pe

I

núria injustificada da gran,

de parte.
. E' preciso que êles, os mé

dícos, permaneçam fortês, ,.para se não deixarem enre- .

dar na crise montante de Iegoismo e de -desmedulamen

to moral, a fazer ruir, _em I
escombros que tarjam a pró'
pria nação, as figuras públi
cas, as instituições funda

mentais e os mesmos precei
tos tradicionais da vida fa·:1miliar.

'

,

Mister sejam rijos, para

qUe recus,em as concessões

que lhes solicitem amigos
ou deles pretendam exigir

\ .',. ..
Braail inteiro, evidenciadas
a exuberância plena de sua

.

'

vitalidade intelectual e a
•

meidade matertsíl '; concla
mar os 'médicos brasileiros
.' ,

para que aqui, em constru,
tiva confluência de idéias,
se retemperem as intenções
e se ressaltem ainda uma

vez os propósitos de conti

nuado altruismo, de mais
. idônea formação científica

e de mais aplicada atenção
aos problemas éticos e so

ciais.

fa, não descurará o médico,
, '

,

c-laro, de obter mais e me-

-lhores aprendizagens cien

tíficas, para qie seus atos

ganhem em firmeza e efici

ência, sejam conscientes e

lógicos, e não tentativas.
fortuitas ou manifestações
de empirismo.
No�a vantagem, assim, de

Ilui do' agrupamento em

�s'sociações' de cla�se, onde

cada um encontre ensina-

Ela se orgulh a

isto para que êle se torne,

legítimamente, capaz de

cumprir missão rica de con

fôrto para quem sofre; de

vas, mas sim de uma classe

Inteira. Juntos, encontra

rão todos mais sólidaa pers

pectiv.as de trabalho, e da

benemerêncía para as comu, luta em comum receberão

nidades; lastrada de sabe- novas energias para resis

tes iniludíveis;_ pautadarna, til', corajosamente, (lOS de

correção e na austeridade salentos e aos fracassos.

das atitudes. Ainda, pôr fôrça da exi-

Impossível contestar de- gência' de . um sedimento

va residir na preoc'upação �ieTIttífica apurado na clí

com o próximo, com o seu nica,' o se pretender sejam
bem estar e coura sua felici os cur�i�ula, 'nas Faculda-'
,dade, a motivação básica do .des ,de \Medicina. do país,
exercício médico. condizentes com � seguran-

Entre. o clínico e o seu en ça do exercício profissional,

e você ganha confiança em si

se a ,��pa" R..f.l!N�
.

fêrmo mister 'se finquem e os exames que nelas te, filiações. partidárias, capa.

liames afetivos, compreen- nham Iugar os mais rigoro- zes de pôr em risco a inte-
.

sões e entendimentos re�í. sos. Também, evidente e im gridade da fé, de seu grau.

procos. Doutra' forma, já- perieso, que essas Faeulda, Para qUe se neguem, mesmo

mais haveria trabalho cura_l.des só possam funcionar, antes formais promessas e'

.tivo realmente proveitoso; quando tôdas as cautelas e ordenações, a amesquinhar
não seria êle verdadeira· I

bases para um ensino alta- a,ombridade de sua carrei,

mente humano; falharia, mente eficaz e atualizado ra, embora mediante a ob-

Tranq ui lidude e confiança em si mesmo, na

m�,i()rj<J déiS \'eit's� se relacionam, com o fato
de sabe r-se bern vestido. Tenha consciência
de u In a al'i11'�ncia co: >.:'t:.; e sinta-se .a von

tade tanto em suas n-�a,:,úés profissionais como

pessoais.
D;I matéria prima � ao acabamento, a roupa
RENN ER é elaborada para dar-lhe o máximo
de qu;�;;à:..;de c distinção, por preço acessível..

,-

.:«r-
.,. \

"::��":".'.

Pera Rcnner'

Matriz: Felipe 'SémiJt, ,7 A
Filiol: «�u Tia. Si Í\'-,;i tp, 29,

.��;�;

;;';�J�I-I;:. �:·:,.il_...>�i:

� J. RENN:� s. �•. (Indústria do Vestuário',
Pôrto Alegre

,
,

.
'

sem dúvida, e induziria, na estiverem devídâ -e desapai- tenção de regalias, acessos

verdade, a tÚminos melan- znnadamente asseguradas. ou lucros pessoais. i

cõlicamente ineficientes. Esta ambição, êste pro- E sobretudo para que se

Daí o êrro em interpor. g-rama de só iniciar ensino conservem dentro das linhas

se e sempre, mais, e' vêzes escorreito, realmente respon límpidas da' ética profissio-.
at� ao 'exagiro, entre o clí sável e útil, comum à elas- nal, sem Chafurdar no ignó-'

.

nico e o seu enfêrmo, aque- se médica brasileira e par. bil ganho das terapêuticas
ias traves, aquêles obstácu tícularment., ao roteiro de ,duvi�sas, idas ! cirurgias

los de ordem técnica ou ad- nossa Associação .Catar�nen apressadas e das violências

j'rninistrativa, que, afinal, se, impediu até há pouco se degradantes e· criminosas ,

'quase 'retiram na frieza de instalasse entre nós uma contra a vida em plasmação.
seu mecanismo ou no afasta- Faculdade de Medicina. Nêsse intuito, Imprescin
mente de seu [mpersonalis- Apenas no último ano, dível e conservar-se a fé na

,...mo, o cunho humano, a con- graças ao interêsse e pro- dignidade da Medicina .. A

vivênc.ia íntima-pré-missas metido apôío dos altos po- confiança inabalável em que

indispensáveis â regência deres da República, e em a 'moral termina sempre por,

da verdadeira arte de tra- face do decidido e cencretí exsurgir vitoriosa' e esplên

taro zado auxílio moral e finan- dida. tA certeza em que

Doutro lado, a medicina ,ceiro dado' à iniciativa pe- amontoar sôfregamente um

80cilizada que dep�ramos las autorida.des catarin�n- pouco mais de ouro, nada

o importonte

que você. fique

1CJtisfeito

\ Revendedor em F!o!';an,{,')Cíli:; :
-

. .

(ASA At�DR/��",'

0r""n�,- P.A.

:;.,:;;,---------------------_...._---...;...�.,...:.------------_&_---

� MINI�TI� \DI. �I�O�'E � rEHm� DI H'D1�!TIJIDIB�
do Conselho Nacional, acen
tu'ou que estão sendo reali
zados estud{)s nas regiõ.es
em que exis,tem areias mo

noziticas, para levantam�n
to ,dos níveis de radioativi.
dade. Mas �crescentou qu�
esses (;:!studas poderão levar
ai modificação -de posição

no sentido de serem reti
cados os' níveis das radi
ções. Todavia, isso não jrI
plica de maneira algu�
[numa pl'�visão de perir'"Mesmo porque - conel
- se as nO'ssas areias /m1
ziticas tivessem de provOl
uma repercussão maJ.ef
sobrp' os organismos vif
já haveria temp9 de 'soJj
para que essas

cons��ecias se tive.ssem manif t
do".' -

J
.

(AMPAN-'HA-D--E�E'DUCAtAO-l
FLORESTAL \

O' Eucalípto viminalis é O indic
para o plantio em' regiões de inv'
'rigoQso, suportando as,baixas tem�
faturas. Produz made'ira' .para, par

" .

mecamca.

Para qualquer informaçãol con
te o

,.

Acôrdo Florestal".'

.'

., .. \..... ,,,.

Uma das tendené·ias· mais dificieis dto âeo",
nhar. para' C) cidadão apressado de hóje é a m�r
d� moca masculina.

. 1-

Porque não .deixar' este cuidado aos expec·
das famosas· rou)!as Imperial. Extra? Siga �

s

e padrões e estará bem -vestido e na moda.
Magazine HoepC'ke. únicos di!}tribuidor�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDIC�.��� •PROFI����o�w�L mãEDiii[1I1i1õê:jÉiiA;;eDR. CONSTANTINO DR. !. 'LOBATO GARCIA m:.-
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I

DIMATOS· , FILHO Wulomado .,eÍa Faculdade .N�-
.

/MÉJJICO CIRURGIÃO ,')oençaa do aparelho respiratório donal de �dicina da UlUVer·
" .II" h Partoa 'l'UBL'RCULO'SE

. aldade do Br_iIuoenças � oen or�s -. .
.. b-Interno por concurso da Ma-'_ ,O�erllçoes .....: y!as UrlDárlal ltADIOGRAFIA li: RADIOSCOPIA ternidade-EleolaCurso d� - aper�elc;oam!,n�J e DOS PULMOES {Serviço do, Prof. Octávio Rn-longa prà�lca . nos HospItal1 de C\rurgia do Toras drhruel Lima)Buenos Aires. Formade pela Facilidade N:\:d,'- "" i t .L.. S

•

d C'"'CONSULT 'RIO' R F I' I' ",x- n emo 'lU erVlço e Ir.Ir·
.

o.' na e ipe -ral de Medici.na, Tis olnglJlta e
,ia do Hospital I. A. P•.E. T. CSehmidt, nr, 18 (sobrado). FONi •• ",.oclrurgiáo do lhulpiLaJ ,'i.-. do Rio'de Jan�iro3ú12.

_
rêu Ramol, Médico do HOlpital de Cal·ldadf.'HORAlhO: das Ui ii 18 ho- Cura0'· de eÍlpeciali:r.ação pe111 ,d. Maternidade Dr. Car....

raso S. N. T. Ex-interno e ÀA-a.III1'- CorriaResidência: AvenIda Rio B".n- tente de Cirurgla do Prof, Ueo tlOENCAS DE SENHO�AS,-
co, n. 42.

.

Gliilllarãe. (Rio,. f'ARTOg _ O:FERk�1)ESAtende charnadoa ....ona., J<�llV41 . Schmidv, 18 -

PARTO SEM DOR pelo'relefone: � 1296. Fone 3801
---..----- - - - Atendi! ",,,' nora marcada. método psico-profilático.

Ree; - v.ui. Elit"'ve. J unh',r. Oons: Rua João Pinto n.
�o .l: Fune: 1i.1I" I .

16, das 61,00 às 18,06 horas.
DR: EWALDO 8CHAEFER Atende com horas marca-

- \DVOGADO -

dCaIXa Postal 160 - Itaj ... - CUniea Médica de A ultos das - Telefone 8085.
Sarrta Catarin.. e Crianças Residência:'

Censultõrio _ Rua Nu- Rua: Genc.ral Bittencoun n.
lOll I

.

DR. LAURO DAURA nes Machado,-17. Telefone: 2.693. I

CLíNICA GERAL: s: Horário das Consultas - ------....,....-----

se������al;s!�a:�rh�.��:��ia. d.
das 16 às 17 horas (exceto IIR. CLARNO G.

t 'u ra radical das iDf�cc;õel aos "labados).
-,

GALI.ETTI
agudas e cronicas, do aperelho
genito-urlnáríe em amboa OI Residência: Rua Mello e

«A ADVOGADO .....
,

_

sexos. Alvim, 20 - 'l'el. 3865. Rua Vitor Mei�ele�, '60�Doenças do aparelho Dire.tivo _. ---- -_ - FONE:: 2.46&
5 5" HP 1'-e do sist am.. nervoso. DR. IVO WANGENHEIM Florianópolis _

,
. gaso IriaHorário: 't'U'lh ás 12 " 2"h ás 6,

.

Consultório': R. TiraQentel. 12
.

Dentista" 11 HP, " :

;..-' ló Andar -- F'one: 3246. Clínica conservadora de O ESTADO
HP". Resídê-icía: a. Lacerda Cou- 35

.

adultos e crianças, Redação e t?f!cilàall. 'i rua COA-

mn,·,!
'

tinho, 13 (Chácara do E.panha)
M4heiro Mafra. n. 160 Tel. JII22 l! 5-0 HP' "

.- FOlie: 324ft Proteses fixas e moveis. _ Cx. Postal 139. ,

"

- �---

Próteses em nzton. Diretor: �U:aENS A. RAM:OS 84 liP ".r

DR. HENRIQUE PRISCO Consultório e residência" Gerente: DOMINGOS F. D'

�
. ';' --

b
PARAI80 ' \ Rua Bocaíuva 42 Fone 250é Rep�e�����t'"': ' GRUPOS :GERADORRS - "P D N T A"

. l\-l:l!lDICO ' Atende com hora marca- Lt::p:resentrlçõe� A. S. Lu.. Quaisquer' tipos para entrega imediata _' Completos - - Com
Ollerações-' �,Doenças de Se- das: Rt;'a Senador r-antaa . ..10 ...,. ,- DI'ESEL "PENTA"

.

íd lé" di
'

..huraa _. Clínica de AdultoJl. motores'
. ,

, parti a e tríca _ ra iator -'" .

J
- Horário: 8 às 11 80 - andar.

. .aO���:�l t:.. s::�c;:r��aç:� -:.� 15 às 18 hs.' ',�
I' ���: r:-�e24 ;'íO��:I::/��:I1';� filtrós - tanque de bleoe demais pertences: acoplados dire-

eado. '. """' .. --- ndllr ..ala 512 - Sáo Pa·ulo d t fI I t'
, A lt d" d lt,.:serviço' do Prof. Mariano de DR. ANTONIO MON l:t i ASllnatural anual ., 'Jr' 800.00 amen e com age e as lca a .....u �rna or e vo agem.__...ndrade). '

'

-

f I d 4' bConsultas - Pela manJai no DE âHAGÃO VêndJ.\ avuls.a ..... ' Crf !,OO tri ásicos. 220 Vo ts _ com excita or. - ca os para'(lo8pit.. 1 d.e .Caridade.. , IRURIa... l.'REUMATOLOGlA A
.

d' t t át
.

.

-\ ta'1'de,das:t6,3� bw. em dian- IIrtupedid O:ú::t;in'::i:,la':n:s!:n �âoo.p�. ligação e quadro 'completo de eontrôle; todos conjunt0s estãú
te no consultóri<r á Rua.Nunel CI";lIUltório: João Pinto, lij. bJ' d

-'

ã li 1'11
fMachado . 17 Esq'lina de Tirá- ,"�, -11) as J7 du'uiamente.

\
I�a d�:�ç��on:�I's: r-e.:;�nV&a' ;i1iza a.

ssentados sôbre longárinas prontos para entrar .em ullciona-
d�ntes. Te!. ',2766.' Menol a08' Sábado.
;tesidência . ....::: Rua Preaidentll ,tes: Bocaiuva 186. p.elos con�ejtos emi,tjdos' n")8 ar· ·mento.COQtiLho 44. Te\.: 3120.," �'"n!!: - 2.'1U. tlgos ""slJ.lados.

S· ARA O ESTADO DE··-----C'L'IN·ICA'·
:

---'-'-'--N'EW-T,,:('-)'-N' INFOh" ••�....OJ;!I'{TnT!I
/: REVENDEIlORES ·AUTORIZADO P :A

�
�, DR. . O leitl'r encontra'SIJ. n ... ta co

•
.de,

.

"
_ D'AVILÀ luna, informações que n�c"".vt& III SAN T A C A T A R I N AUI_SOS -- OUVIDOS - NARIZ I'

.
.

"Idiàriamente e dr imed�ato: l!! ,.' •
'

·E G�RqANTA' '�IJWR,GI<\ C''''!:RM, ,; 'ORNAIS T�: ..t.. ;.J�

I
MACHADO & Cia. SIA ComerCIO e AgencIasj " DO Doenç.J.s ,de Senhoral ,_o Proeto. O },lltado' 1022

,-

mOE. GlJ.ERREIRO nA

I�gia.
- "Eletricidade.Médka. IA Gazeta.::.::::.:::·:: ..

·

Ú661 Rua Saldanha Marinho 2 _ Enderêço t'elg: "P R I M U S
.' í,onr'lltoo!'1o' Rua VJtllt Mel. Diário !lt\ '" -II- .••.•. 8.679

m
.,

-,' O mais �njjgo diário deJlONSECA reltls n. 28 - Telel,:n�' é\\()7. Imprensa' \)::'._ 11 !.68� 'Cx. Postal, 37 _ Foné 3362 _,....-. FLORIANOPOLIS I ;;:anta Cafarinv.:::he.fe do ServiçQ de OTORI- Consultas: Das lD ,�ra. em HOSPITAH;:' Caridadtl: r ,

�O do Hospital ue Florianópolis. di�nte: • (Provedor) "... IUl� e f,#J@r#lêêr#lr§J@êê.@.EJ.J§@@êêêêêE I.�.ia e Assine
""'!lsue' a CLINICA os Al'ARE· ,(esldenr,a: Fone, 3.422 (Portaria) .. , .........• 2.036 I

'
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�'i� �rl· lA TARDE - das 2 lil Ti -
E

. .

'

los Corrêa . II:<:J n ,

.fI CONSULTóRIO -'- Rua dOI'. '.:-mterno por. 2

a.n�s.
do P,avI-

CHAMADOS uli�""
. .

"ACORDO'" OO.M O ES.'TADO Dli \
tLHE"'� nO. 2 �hao Fernandm� Slmohsen da' GENTÊS·'

>

•

'. • • .,

,

,
,R:i..!D:tNCIA Felipe Se'!. ·",anta. Casa de Sao Paulo.. Icori\o' de 13ombeiro� .... 4.U�' SAN_A_CATARINA •midt nO. 113 Te!. 2S61í. (Serviço do Prof. Domingos, De",sel'VIC;O Luz (Rselama-· A V 1 S .. O

.

. (

�- line) - Estagiario do Centro.le �õe,s)�.: ::.;.:... %.404 .

A Del'egacia Florestal Reiion.al;DR. JÚLIO DOIN Ortopedia e Traumatologia e do iPo.!c�a (Sala COI�'llSSarIO .. ;.IrJ& no sentl'do de c"l'bl'r, a'o ma'XI"mo pos-VIIImA I Pronto Socorro do Hospital'das j
Pohcla (Gab. L'e.egado) .• ..1194 v

MJl:DlCO
'

Clinicas de São Paulo. . C����:Õi��SE. 'üvel, as queimadas e dtirrubadas de z.nato, afim de impe·
J:SPElCIALISTA EM OLHOS (S

..

d P f G d M
.

) ·TAC
-

-.700 dir os dv�strosc.s efeitos econômicos e ecologicos que·tTVIDOS NARIZ E �ARGANTAI ervlço o ro. o oy orelra I �

ATAMii:l\'TO E OPERACOES - Médico do Hospital de Cari- �ruzelro dO Sul ••••..•• 2.600 .dcarretam. tais práticas, torna público e chama a :l.te';;iõão�fR •

i d d d' FI
. -'

I" IPan..ir .••...••••..•.•••• 1.1161 .

I d \fllfra-Vermelhn';;;; Nebulizaç o - a e e
.. onanopo I:. : -, .. Varig >•• ; .. � ;...... !.121í de todos os proprietáriOS de terras e avWl ores em ie-Ultra-Som Deformrdades congemtas e, ad":"I.hide <\�Teo .. , ".. ... !.4o? tal, 'Oara a exigência do cumprimento do Cód'igo Flo:res-(T�atamento de _lIinualte leDi. \quirídas � Paralisia Infantih'-": Réie] ." / :.< " .:; .•. , 1.1'1'1 '

d": oper�ç.o).. I -d Osteomielite - Traumatism,O 'I S,caudiullvÚ ,-..... 2.�OO tal (Dec'r. 28.793 ,de 28-1-1934) em tQ.do o Estado.
,J!lQalo-retln"SC;:Jpla _,.' ..�ee ta 41

Fraturas. '

.

,ó-
'

l fJo'l'_IS".,·. "

'.
'.

'
'

-. -,QUEIMADAS E DERRUBADAS DE'�ATOjeuloa _ Model'nCl ..qulpamento �' t. .-",' ..

.. !.021de 9to-ilinoJaringologia (iniclt Consultas: Pela manha no H_o's- ,u· .) ...... :
... , ......:.. Nenhum' 9rop.rietário de terras ou lavrador poderá,

ao Eatado) pital de Caridade, das 15 às 17 e' Magestlc, ••• ; •• :•••• " ',,' •••. 2.!76

8· .

d 9 à I! h 30 h Clt'
. MetroJ.)oL ...•.•..•. ".... 3.l4!7 'l.·roceder que....lada' ou derrubada de mato sem' solicitar,orArlO a8 I oral e

.

oras no onsu on.o.,
'

La,. Purta, .. ,.' , ..... ,. .'... 1,321 _ "

, '.

ai 16 àl .1� horal.
. .

Consultório: Rua Victor Mei- .Cácigue. I .:,.�'.':...... ... 3.449 om antcced�ncia, a ner.e�sária licença, . da autoridade
Consultor1o: - Rua VItor .IIe�· reHés n. 26. Central .... ,............. 2.694 florestal competente, conforme dispõe. o Código Flores-·�:1.22_::-:-'R�:n�ã2067��rg. 20 -

Residência: Av. Mauro Ramos,�strela .:, ........•......•.• 1.171 tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os
..ne !4 21. - 166. - Tele. 2069. .de>!] ..... , .. .... &.668

nfratores sujeitos a penalidades.'

'Gr' •

L- b" d d
.
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REFLORESTAMENTO'
, raDJa -

.
1

.

er. a. e I· . .

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, 'em
, A AVICULTURA É FÁCIL E LUCnATIVA .' Olhos que Seduzem �ooperação, que mantém no Estado, dispõe de mUdas e

NAO PERCA '.L'BMPO.l
.

.., lementes de espécies fiorestB:d e de ornamentação, para
PARA A PRóXIMA TEMPORADA AV1CU1;,A; FA-

. ��"��'�t;.iiBi 'ornecimento aos agricultores em geral, interessaaos no

ÀGS�l\�EPNj!}TDOIDO POR CHEQUE, VAI,R; ou ORDEM DE· -��\, e!IOrteS!al�te?to'cda'e seuóeasssa,trel.rarasL"emalbérma a,OI:nedapreastpaorsstl?bdl.al íi1ííIiU@,' :X�_-:. E222f:;::;:: __º' as:;�� i •

-

_. . -' � "�� .lrien açao .

ecnl n .

'.".
•

DR O T T O f R I E D M A NPINTOS DE t DIA _ Cr$ 10,00.' SAO
�..

( \ )� "idade da obten�ão de empréstimos para reflorestamento' ,'.
-

. N .

FRANCAS E OVOS.
..

OLHOS �'} (J�''''''7
1'0 Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

.. I

RAÇA _ NE\\r HANSPHIRE e RH0DS "VER- BEM: TRt· TADOS -� Os interessados e.m assuntos' florestais; para . a I E N S 1- N A[IS '

. .., co",,· lbtenção de maiores esclarecimentos e requererem auto-
VACINADAS (CNTRA A NEW CASTLE

......
'

, rização de licença para queimada e derrubadas de mato, '. Matemáticas e FisicaRUA 24 ]lI! :kp 10 111 G. A, CARVALHO
\.. _, ".',' devém dirigir-se ,às Agências' Florestais Jv.Iunicipais ou

.

<.., .

� .�':..? diretamente a, esta R{!partição, situada à rua Salitos
I

R. Cristovão N ill1e� Pires 21.

.� Dumout nO. 6 em Florianópolis.,
.

Esqu. Rua Haepl�e. e It. Cons. Mafra

CLAREIA E HIG,ígi'� 'Telefone: 2.470 - Caixa Posfal, '395. ,

Endereço t�legráfico: Agr.Htilva _. Florianópolis.
----.--.

.----.--,

,<
�. C. U habito n�,) faz o monge, mas ó custume no-----

-....... •

-ecldo certo e corte perfeito define o cidadão práti-
co e elegante.

As roupas Imj)erial Extra lhe asségurarão dura-
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.' ..

O Mag'azine 'Hoepc'ke vende pelo Cred,i*rio es

tas, ótimas roupas.

.
,

/

!JR, J.o�É MEDEIROS
VIEIRA

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

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

80 HP Diesel
Stj HP ,"

103 HP ",

132 HP "

mentes para· plantio
Tôdo o agricultor ou peqúeno horticuI.tor deve saber como/ é feito a

olha da semente para plantar. A semente tem, --:- antes de tudo, que s�r
eta, perfeita, sem defeitos, - li,mpa pura com os melhores condições.

ertninação, como tambêm ,de valor germinativo 'bastante alto. Sem estas
ência a semente não dará ao lavrador a recompensa dos 'Seus esfórçea nos

'odos d� colheita. Por isso deve te·r ó agricultor ou horticultor o maximo
ado' na aquisição de semente para p,lantio.

G. A. Carvalho - Vende sempre as melhores icmentes.
,

VAREJO _. MERCADO - PORTA DO MElO

Viagem c,om segaraoç,a
e, rapidez .

�o ROS OONFUIH'AVEIS MICRO-OMIBUS 80
- -,

1·IPIOO· -{;SDt�ãl'SI'lIl0»
IFlOrlan��_- Ita1af i�:in'V'!!!!. - Ouritiba

Agêõciâ:"�t::l�::�::����: da,

(direita e esquerda)
" ."

" "

Vendedores
Dispomos de algumas

vagas para elemen tos de
/boa apresentação, e pratica

de comercio, para modernos
artigos de venda facH e lu-
.crativa a base de otimas

comissões.
Tratar 'á rua General

, Bittencourt, :t3 diariamen
te das 8 às 9 horas e das

13 às 14 horas com o Sr.

I,.,.

Frânc.io.

Campanha de Educação
Florestal

A imbúia ef(]� estado na

tivo, explorada em Santa

Catarina, tem 200 a 400

anos. Por êsse motivo. (,

-probl'ema florestal relae io-

. 'I
nado à ímbüía, em nosso

Estado, só pouerá ser l'�

solvido pela reserva patri ..

·

monial de irnbuiais e corte

com.rolado com garantia de
.

regsneraçã., natural. Torna
se índtspensaveI preservar J

qúe _ainda reata de "imbúh
e impedir que a colonização
agrícola arra.ze. co� o mat

na+ivo dessa espécie nas zo-

I nas de seu "habitat". Sôhre
ass: ntos florestais, cf!nsnl
te , "Acôrdo Florestal".

-------;'---

•

"A Soberana" Praça 15 de llQvembro -

.

'l"USl F_'elipe Schmidt
esquipn

�'ilial "A Soberana", Dístrnu ao Estreit9 __ r.llnto

(

._-----..._-------..;._---�._---

. A J' E N C 'A O

---------------, __--------- -------------------------

Aceitamos er:comendaó; de PLACAS ESMALTADAS
'm eôre::;, para diversos fi�l!>,

<. ._
End: DF�JTAL SANTA APOLONIA

�;·lol'lanfr;.olis - Santa Catarina
'Rua: Tiradentes. 20

l AI' V A N D· O ., C
.

O M
.

S A B Ã O
.

1 �

.

Virgem ESJ;>ecialidade
da Ciil. ,WETZEL INDUSTRI�L - JoinyUle� (marca registrada)

economiza-se 'tempo) �
-,

dinheiro

I
I

"

_�;. • __�"" "_' ._._.__ .: .... . .. _._ • .1 _.��._� _.'- .--�__....

___;

r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por AL NETO

PINHEI�INHO, L ages,

S.C. � Há 40 anos, precisa.
, mente, acontecimentos ria

,
• Rússia demonstraram algu-

mas verdades que o mundo

tende fi olvidar.
Mas como os lideres �

movimen to revolucionárrios

não se haviam :preocup��o I
devidamente com o que VIrIa

.' I
depois da vitória da revolu

ção' o que acontecéu foi que, I
oito mêses depois, os comu �

.. ,
nistas tornavam conta do,

p)1ís.
Eis aí, amigo; lição que é

preciso recordar.
- 'Um notável estadista nor

te.ame�'icano - George F.

Foi há 40 anos' que aguar

nição de Petragrado deu íní,
cio a uma revolução que ti
nhã caráter democrático.

I

AR NA! O objetivo daquela revo-

.

lução era acabar com Q.des
Não permita que eczemas, erupções, potisrno czarista e as injus
micoses, manchas vermelhas, frieI-
ras, acne ou "psoriasis" estraguem tiças sociais.
sua p�le. Peça Nlxoderm ao seu far- .

macêÜÍoico hoje mesmo. Ve.ja como: Não tinha o movimento,Nlxoderm acaba .com a cocetra em � !

_u6i.n.utos .e ràpídamente torna sua naqueles dias -tempranos co
�e macia, clara e aveludada. A .

,

�ssa _g'Hantla é li sua ml\ior I' loração comunista.IU'nterao
�

<:

Kennan - escreve:
,

C $ 9 100 OO ... "Não existe liberdade per
. r... . � ti se.

"Só é possível libertar-seÉ o vencimento de postalista. Há quase 3.000 va-
,

gas! Ambos os sexos - 18 a 35 anos - 6 horas de tra-
o
de alguma coisa para ou·

balhc As inscrições e provas serão realizadas em todos I tra coisa". ,.
os Estados, dent�·o de 5 meses (Capitais � outras Direts.1 Com efeito, quando

�

um

Regs. dos Correios). Temos apostilas completas, todos I rez ime é abolido pela força,
os pontos, da "ORMES", i1egists., 15 prof's., atualizadas d' �

vácuo que preci-.-.

t) P eixa um vou

- 9 apostilas - Prece Cr$ 450,00 (o conjun o. eça .

hid.
..

.

D A;.r"';"ONIO MÊSTIERI' sa ser preenc I o.
\, p810 reembolso postal, aSSIm: r. I'i .1

•
_. �

bOlVIINGUES - rua Barão de Paranapiacaba 25 - 5° Se o preenchImento nao

andar - sala 8 :._ s.ÁO PAULO. O programa e as in. for adequado, o res.�ltado
fOl'maçõ'cs ssbre inscrições e provas (datas, documenta- representa sempre um re-

,

ção, etc.) acompanham as apostilas. Não há necessida-
trocesso e não um avanço

de de curso ginasial - Do IAPETC (350,00)'__: do Bco
l'b d d I

'

na estrada da I er a e.
Brasil (480,00) - Outros: Cr$ 450,00 .

.

-

� "Estivesse o povo concien .

te dessa realidade - escre-

I ve ainda Kennan'- teria

havido menor tendência pa
StO Antonio --

ra acreditar que o fim do

Plantões Farmáciasde
MÊS DE ABRIL

27 - sábado (tarde) - Farmácia

Rua Felipe Schmidt, 43

23 - domingo - Farmácia

Felipe Schmidt, 43 ,

O sorvico noturno ser':Í. -af'etuado pelas Farmácia Sta
:\;1toniu e N.jlu'rna, situadas às runs Felipe Schmidt, Jl3

e 1-"_'fljano. "

ESTREITO

mocracia ; que a desintegra

ção do império austro-hún-

StO Antonio - Rua. czarismo conduziria neces

sariamente ao triunfo da de

garo produziria progresso e

INDIANA ordem na Europa Oriental;
7, ID e 28 (domingo) - Farmácia ,

Rua 24 de Maio, 895
�

que a queda de Kayser evi-

1·4 e· 21 (domingo) - Farmácia DO CAN'l'O taría a subida ao poder de

Rua CeI. Pedro Demoro, 1627 Hitler, e que a queda d
O serviço noturno será- efetuado pelas Farmácias

Hitler representaria automa
D9 CANTO E INIJtAN�, situadas às ruae CeI. Pedro

tícamente paz e sstahilida-
Demoro, 1627 e 24 de MaIO, 895. .

�"
.

I

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-j
de n uropa ...

·..-in autor ização dêste Dep�·Hamento.
.

.. A lição a tirar da revolu-
D.S.P., em 2 de abril de 1957

'I ção .russa de 12 de março

'� Luiz Osvaldo d'Acampora, < 19,1-7, é que jamais se con-

Inspetor de Farmácia.
segue melhoria. permanente

I
por meio de revoluções.

I Repito uma das
.

minhas
I. � f itcitações avorr as :
I

"A mudança -' dizia Dis,

ii: rael - nunca é feita sem

· grandes inconvenientes, mes
mo' quando é. do .pior para

o melhor".

A' (cre'mocracia é como

uma árvore: necessita de
tempo para medrar e dar

frutos.

De nada adianta eliminar

de gól.pe c9m sistema erra

do, se não se pode substitui

lo por sistema de vantagem

provada.
E só. se pode verificar a

· vantag�m de um sistema

com o tempo, com a evolu.

ção.

.DE VENTR.E

Porque a democracia só é

PRISAO
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

P I L U lAS D O A B B A O [ M·O S S
.Agem dírecternente sebre o Q9'

parelho digestivo, evitando. a, prt
Ião de ventre. Proporclo"om bem

estar geral. facilitam a dlgeslão.
desconqestíencm o f1GADO: re-
gulaClzam.as IUlloç,.ões dill_SlivO•.

e fazem desauparec.er as eníer

midades do'. E S TO M'AG0.
n G A o O 'e -I N T E sr I NOS.

�-----------�-----

«No. Cenáculo» .;;:�or,
• Co'm·.a Bibliâ na "Mãi

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE ABRIL
Então êles, de bom grado o receberam (Jesus) e o

barco chegou ao seu destino. (João 6:21). Ler João

6:16-21). -

ESTAVA EU a bordo de um barco que ia ancora,r ;;ores .nitidam�mte nacionais.
no Pôrto /de Antuérpia,' na Bélgica. Era noite. De re. A árvore democrática me.

pente., o navio diminuiu a marcha. Fui para . o convés

para ver a chegada no cáis. �stávamos ainda na mar

alto. 'Reinava completa calma. A costa da Holanda ,esta·

va ·à vista, porém distante.
,

uma lanclHl, aproximou-se do vapor; uma corda foi ficuldades em que se encon

lancada de bordo e um homem subiu por ela, apressada� tra o comunismo iilternacio
me�te,. e dirigiu-se à tôr..re do comando. Era um pilôto .nal. E' que a semente da li
que vinha para conduzir o navio para � pôr�o. , I berdade começa a brotãr

Mais/tarde vim a saber que a foz do RlO Scheldt e. . .

d
..., nas terras oprimidasperigo·sa devido aos numerosos bancos e areIa, mViSI-· .

veis ao viajar. Só os pilotos técnicos da �arra conhece.m I E.o sangue dos patriotas,

�s perigos e sabem como evitá.los, segumdo os canais,. vertrdo por ordem de �os
até chegarem, a sa.lvo, ao pôrto de Antuérpia. I Mu, Jló pode atuar com fel'.

A vida parece tão fácil, às vêzes, que não nos aper- tilidade para o fu'füro florei'
ceb.emos dos púigos que nos ameaçam. Mas é certo que c'imento da deniocracia�
carecemos um pilôto. Como os discípulos que ,receberam .

Jesu" no barco, nós precisamos dêle diàriamente; na c.al Com' violência nada se

maria. 0U na tormenta; para pilotar a nossa vida.' consegue. Pois quem com

· verdadeira quando adquire

dra de acôrdo com o clima
em que foi plantada.
Todos nós sabemos das di

OR A ç Ã O
I' .'

..._. � ._.....

ferro fere, com ferro ;'lerá
ferido.

o Deus, tu sabes tôdas/as coisas. Tu sabes do que
precisamos cada dia e conheces os perigos dos quais não

estamos consCient.es. Chegamo.nos ·a ti, buscando a l1X'
lio e orientação. Nós te agradecemos e te louvamos pelll
tua presteza em atende,r-nos, 'por J.esus Cristo, nosso

. Senhor. Amém.

AUXILIESEUSRINS
.t'ara cc,mbater rApidamente dores

nas costas: dores reumáticas, levan
tadas noturnas, nervosismo, pés In
chados, tpntelras, dores de cabeça,
I:_esfrlados e perda de energia. causados por dlsturbios dos .rins � da b.e
xlga, adquira CYSTEX na sua far
mácia, ainda hoje. CYSTEX tem au
Xiliado milhões de-1iessoas há maJs
de 30 anos. Nossa -il'rantia é • sua
lIIalol' proteç'io.

PENSAMENTO PA A O DIA

o .pilôto de minha vida.
,

ROBERT DUNANT (Suissa)

•

Presentes �� pata as noivas de MMo
� /',1li1/;

I
,
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CO'HC'DRRE
II VAlIO'SOS PRlMIOS

15. dias em OO�W& f��OC
para. dU'as pessoas" com tildo pago!

num �uper G OmcreHafion da
•

•
•
•
•

•
•

• ainda:

•
•
•Como participar do sorteio:

,
-

I

1 televisão G. E. -1 refrigerador G. E.
" - 1 rádio-vitrola G. E. -1 máquina de
lavar roupa Bendix - 1 máquina de
costura V:g:lrelli ,- 1 aspirador de pó

. G. E. - 1 ençeradeira G. E. - 3 rádios
de cobecelro G.'E. - 3 liquidificado
res Walita - 3 ferros elétrlcos G. E.
- � jogos de Nailotex.

* Peça à ve�dedora o envelope especial para V. colocar a
nota de comp�a corri seu nome e enderêço completos.

. .'
.

* Dep.asite o envelope na urna NAILOTEX do loja.'
* O Sorteio dos 20 cortos.premiodcs será. reolizedo dia-

15 de-Mai'o às.'22,30 horas na Televisão Record-Canal?
em cadeia com a Rádio Record,' ondas médias e

curtos, São· Paulo. , '. ..

•••••••••••••••••••••••••••••

Dêste sorteie não podem portlclpcr os fu...
cionários da NAILOTEX e seus família,.,Aprove'ite agora para

fazer suas compras

r�aiÍoWx'I· ,

I
i o que ... de melhor Im n,'"

"�S .BOAS CASAS DO R�MO EXIJA- OS SOUTIENS IIMAGIC.FORMII. UNGERIE' E UMI�M OS LINDOS JEaDOS NAILOJEX EM ,,,.OES neLUSI..

ASSOCIA'ÇÁO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE
SANTA CATARINA Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamenjo perfeito tudo é motivo do maxímo cuidado
pelos expecialístas responsaveís pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa perfeita e Que veste bem,

- Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, );lodem ser

adquiridas com exdusividade nesta cidade estas afa
madas roupas.

ASSEMBLE'IA GERAL
NI.', forma do artigo 88 dos Estatutos convoco todos

os associados para a ASSEMBLEIA G;ERAL desta Enti
dade a' ser ·realizada no dia 26 do corrente, das 1.3 às 17

>horatl, em sua Séde Social, à rua Trajano, 37, com a se

guinte ordem do dia:

Eleição, na forma do artigo 41. dos Estatutos, de 3

(três) . éargos vagos nà Diretoria. '

I(ass.)- Antonio' Matheus Küger
Presidente do Cons,elho .. ,Fpolis, 17 de Abril de 1957. I

NOTA: '0 registro de chapas de candidatos se fará faté (3) três.dias antes da data marcada para,
o pleito consoante dispõe o artigo 95 dos Es•.

1

tatutos.

- .�--------�------�----------------�----

Uma jradicão viforiasa.
Surpre!J8s de mai·o•••,. .

Completar uma firma comercia). , 33 anos de exis
tência Ja e um fato, por si mesmo notável.

M:as ... quando ·se trat.a de uma firma· característi.
camente pioneira e progressista, quandQ se trata de um

estabelecimento qQe conseguiu manter, incolume, a con.

fiança e .a. simpatia da popu.Ja�ão, durante todo êsse lon
go tempo assume o fato uma relevância· incomum.

�ão pretendemos fazer aqui o histórico das altas e

prodt�tivas earacterÍsticas da firma em aprêço, que, co.

mo tedos já devem ter compreendido, é a proprietá,ria.
dbS e5tabelcimentos A Modelar.

.

Em linhas rápidas só 'podemos dizer qt(e a sua ação fo
.

sempre, no bom sentido, pioneira e revolucionária. Está
bem presente i�so em tôdas as conciênciàs e até mesmo

na dos seus concorrentes.
Maio será mesmo um grande mês. Sempre foi o mês

do coração. Desta vez é o coração agradecido da A ]}io.
delar que vai transbordar em ofertas vantajosas, em

gra�(les retri):>uições aos seus milhares de clientes. Di
gam'os .Jogo: o 33° aniversário de A. Modelar será uma le.
gíti'11a festa da,. cidade. ,

Os preços serão rebaixados: !nclt)si-ve,' mesmo nos
artigos recém-chegados para a el:1tãção e que são as úl
timas criações da moda. Tainb�� as con,�lições

.

do cre.
diário serão generosamente facilitadas. I

19ualmÉmte no estabelecimento de mobiliáriQ" tape.
?;aria, colchões Divino' etc. serão concedidas vantagens
em preços e prazo.

É só ag.uardar mais uns, dias e as surpresas êpas
não faltarão. O aniversário do mais simpático éStaoele.
cimento da Cidade terá realmente uma repercussão pro-.
fundamente simpática ...

--����----�����

--�.------------�--------------------�----
"'-:

A oportunidade mora em' Florianópolis diz a

puhlicidade, E é verdade. Sé voc� tem interêss:e em tra-
ibaJhar no cinema, eis que chegou a sua chance. Pro·

I ure imediatamente entrar em <!ontacto 'com a "Equipe
Cinematográfica Alberto Cavalcanti", que está ultiman·
dQ os preparati"os .para o inicio das filmagens de "O
Preco da Ilusão", primeiro filme em longa metragem a

ser "rodado entre nó;': Qualquer 'informação poderá ser

so.licita«a, por carta ou pessoalmente, aos escritórios
da TAC ou então ·110 escritório da produtora, à Rua
.JerÔnimo' Coelho, 4' - primeiro andar - sala 6.

EDITAL
SUSPEN8ÁO· DOS "CeRCOS FLUTUANTES"
A Diretória de Caça e Pesca' da Seúetaria da Ag "

cultura d'e Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
c:omunica aos s�s. proprietádos dé "cêrcos flutuimtes"
que devido a aproximação dá 'pesca da "tainha", devem.
�uspender 9 uso, ·dos refer(d�s aparelhos a partir' do dia
1° de maio, -em toda extensão da costa ctttarinense, até.
posterior lib.eração .

" Os' infratores da presente
_ determi�ação serão pu.

nidos de conformidade com o.s dispositivos legais.
Florianópolis, 22 de abril de 1957

Seraphim Faust.o Fauez
DIretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seí� Me�es De Grande AtividadelDo�FuDdo Munelariô I 4.i

,

De Gur Sims Fitch, do

!,emergênçia,
total maior que lateaacl nal I Grã-Bretanha em dezembro I , Rua 24 de maio, 1.12,8 - Estreito

\

IPS, para "O �STADO". ) o montante geral das opera.
I "" O, último para ajudá-lo a so, I ,.�

WASHINGT�N, abril -' ções do. Fundo desde mar- internacionais. lucíonar os problemas de- I :
O Fundo Monetário InZer.1 ço de 1947, época em que

I

,

Os países que possuem correntes da crise de Suez. I FONE - 2Ó71 :
nacional completou na sema- I tiveram início suas opera- problemas na sua balança Ao assegurar à Grã-Bre- I :'
na passada o período de I ções;'--de empréstimos até de pagamentos obtêm. asais tanha a máxima 'quantia I- Organização Espectaliaada em BENEFICIADOS de ,PI� •,

I "
. ,

NIlO e LEL- SERRA,RIAS PRO'PRIAS
�

seis meses mais ativo de
i
abril dêste ano. I-têneia do Fundo sem gran- permitida - correspon- _,,:

se�51 13 anos de vida, ao O grande número de ope- ,des dificuldades, desde que dente à quota integral

da.-I
!

aprovar um espréstimo de rações recentemente efetua, tomem, iprovidoências ade- quela nação - o Fundo re� :
75 milhões de dólares para das não significa mudança í, quadas para corrigrr a si- conheceu não 1lpenas que o d.

, 'Estoque Permanente e: _I \ Ia Argentina. alguma na política do Fun- tuação em vigor sem impor esterfíno é ainda uma moe, > •
Desde meiados de outubro do ; contrário, segue exa- indevidas, restrições comer- da ...chave íntemacaíonal mas I Assoalhos - Fôrro Paulista - Abas - Semalhas -- '

:
de 1956 êste órgão das Na-

'

tamenje seus objetivos prin, "ciaís ou cambiais.
<,

também que a Grã-Br:ta. Filetes - Réguas - Madeiras para moveis - Madeiras :
ções Unidas 'colocou à dís- ,cipais, quais sejam, auxj-"j 'Um exemplo disso é o nha, não modíficendo a sua : Brutas e aplainadas ': ,

posição dos países-membros liar na concessão de reser-; crédito de um - milhão � jJolítica de comércio e ,: :
, mais' de � bilhão e 'roO mi-

o

vas de emergências para-i 300 milhões de dólares - câmbio livre estava se- I' Cal de Pedra '1...lhões de dólares em em- países que encontrem difí- 561 'mtlhões para retirada guindo perfeitamente o cô- i.. V

préstimos e crÚitós para, culdades a curto-prazo pa-,' imediata e o restante em digo básico do órgão mone- e :
••

'

TelhasFrancêsas e Tijolos .,
solucionar situações de ra efetuar seus pagamentos, doze meses - coneedido à tário. Ainda mais, rseonhe, -I
- eeu o Fundo o acêrto das , o-

medidas monetárias e fis- = Depositaria das -princJpais Cerâmicas. :
'

cais tomadas ,pela',G;rã.Bre- i' , c"::''':;:��:�''_''.. �:::, _':';:L�'$t&'?"'�.i!.to/Ili'�
" I

:::::nI.;:r:Ob ::;!�:t:c::� I
'

.

Vendas: - Atacado e- Varejo ,'I
trôle. .', t!I

Por outro Iado, o recente ;•••••�.e•••••••••••••••"."!."e.!!.!_!e••��80f';t�,:��
E:?;�=;::�::i: Será O· Maior . �Oa América Latina
pecto diverso. Imaginava- RIO, 26 (V.A.) - Na pre do tim grande número de per I havia encaminhado a díver-

senca de dez Governadores sonalidades de' destaque e sos hoteis cêrca de mil cdn-
se antigamente que 'a India estaduais e de Prefeitos de poucos abriam mãos de um gressistas.

'

sofria -escasses de divisas todo o Brasil, o presidente lugar junto ao Presidente. Dntre os governadores
, . Juscelino Kubitschek vai fa- Diante do problema,' a Co- presentes, estarão, os srs.

devido .príncipalmente ao
zer umà ampla recapitula- missão Organizadora do Con Bias Fortes, qu eivrá à fren

elevado montante de suas ção dos problemas nacionais gresso decidiu passá-lo ao te da delegação de Minas,
e de' seus planos para solu, Cerímontal do Catete. CODJPosta de 4 mil prefei
cionâ-Ios, assim constituln-L Este IV Congresso Nacio tos, José Ludovico, Ponce de
do seu discurso na sessão nal dos Municípios será a Arruda, Moises Lupion, J01;
de instalação do IV Con, maior reunião municipal já ge Lacerda, Paulo Sarazate,
gresso Nacional de Muníci- realizada em tôda a .Amêrt, Lacerda de Aguiar e, Mi
pios, domingo, dia 2-8, no .ca Latina. Com antevisão guel Couto. O governador
Teatro Municípal. ' do número de prefeitos que Jânio Quadros embora não
Para esta sessão, havia a êle estarão presentes, in- tenha assegurado sua pre •

-río hitein!icaional não au- até há pouco um grave pro- forma ?se que; até ontem, o sença deverá, também, assis
-: ,.'" ;", .

' Iblema: ia, constirt;ui�o ,dia" serviço de hospedagem da til' ao menrlrl sessão inau,
, ,xlI�a Q desenvolvímento eco- Mesa, já que estará reuni} Comissão Organizadora já gural.

'

,

'

"�ômjCo ..dos, países. Todavia, I te das mercadorias capi- herança pelo '-'��gi;;� p-��e:- i��do teve que tr�tar co;
, ,�u� diretores decidiram tais. Em setembro.eáltimo, o nfsta,. . problemas' cambiais criados
.: ,�Pfo�ar,:o·�f��d�to: .. à India Banco de Importação ,e Ex- O recente aumento da� mais pela expansão do --que
el;li-ylsta ",da �atureza tem-

portação dos Estados Uni- atividade� do Fundo Mone- 'pela contração econôm�f'
,�' .l �;.•. ,'_n1)l'�ia 'dê:':/uas dificulda- dos emprestou à Argentina t4rio Internac.ionál pode sig As-nações industralizadas'i- r
�.:- .�, ,��-":, - des,�' aé, s\i�aCerhlda e sa-

100 milhões de dolares pa-, nificar a existência .de um em_ desenvolvimento têm're-
dia, põlítica econômica. rã' projet�s "urgentes" de: fator :cl?minante 'de nossos' -gistrado um considerável

O
'

crédito a curto-prazo
.

-

,

, desenvolvimento econômi: tempos: as crescentes difi- aumento econômico na dé-

co. culdades econômicàs que es cada pessada. E'llrll ·sírtlbo.

t� ocorrendo em todo o lo dêste aumento, talvez se-.
mundo. Quando o Fundo foi ja a neces�dade da. cons
criado' eI? -.,.i944, muitos pe- trução do no.vo edifíciQ do

ritós previram qUe êle ha- Fundo, que se está levan.
são existente sÔbre suas vêrno argentino e a certeza

via sido furtdado princi'pal- tando em Washington. CO_'
I"eservas externas e ao'mes· de que ê!e' está

empenha·1
t I' , meu e como uma sa va. :mo bem dIsse um observa-

.mo tempo permitirá !lo ma� do num esfôrço substancial
d t' d I dguar a contra as re Ira as or.a respei.to, ,"o Fundo

nutent>ão das importat>ões para curar os problomas .

t
. . I t' d h d,..,.. ""-

In ernaClOnaIS. es a everas empen a o em

enssenciais, particu.]armen econômicos deixados 'como
,'-. Na prática, contudo, o I importante trabalho".

--------���,�--------------�---------------,-,�.-------------------------

��'
[ACJRDA DESISTE DO "HABEAS"

�Para julgar -acidentes do tráfego'

"- lUC-ia - 10 CENTRO.CarlllNENSE
� -RIO; 26 ev..· A.) - .on- dirigir os, destinos do

,cen",-
'Foram eleitós para o Con

'tel1l. flum l pleito� dos mais! iro Cfl.tadnense no hiênip selho Fiscal, os' ,senadores

ren"'-id,'es,"foi eleitâ a' chapa 1157.5:9. A outra chapa tinha Francisc,o 'Çallotti, Carlos
'--encabeçada Pelo 'sr. Libero comá seu cabeça, o sr. Olim Gomes de 'Oliveira e o' sr.
Osvala6"de Miranda,' .,'para pio�Calconiêri da Cunha. ' João Geraldo Kuliman. -

• ',". � I· -A
__

-

1.....---_' �_'"
- ,"..' �

..
.

-

-,

"',>�
, A

PROGRAMA DO MES
M A I O

PROGRAMA SOCIAL

A V.I S;O -

/

\.::......

Devido à reforma de suas depêndencías es

tão "suapensas todos �s'festi�idades do Clube até

.

18 de Maio próximo quando 'serão '.l:eabertas; .

,

, kDIRETORIA

,; ..

�",:-: �-
.... "

ECON'O�M'IA_ absol�tá
Grande C.ONFORTO

,-,
"

AQUECEDOR
I.' •

ELETRICO

"4�-IadH 4�'
/ .

'

, 1:V�ERSÃQ. e CHUVEIRO
---='--_

• Construido inteiramente de
. cobrJ!,

• Áqtecimenlo ultra ráçido,

,

I

� Játo abuhdanle na tempe·

ratura de�ejada.

�, .....

o MISTURADOR 'DÁK,O, de "

,loQe� in�tl'l'1ton'eo. pernlite. O

maior' escalo d� tíJroduoções de

, TEMPERATURÁ,

,�
,�.,r

-

"",
"

-\

de 1957

importações, aliado aos seus
,

planos de ileseI_lvóliímento
econômico. ,�m contraste

com 'o '!lu:e faz o Banco

Mundial, -:

o

.

Fundo :M:onetá.

concedido na ,s;emana pas

,sada 'à ArgeIltina - metà.
de da quotãdaquele país no ,A aprovação do recente

empréstimo indic� a c�Iifi:
ançã-do Fundo no atual go-

Fundo - .auxiliará o país
do Prata a superar à pres�

CONFORTO absoluto.
'Grande ECO_NOMIA

-,
' \

�

AQU,EtEDOR ELt:TRIC9 CENTRAL

. "

Capatidade: ,

100 a 1.000 litros

Fabricodol fIOI ti_,.
,

horizontal,. nrtiê:aL
-,'.- �--,.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE •

revesfida de material altamente ISOLANTE (lã ,de vidrol •
• ' R-esistencia do tipo tubula�, inteiramente bl)ndada.

'

". Controle' automático de temperatura cx)t'n,RMOSTATO,
que prollQrciona grande ECONOMJA.

--

GARANTE O QUE fABRICA

./

�_,.�

/

"

'

RIO, 26 (V.A.) - O - sr. 1 curador:Gerai _da
.

Jústiça
Carlos Lacerda desistiu do Militar.

'

,

�pedido (le habea,s-�pus. Av desistência do .sr. Car_
'que um seu eleitor impetrou los Lacerda deu-s�e logo após
no Supremo 'tribunal Fede- a petiç,.ão, que tomou, o n;

"

ral sob o fundamento de 34.951, haver sido sortea.
que o,lider udenista estava da para exame 'do' ministro

'

tolhido em seus dtireitos, Afrânio Coutinho, que' se-�r,:v
por fôrça da atuação do Pro I ria seu relator .

-A industrJa de roupas feitas é 1lll,iÍ das princ'i
, e_ais nos paizes adiantados da Europa e Estados
Unidos.

A roupa Imperial Extra é produto lIa principal
industria do genero em no!'!so paiz.

\

CAÇA� AO PRIMEI'RO· MINISTRO �

AMMA�.., 26 (U.P.) _' ,Um porta-voz do go-
vêrno anunciou que as fôrças jordanenses es

tã9 caçando o antigo primeiro ministro�,
querdista Suleiman El Nabalhi,'chefe da opo
sição comunista.ao. rei.- EI Nabalhi que havia
sido' incIuido cómo ministro do exterior 11�
govêrno de seu sucessor, desapareceu depois
que este caiu na madrugada de ontem.

ÀS PRA'ÇAS DE SANTÁ CATARINA ,

EÍn visita a, este glorioso' Estado, sãbedor que meu

ex-viaja:nte efetuou vendas em meu nome, de que nã�
prestou cQntas, cientific.o á meus amigos ,e clientes ql1,e

, me encontro no Majestic Hotel, de 12 às 14 homs, a fim
dEi atender a todos que estiverem com recibos de aquisL '

1 ções feitas áquele via'jante,
Cordialmen te,
Jorge Lyra

" 3-5·'5-7_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O Êstado", O' màis â,ntigo Diarto de: Santa eatal'inà-

la ,�;�n�d:�����i�b����::':�!��:i:'j:�:;��·�o::�IUniãO· ftorianopo Itana .118 [stu�antes
sua saúde e na sua alegria menos acidentado, mais! meio, fa'zendo vQ.tos para r' 'Ih

\

de Re'prentan')te
I

s da" U f Ede viver, que eu vos convo- cheio de promessas _e de en I que numa aglutinação' in te- "O--RSe o '.' -:: '

II. • •

co, congioessistas de todo o cantos' para ás gerações que gral de pensamentos, e em
I d di 1- d bril Cid M 11' sidên

Estado' e de todo o Brasil, . .. composto pelos Presi- 2 - RECEBER,
.

e julgar. datado 'o la <>, e !! ru, ar os e e o apre
à nossa haverão de suceder lide porfiada, fixemos, nes-: 'I o

. .
. I '

. I' o'f' _ Ih h
� dentes ou representantes le procedente em preliminar, pelas ilega Idades ven ica cia da UFE, não, e con e-

que viestes honrar-nos c0l!l nestn.pa is. tes dias de contacto, valên-I' " ,

.

, d d' Ii rd d
.

Iíd d [urí
. ',g'ais dos Grêmios dos esta, os dois recursos ínterpos- das no ecorrer a rea iza, cen o a sua va 1 a e -

a vossa penhorante presen eras rpoderosas a entrosar
.. _

d leít leit 1 t di f'
'. ucrant.eDou-vos, e às .vossas ex-

. • . ,. belecimentos de ensino des- tos que pleiteam a nulida- çao o p ei o e et ora es u ica nem o iciosa 1"- ',''''''
, ça, auxiliar-nos com o vos_.. ainda mais a classe médica I '�" •

do corr ismos vest ..1 ti
so ânimo, esclarecer-noa celentissimas famílias, em

'.. '.. ta, Capital constituído na de do pleito eleItoral-estu- dántll do dia 15 o corren- 'O'S organismos -es 'uJUan is,
brasileíra.: reflorescidos Ide

I
í ,.

.' '1 C it 'I do
conhecimentos. nome da Assecíação Catari-

. ,.

d forma dos arts. 7, 9, 29, 61 dantíl, do III Congresso FIo te; tanto c a api a como .

com Vossos ais para, o exerciCIO e nos-
'

" HECER
"

E t d
'

nense • de Medicina, boa� f"
_'

h
_ 'e 68 dos Estatutos, leva áo ,rianopolitano, realizado no ,5 -'- CON ,porem s a o;

E' êsse desprendimento chega'das caloresas, 'e os
,sa pro issao ; .aman a mais

'"
,

,

I
.

"

t SUS mandando abrir inquérito 7' _ SUSPENDER de suas

d
.

d
.' 'conhecimimto da classe es, dia 14 do corren e, - -

b d desanUVia os para a Juven- I
- ,-

't' d f
-

t d nte MAR.vosso - a an onan o os seus agradecimentos pela
d

'

,.

d B '1' tudantil
.

de F'loríanópolis.: PENDENDO a posse dos re, para apurar a pra ica ce unçoes, o es u a, -

,
'

do cada dia e .

t lb
. � tu e e a puerlcla o raSI.

I '

,

I
, • -

crhne de responsabilidade, CIO CAMARGO ,COSTA,compromIssos" vossa preciosa con PI uiçao
N� trarei t do Estado dos poderes Pu- cém.eleitos, ate deliberação

os conf'ôrtos . domésticos, pa 'ao' êxito deste conclave de ao encon rareis, e eer o, I'
� ,

•

cienÚstas de granére fama, bl,icos, das autoridades e de em final, após o pronuncia-
ra· aqui, n� grande Ilha e estudos. Cabé;, neste :�onto,

entre nós nem "complexos e
I quem ínteressar possa, que monto da Cbmissão Espe

na cidade pequena, tomar menção especial aos eminen
b

. t' I d' t d
I
no uso de suas atribuições cial ;á nomeada' para dar

t em ms a a os cen ros e

I
'. '

.parte nas fainas de ou ros tes professores Gastão '-P�- ..
N- trarei estatutárias, art. 31, letras

I parece,r
judicioso e cu- TOLO, que retiraram seus

I tdi. pesquisa. ao encon rareis I '. d'tantos estudiosos e u a 0-, reira dá Cunha, Henrtque ] .

. f' A t\ parágrafos, APROVOU cunstanciado dos fatos; pedidos de renúncia e / e-

d·
-

mesmo, qUlça, o con or o
,

'

. tres � é êsse despren rmen- Melega, Carlos Osborne e
ter! 1

.,

h bl• I tomar as seguintes delibe- 3 - CONHECER 40 'pedi- missão, em vista de se erem

1
. .

. ma eria a que j a vos a 1- '

•
,

'

.

'

I 'nESPO'NSA' di' '0 reco"to que proclama a VISsarei- Hilton Itócha, que aceitaram
,'-

.

I rações" que vigoram a par do' de renúncia do colega demonstrado Rn anrova a em p enari ,
-

ramente a _pujança da grei a incumbência de relatar os tuastes. tir de 17 de abril de 1957. MARIO NUNES ao cargo VEIS para o exercício de �hecimento ilega,l;
médica brasileira e a nobre- temas ,ofiçiai_s de Congresso, Entretanto- à -farta, e até

I 1 _ HOMOLOGAR a co- recem-eleito de Presidente- suas funções ou cargos na
'8 _. FICAR' o Conselho

za de seus rumos. Eles, ain, e a quem: d-úvida não me sobejamente à f.arta.: depara, mu'nicação r'ecebido do col, da 'Diret�'riu Executiva da vida estudantlj
de Representantes, à vista

da, que afiança existirem sobra, toearâ a m�ior parce reis, na Ilha, gente de arrai- I

Orivaldo Lisbôa, Presiden- UFE> pela ilegalidade que 6.- D ESÂÚTORIZAR a
dos ítens 1 e 2 desta NOTA;

homens preocupados e dese- ;a no: brilho que todos lhe

I
gada convicção eívicl,t; de

-te em exercício da Direto- .::Ie 'revestiu o pleito, deter- validade de uma NOTA OFI
-com os poderes Executivos'

,joP;os de reagir, porque, não all'guramos,...? qual já se �re imperecíveis dotes de robus
r ia Executiva da UFE, para minada no mesmo pedido de Cl'AL publicada na impren-

da UFE, reslJon-dendo per
se perderam no desfibramen nuncia esplendoroso, mercê' tez moral; de mui satisfa- 'd a o m nu'm';ero le roenu"ncI'a do elel',to', sa e distribuida às entida- .'

, ' .

. consl er r se - suas integrais atribUIções;'to e no confO'rmismo domi- do porte intelectual e cien- t�ria atualiza?ãO de co�h�-
I

�a-l à sua constituição re- I
4' - ... CONHECER, ,tam� 'd_�s estudant.is, contendo so

9 _ A9VERTIR que os
nantes

.. Homens(Iue reagem: tífico de tão }'enomados cimentos gerais e especlah- ferido orgão; distituihdo�o bé,m, do pedi,do .de demissão mente a assmatura do est.
membros do Conselho não.

e reagÍl·ão, Inos postos de mestres. zados. E deparareis, ainda, I
de suas ativida,des até final

I
de cinco {5) membros da MARCIO G:AMARGO COS,

o.) o'
'

ua1idades" I '_ • •
I

o" per u.er am "é\,uas "q , ,

em cada um de '110S, vossos
,d SlIa gesta-o'. 211 de abril atu'Ll DiretOrIa ' ExecutIva TA, que diz respeIto a re-

'Ih
.

n, "
e ,<

I'. I de' conse el·ros e represe -

colegas, alguem que somen
.:J 1'957'..,'

I ,ClI·stl·tUI·da de suas funções condução do estudante LUIZ;
G
A' d ta' -;oe ,c.

• _' I tantes dos remlOs es
te almeja convosco comun-

Capital, leg::>Jmente i�cu-
bidos a estar de� posse dos

poderes executivos, ficand<:_
eflta si,tuação até deliber,
ção final e a realização das

próximas eleições em vir

tude de cargos já vagos;

10 - CONCLUIR, os mem

bros do Conselho de Repre
sentantes, pelo não reconhe

r:imento ,de qualquer outra

decisão, tomada por orgãos
inferiores .iurídicamente, e

A.LERTAR que se não devé

,

tá' reconhecer, igualmente,
os estudantes que, isolada

I (Cont. na 2.a pág.)

Inquêrjto, acusado de usar

ilegalmente o nome' d:t UFE

nu�a NOTA OFICIAL não

dos reque mentos apresen

rados pelos est. PLINJO GO

MES E NICOLAU .APOS-

por prática 'de crime de res

ponsabilidade, a tê j ulga
mento final da Comissão de

P A 'R T I ( I P A (Ã 8,
. ,

Carilillo Sc.,hererVva. Maria Eufrosina R.
gar' a eucaristia sublime do

, Neves e

Espôsa amor ao' próximo; 90 apêgo

pr.azer de partici- à luminosidade de uma mis

são, da crença no inde,rruí

vel destino de uina naciona

lidade.

.?

tem o prazer ,de partici- tem O'

par aos parentes e pessôa&
de suas relações o' çontrato
de casamento de sua filha

par aos parentes e 'pessôas
de relações O" contratO' d�
casamentO' de �seu filho

Rubens Congressistas,- partilhai,
o n�sso pão, as nossas tare-I
�as, as �ossas al�grias, os:
nossos afetos!

com o sr.

Schel'er;

Enaura

Rubens Pedro cam a Srta. Enaura Ribeiro

Neves.

lO

Enallra e Rubens
cO'nfirmam Congre§sistas, o nosso .iu-,

Concórdia 18/4/57 Carazinho 18/4/57 'bilosô e fraternal abraço de

, Sta. Catarina l R. G. 'do Sul boas-vindas !

.•.� =., "

..I (' •

·IJáão Vieira I_ Cia Ltdá.il_'- - ,

i
.

I {l jJra'tiaa.. i, a'�Ôl7J/áa... {J� durc!v(2/
: RUA SANTOS SA,RAIVA, 250 :
: CASA ESPECIALIZa..JA C. P. N. 2Õ - TEL., 6.263 'PEÇAS EM GERAL PARA::
• EM MOTORES. EN'D. TELEGR.: "VIEIRA" INTERNACIONAL - FORD:: }i'REIOS E MOLAS _ESTREITO � FLORIANóPOLIS CHEVROLET DODG�:i SANTA CATARINA

" iJ' I
'. .
• •

: ,\ :
• •

IDISTRIBU�DORES 001 AFAMADOS "PI1TõfS MAH1E"!· -. .
• •

: :
· ., .

iPISTOES .' PARA., QUALOUER TIPO Df MOTORES i
·

�

.
• •
· :•

•I DESCONTOS ESPECIAI,S PARA. REVENDEDORE� i•
••
•: .

! "

,- I
: • H

-

•

a roupa anatômica,
p,ara o homem· moderno

-

É prática... Ja está pronta para você usar.

É econômica.: ..custa menos, em relaçãO'
à sua alta quaiidade. É elegante ... desenhada
e c0rtada por modelista de renome. '

'Experimente hoje me!lmo sU,a nova

roupá Imperial Extr�. Será um sucesso.

u =, IE � � E
Este é o original título qUe. encontrad'O' glrand-e aceita- c(H�tivo e não ficando lon-

identifica a secção :d,e trân- ção êste lançamento. de "CA- ge e só se aproximando mo

sito do Programa "CAFÉ FE' DA MANHÃ". O pOCO' mentos antes da pa'rtida,
DA MANHÃ". "Luz Verde" de modo geral .também tem- principalinenté levando-se

a�ém de prestar toda�,' as in :'8e utilizado de "Luz Verde" I em cons{d�ra,ç�o que o lo:
Ifoirmações ·que interessam

I ;,J_ar,a faz'e,' suas ,reclama-
I
ca,l �e �stacion.�m��to e

aos motoristas, tem lançado çoes ou sua's consultas. Ou-
I desabrIgado � castIgado pe-

campanhas educativas para
I
tro dia,. ain'da, umá mO'ra-' lo nO'sso "ventirillO". \

disciplin'ar o :tr�sito em
I

dor� da p�oaia da Sa�dade I, Feito o ��êlo, .d�as .apó�,
nossa Capital. . I fez um pedIdo ao servIço de

I
o mesmo fOI atendido, satIs

Dêsde cêdo esta iniciati-: ôn!bus: qU,e. �erve
' aquele

I
fazendo inte!ra�lente aos mO', '

va encontrou, apôio na Ins-
I ball·r.o, sO'lIcltando que O'S

I
radores da. Praia .dal Sauda

petoria de Trânsito, onde o cole!lvos que servem aque-le
i
de e demaIS locahdad,es ser

sr. Júlio GO'nçalves tem pres
I
pitoresco' recanto, lógo �ue I

vidas pela citada emprêza.
ta,do toda a co-laboração,

I
c.hegassem aO' ponto inicial, za.

,

"t t' I D t
. . .

t'compreendendo sua gr!l,nde, "qm ,no cen ro, es aClOnas- leve-se es a mlCla Iva ao

utilidade.
' ,

3em ,junto à fila permitin-, apôio da .firma CARI,ONI E

Mas não fO'i sôme�te en-
I do aos passageiros entrar e' IRMÃO que -patrocina LUZ

, I . '" I

ire os motoristas que tem esperar a partida dentro do
I VERDE, que tanto tem fei-
I to pelo trânsito e pela po-
I
pulação de Florianópolis,
firma 'especializada. em ar

tigos para autom�veis e ver Idadeira amiga da valorosa,
classe' dos motoristas. I

Porque-
bnperial Extra i1ã� é roupa feita

- � roupa benl feita:

Distribuidor exclusivo:

."Fabricada com tecidos e aviamento. d.
superior qualidade, pré.encolhidos.

.'Corte 100el'0 anatômico, mais confortóvel
e mais elegante.

• Confeccionada em quatro talhes (curto,
médio, longo e extra-Io.ngo) e em 32
,(amanhos diferentes.

_. ,

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

TEC1DOS E ARTEFATO'S
!tua Proles, 374 • São Paulo'

A seleção. e é:'l�olha dos tecidos CODt as inúm�ra8
fibras sinteticas i naturais em uso atualmente e co

nhecimentO' altamenl. �pecia'izado., As l'�upas Im

pedal Extra, !lO'zám (J previlégio de possuir entr.
o!': "espon!':a\'eis pela �ua confe:!ção. algum dos I'naio

�Cii tecnkllg ib pai!!..

CARLOS HOEPCKE S/A
�antQ Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II Congresso M ··'áico � XI lNHEI�l'�m Dl NU��j. �'Ih EI!�N�MI��
I�teressan�es, �rabalhos na manhã d� ontem na Faculdade de Direito - Hoje, à�ol1ferên�1 Cooto, O ResideDcj81�DthV8Decedor Convite
�Ia do Prof. HIlton Rocha e eneerramantn à n oite, falando o Governador do' Estado _ ,c2memorando _o ,tran.:;�ur e �a'ulo Baeta Neves,' Mem Mafr;r, em nome el" '''.,,,

Int d d
" - �

>J ao_11,u anrvarsarro de InS bros de Conselho Supel'ioJ' lho daquela -Autai-
=: C_;;,'�'

egra .�.' iscurso do P,rof. Madeira Neves, na sessão de instalação 'talaçao �e�te Estado, a Cai das Caixas Economicas e qur cerno ara ... �q�lla" ,�:m
Prossegumdo nos .tra,b�- I tando 45 casos de sigmento �ragão e Wilson Mendon a ��rEc��mIca �e.deral/nau aqui chagarão amanhã, via do jantu empa\���')e�;':'�"���

ClhoosdadOAsIslocCI.oançga-orecSSaOtaMrl.endeln- I pulm�lnar, que. acompanhou I,Dresidente e Secreta'rI·Q-GÇe� tos, nesta terra, tinham e �
ar

. ,o proximo . la 30 januo em avíàó da Heal, afir� aos DI'R Francisco S, 1

• -: .

..,Ld,"
__ __,L tê M dí

.
. tença-feu'a, o conjunto resi

.
de presidirem-no. C'll'''ha'e' p. 1 'B t") ano a

se d M dí
.

.

h- naqu� e nosocomio, ral da ACM, os Profs. Gas, eIll. na e rema a hones_' dencial de 21 2' P
,

ti
.,

" <LU o ae a Nave.

d
e e Icma,_ na man a q Ilustre especialista, em. tão Pereira da Cunha etI. .. casas,. no ': ala aSSIS Irmos ao ato so a ter lugar no mesm l'� "'lÓ'

F���i��'endoe sD8,�ao.tnob�e;oo mais esta oportunidade. de'-I José Massilac, êste. d-iretor
a maneiI:� de conquista do Sub-distr-ito do Estreito. '-Iene esteve em. nossa- Reda no iá fumes "R

'o �u v

médí
' l-reI.o, varres monstrou o seu profundo do Serviço Nacional do Cân pão quotidiano.

. -O áto terá lugar ás 16 ho
. çào . 'trazendo convite que Ilha'".

.� o
.

anc o d.

sent���smd:ta Cdapltal apre conhecimento da matéria, o I cer, estiveram em visita aó Quatro lustros
ras, c?m a presença dos Drs 1 rnu.to nos desvaneceu, o rIJS' Estão, assim, de parabe , .,

cíalidads
mas e su:i espe que levou a assistência a Governador do Estado no

volvidos, Fr:m::l"ca Bolano da 9unhr so prezado amigo Sr. Ary c� que, confiant�s na esclarc-
,

ôd r
que agra aram aplaudi-lo, ao final. Palácio do Gov,erno' agora com o nome de Asso- "'"

. cl�a' e dinâmica Direção cu.

e�to a linha. Depois dessa palestra dig- INTEGRA DO DISCURSO cíação Catarinense de Me- A D E .S A· O" A O P S 'D orrenta a nossa Caixa Econô

J
m lrtmelro :plano! ? dr • .1l.a de uma tese, os drs. Mu-

.

DO PROF. MADEIRA .

. .. 'mi::a, vêem reanz.ido o seu

I:saa�_ 0d atHo FII?o, ��SIO-CI.:: l'IUO Pl;tcheco, da Motta, NEVES dícina, engloba' a entidade Em uma das Sessões da Câmara �unicipal, o sr. scnho, de possuir casa' p:!'-

'RUargIaq,' o ospital Nereü 'l!lesteSls!a A hà. pouco vindo Em face da exiguidade de
' pria ,

�o.s , e um dlos mars Iixar residência em Floria espaço com' .'

I
diversos núcleos regionais Abel Cape' la suplente de ";ereador e que no momento O ESTADO

abahs�dos tisiologistas des nópolis, se alongou em co: tando nesta' ��[çã�I��� nUo·s e 'a absoluta.maioria da. -exrecj, mandato, convocado que foi pela Presidência. da-
estará presen

ta Capital, abordou tema de mentários sôbre anestesia e' posa ível dar publícídad
te �s comemorações e elas $0

Sua espec al d d I
1, e classe. quela Casa, dsclarou da tribuna que não mais pertence le1,11dad�,s, no oportunid,lclc

._' --.2 _I_�e,_apresen_ _11U monar ,cujo tema 3;g�a.; ao .bri.Jhante discurso' pro- .às hostes udenístas, aproveítándo a 'oportmnidade para dará notícias detalhadas.

f�1!� �i.��f��i��:;�;��r� ���:��fo��jil;�� �iif�it&··ioNil �iV;;iR"ôd;;�a;;;t;�i';iÜ;Õ';;�HiN lDHRA:EsORMTY}(MHAAGD�·
t �:t:q!:"�� j':.""t"n� �t:;:·�lM·�,\a1j:��:��e� �:� :!�:;:,"�adl';:rio :,�';J"'::' .•.•

.

.. Convidado :'0 Min.,�
ell1POlgot� , poder, t·oda� �������� ���e4t���00:���e ��S�Ür:SOdêssDeOcoDncRlaveM'A E S, T !l E I A. ' part.iclpa todo o elenco da : cabal Ida possibilidade de

- L�cio !v1e�ra, o nesse con�er
as ques oes passaram a tados no Hos ital de C·: . .' • - DI� PrI�e�r.o de MaIO !.Cia. Tania Oeli Autran. Ten 'se realiza'rem, no Brasil, r",neo, Dl. Ol'ty, M:tga!ln:�

ser. �ratadas a base da dade.
p a.rI DEIRA NEVES Esta deflmtlva�e�t� a.�_)1 do 'sido aprese,lltado 188 ve�

.

gra.ndes espetáculQs tpa- Machado, eX-(leputado 23

pohtlCagem. O. caso do. IFinalménte ,a Conferên-l Há
,sentada p3;ra o dIa p�ImeI- zes,. "Otelo" avulta ,como traIS. tadual e atualmente Ü'cu

loroso do �ns,mo, p'.lr cia do Prof. Gastão Perei-
vinte anos, e quase rI:! de 'malO, a estrela da uma das maiores reali�-I' ASSINATURAS E pando o can];o de Assis'ten

exe.mplo, J� e P?! d('_ ra da Cunha, de São Paulo, neste dia exato, fundava-se Cla. T0!lia Carrero - Adol- ,ções ja-mais empreendlida's . INGRESSOS' te :ela SP!YI0C; 110 Rio de J:t

maIs conheCIdo e Ja deú que constituiu a palestra do io Ceh -, Paulo .Autt:an, no Teatro Brasileiro. Deten Já estão à venda, na bi- nell':, Ira d�ó:empenhal' il'
os seus !rut'js: o gover. dia, cujo desenvolvimento.

em Florianópolis, à rúa João numa te�p�rad� de 12 dIas, tor de quase todos 0'3 prê-' lheteria do Teatro A',lvaro el�va,das 1unçoe:; de Ass��sQ)
no u�el1Jsta, em menos prendeu a atenção dos srs. Pinto, no 'consultório do. em F.Io�Ianopohs. O moder- mios da crítica do Rio de de Carvalho, as assinaturas Tecn_:::o do �/L.nistél'io d�l
de Cinco anos, destruiu cong-res'sistas. . no conjunto te�tral, S0!lsi- Janeiro e de São Paulo, o e os ingressos par.a a tem- Viaçao e O,bras Públicas, on'

t,?do o trabalho de meio HOJE, ENCERRAMENTO sempre pranteado Armínio derado" por mUItos cr�tIcos espetáculo foi considerado, : porada da Cia. Tonia Carre de pre3tara, por certo, rele

secub, passando o Es- E CONFERENCIAS DO Tavares, a So,ciedadé Cata� cO,m� .0 Melhor Conjunto oelo público que o assistiu,
.

1'0 '- Adolfo Celi e .P.aulo vantes serviç::s :1: seu Esta,

tado do primeiro para PROF. HILTON ROCHA ' ;PI�f��slOnal do, Tea�ro .No, como uma o,bra de infinita Autran, €1m Florianópol�,s. do natal, pela sua capacida
• um dos últimos lugares / O Prof. Hilton Rocha de

rinense de Medicina. PaIS , en<:ena,ra, pnme}ra- Ibel,ezal, grande poesia e, 'lnii'drmações Ipelci telefone
-

de de tI·<\'balho- e ele ;ado : s

• no.�rasiI. Belo Horizonte e Presid�nte Vicissitude após viciasi- mente! a hIlarIant� c01!ledia mais ainda, como a prova- :1016.'
.

. pírito público,
� Hao de os .Ieitores

eS-1
da Associação Médrca Bra_ de GUIlherme d·e FIgueIredo

.

.

� tar lembrados de' que �ileira. fará a sua anuncia. tude, gôta a gôta, souber�m "Um deus dormiu lá em ca�

E t
-

�-E' M d�', E E' '---L··--- ,-·----·--·-,;-1-
- _.--

�;,: U�l! .das ,prr,vidências da confer��ciã, às 8,30 ho-ll a pertinácia e o entusias. sa", moderna fábula, ba'sea O ao" e o as' IllveimclalS. do sr. Il'ineu ras, no sa�ao nobre da Fa- . '" da no clássict tema grego de
.

Bornhausen foi demitir culdade de Direito. ' mo de poucos vencer per,caL Anfitrão.
. 6 .

•••• -, •••

todos
.

Os membros do'
.

Às 17 horas, os congres-' ços e desânimos de muitos. Participam do espetáculo
O I d

.

O C·· N B ti O T

I
Conselho Peniten:ciári�, sIstas serão hoinenag,eados I' . .;.

de estreia, os seguintes ato- e IlD e-m' rI0l10080"8 spe"ta va '6 ambAm
c�ms�ituido até então de c�m. um coquetél, na Agro-

A novel agremuíçao paula- res: Paulo Autran (Anfi_ -
ti. '." ti

tecmcos e professores, nonuca, que lhes oferecerá tinamente gan-hou -vigor e
trião) Tonia Carr-ero (Ale- Sarem

.

Jolg·a"o·s_;_AsSl·m D' Prefer·)·val D)·tadura
para reorganizá.lo CHm o �asal Jorge Lacerda. " . A'

mena), Benedito Corsi (SÓ- V U n li

r�presentantes dos par_ As 20,30 horas, no mes_
dIfundIU sua mfluencla e� sia) e Aury Cahet (Tessa- RIO, 27 (V.A.) - Falando deveriam mantê-la una e in- seus rperesentantes nas Ca,

tIdos que o havI· mi· mo local em que se real· s f'· f d'd la). A direção é de Adolfo entre outros depu'tad,os., no dI·VI·sI'vel.· maras Alt�s.
.

a e el- '.' Iza uper ICle e' em pro un I a- Celi, cenál'Ío de Carlos ThI'-
"

� to! Entre Os exonerados o Congresso, será. o magno '.. início da sessã(1 da Câmara Os dias vindour.::s falarâo AguardEmcs o desenrolaI

i sumariamente, estava o conclave encerrado, deven- de. ,lA.tmglram-s>e, todos. os ,ré:- o sr, Correia da Costa refe claro. E os brasileiros terão dos acontecimentos e tenha

a! PI'uf. Othon d'Eça, no- do falar, entre outros, o Go escaninhos do horizonte es-
CHE,GADA DOS ATORES riu-se ao discurso pronuncia i ocasião de considerar Os ele mos esperanças de dias me

� meado pelo ·sr. Adolfo vernador do Esta,do.
DA Cia. TONIA - CELI - do pelo Senador l\'ioura An : mentos em que v.ataram par" lho�'es para a :t-<acionalidade

Konder, em 1929 e_ que . ONTEM, EM PALACIO. tadual, e a ela vincularam-
T

AUTRAN drade, defendendo o' deputa I ,---------.. -
-------

por mais de·20 anos, tra- .

Acomoanhados pelos 'Srs. se, indesatàvelmente, o co-
odos os atorés da Cia. do CaüJ::; LaeErda, Dflpois dr ; MAJOR LVII FELllPPE GAMA D�E(Abalhara gratuitamente Pa�lo Fontes, S'ecretário da que, a Lo d.e lV,l:a-io, se a-pre- elogiar êss� dis.curso, o ora!

'

'. .

'

•

no COlnselho.
-

. Saude, Antonio MonI·z ,de ração e o espír. ito de quan- .sentará pela prime,ira vez d f' t t I

em FI
.

'r T' Or . rISCU es a sen ença d i O P
.

d t'dR' b1'"
Essa triste mentalj.

-- ----" .. -'-�,-_.---. -----
.. orlanopo IS, no ea- senador paulista: _ "Se co-" resI' en e. a epu .La:

d d t
•

tro A'.lvaro· de Carvalho, locarmos os,ouvI'dos no cha- ( por, Dec.re�o aSSInado na. Pas ';;.
a e a rav'eSSé:U o gover- ,�hegarão à capital catari- t·

..

d
no rastaquereano do sr. nense na próxima terça-fei- do Brasil, podemos ouvir aE-

a c-. Gu�rra, vem e I?lomo; i
Bornhausen e continua l:-a', dia 30, às 12,15 hs. Por tropas militares a caminho ve,r ao postO' de ,MaJor�

n, i

a casticrar o d da dI·tad ra". '
Alma de Infant�rIa, o n�.s_s( ,i

,., 'G seu suo o.casI·a-o d·e ·sua ,ch'egada, n'o u ..

..:.a,_
! prezado cont.erraneo Capital _i

cel5lJQr. Dela, dessa mor_ !AeroportO', Tania .Carraro, , LUIZ FELIPPE DA GAM1\'
bidez _parti,dária, que re- Adolfo Celi e Paulo Autran

Êste o telegrama que no

d too
.

t d
chega E no sell laconI'Smo 4 LOBO D'.ECA, que seI';;e, a-

uz Ü' a m el'esses o darão uma entrevista cole-
. - � ..

gi'upo dominante; é mos tiva à' impr�nsa de Floria-
na impressão. qUe deixa tran, tualmente, na 16.a CRM, nes

tra o se'guinte, publica- ..
:nópolis. pirar, o que há, na realidade ta Capital.

do pelo STADO DE. S. FIQ1"iaÍlópo>lis, Domingo, 28
-- �-

"OTELO", DIA 3, NO_TEA- d.e verdade no runK).roso f

PAULO, de 25 do cor-
de Abril de 1957 TRO A'LVARO DE -CAR- vergon);}oso Caso da "li�eri, Jovem e brilhante ofic,ial

rente: VALHO ça" é incontestávelmente ' o .promovido� goza de gerai

"RIO, 24 ("Estado" F R U S , R A D A Após "Um deus dormiu medo.' Medo de terem Seus estimas; não' somente entri

I
RIO, 28 (V.A.) - 'Estfl sendo es-

_ Pelo telefone) _

.�
.

lá em casa", a Cia. Tonia- átos J:u.lgados po-r uma justi , s�us pares como no me:o ci nerado hoje nesta, Capital � c,he-

Esteve hOje, á tarde, Não obteve êxito o propó finaUdades: qu� devem con- Celi-Autran apresentará a ça que ainda zela pelos de:!;' : VII, sendo elemento de Invul fe do Estado MaJor das F orças

no C.N.D., o sr. Heitor sito -udenista ria Câmara Mu imortal tragédia de Willi- tinos sagradOS da Pátria, tã, .
gares méritos e de ap.reciá I

Armadas Brasileh'as, general Ota

Ferrari, ex-presidente. nicípal, quando Os 'vereado
firmar o proeedlmento pú- am Shakespeare, "Otelo". vilipendiada nestes último' veis qualidades pro.fis'S�onai; .

vio Mazona, que esteve recente-

da Federaçã,(} Catari_ res integrantes da "eterm blico dos srs. vereadores. Desse grand-ioso e�petáculo temp )s, j lst_amente pelos que e de cultura geral, per�n mente. nos _

Estados Unid.::._
nense de Remo, com a v�gjlân�ia" procuraram apr·:,.
incumbência de comu- var o· Projeta' de Resoluçã.;
nicar ao presidente .n. 14 de 11-4-1957, que re,
desse orgão, deputadO � ponsabilizavà civilmente (

Geraldo Starling Soa- sr. Prefeito Municipal pc):
res, do. PSD. mineil'o, � abusQs ·cometidos· no exer'.:i·
que o governadO'r «:1'&, :- cio de suas funções e qu� II
Santa Catarina, sr.

� autorizava, a Câmara ;:( 'le·
Jorge Lacerda, da U.

�
nunciá-Io pet'rante o Mini,;té

�i��çroãOfe��:itdoa i�r� ��0d�ú����iu�ã�e���i��j���de� Primeiros re,oltados da Conferência d'e 8oi8oia-O 'Presidente do' IA-PC dirige-se 80

'��l��:fo�i{i�:t�:: �!�:;â�����f��1f�:r��IrJ
I

Sindicato dos Jornalistas comunicaodo a vitó,rla dêsS8 órgão da classe.
daquele Estado, por Cal' o ilustre Governador da O Sindicato dos Jornalis- apresentaram . Os c':Jdrade�

.

classe, conforme eXP3diente sentimentos, amizade e E'xá do DelegadO Regional ��!';se

ser ele elemento da Cidade numa situação crítl. tas Pl1o.fissionais de Sant:. ,catarinenses, uma do jorna que transcrevemos abaixo: ta admiração, pelo muito de Estado, objetivandO poder S

oposição ao seu 0.0- ca perante a opinião pública C_atarina, através de delega- Usta Adão Miranda, subscf"Í, sacrifícios em que labut·..l!ll Senhoria Informar de l:ozo <1:,

vêrno".
.

..0 referido prójeto foi ,eonsi çao constituida dos jornalis ta pelos colegas Martinhi) "S.enhor Bresldente -- Ha, para o esclar:=eimento 'e bem, verda.eleira situação ào l'eqLl"

O sr. Milton Lehm- derado ilegal pela comissãr .
tas Waldyr Grisard, Waldyr Callado Júnior e 0oraléci,o vendo esta PresidêncÍ;l to estar do povo, mais da.� vê,: r:ente junto á empresa jorna

kuhl _ e nãõ Lemos é técnica da Casa, desinante. de, Oliveira· San.tos, Orion Seares, não só 'obteve:. aproo .mado conhecimento da indi zes em precaríssimas 3i�ua llistiea pela qual recolh<) ó'u.1i

devotadn espo'rtista, com

llando
dessa forma tôda unir Augusto Platt, DO'ralécio Soa_ vação unânime como fa cação' nr. 2 dêsse pri}stigio3�, ções de desconforto pessoal, conilribuiçõ�s, AtenciOsamcn

-grandes e assinalados trama que Se pretendia org:•.
res e,Adão Miranda, fêz-b� transformada' em reivlndic<l órgão de cla-sse, aprovp,da naj � de quase nenhum a,?p�rol t� (a) Agenor Pedreira, Pre

serviços -às ,causas es- nizar contra a dignidade f'r r�presentar na Oonferencia' ção de tôda a classe no .Era III Conferência Nacionv,l de da parte do poder publIco' sIelente". .

pOl'tivas do Estado. Im- cional 'do' Chefe do, Execdi �acional de �?rl?-alistas, rt)�
-

si!. E: a que diz respeit,) ,) Jornalist�, 'a resP,eit� dv' Na espécie, p�ré,?, soUcíto dé:
1 ,

pugnando-lhe a indica- �. voo Ao invés de' os represer., lIzada em GOlama, em outu emprestimos, pela Carteiril construçao ou aqulslçao d, Vossa Senhol"ll', Informa: a,lJ' _1l:m faCe desRa C2IYIUi1l:';,<

ção para o C.R,D., o sr.

�1 tap.tes da oposição trabalha bro do ano passado. Entre ai Imobiliária do IAPC de "C:l- Casa própria para oS abnega, interessados, a ,necessldarie. çao; o Jornalista Martinh I

Jorge Lacerda· teve que rem .em favor 'do po,v,o, pr.o
várias indica.ções e teses

q:h.!-sas para "j,ornalistas'{. dos sócios dessa entidade, t·e de ser:em Os pedidOS de finan CaEado Júnior, Presi,'!l'nk

'se esquecer dis_so, para videl1ciando medidas de am
-- ----, --

,..

. ....

A

t" 1 esclarecer. a Voss� SeI?-horia c�a,?entos. apresentados, . r: I
do S�ndicato, entral'a ,�l11 en

dar mov'Ímento' à men_', paro coletivo, vivem a orga,. CONFERENCIAS R.esultado desse uLlb.t.ho nho a mawr satlsfaçao e�T' dlvldual e Isoladamente, pc" tendrmentos com II Dele.,d l'

talidade poI.itizadora da � nizar planos rasteiros e mes .

.

, I
realmente de grandes vaI�l.a' que essa tem sido a nül",;la I sibilitando, des�e modo ( <lo IAPC, nesta Ca?ihl e

U.D.N., que o domina e � quinhcs no obje.tivo de situ:'!! Prosseguindo
' .

gens para os _homens de Im- adotada desde que 'resJ)on"á- exame e a soluç�o de ca:L\ posteriormente, serão o,; J01"

lhe do>mina o gOVêl'n.O.

� mal o sr. Prefeito Munici!Jal conferênc(as que
na �ene ,de :prens� q?e nao possuam ca_ vel pelos -destinos desta au", ca'sO certamente designais I nalistas, sindicalizac1o,�, m-

Para veiculo do .seu p,:n perante o povo que o' elef!;eu nunciando n t ;e�t )ro-i �a �rolima, ? qU�, tm san�a tarquia. Aos profissionais da' face à condição econômica, formad,os sôbre as conniçôe,

samento, todavla, nl,to e que já reconheceu -a sua ca Professor Jo;:�
a

Lyr ap�ca , � � . a:- a,�na, e, re a dvame,f.: imprensa, dêsse e d�s demais I de cada, .um. Por sua �'3Z, de e Çl l?rocessamento d� e111-

foi feliz na escolha do � pacidad.e realizadora .� .0 sH rá -6 Pulpito d Igr � pupa 1 � UZ.I o o numero
d'

e_ pr10 ,IS estados da Federaçao, pren- Vf, o pedIdo ser encammha,d, 'I prestImo.

��fif{:iri.�;�iE�! ;�;:�i�f.;�i�P��; ;�� ff1:�;;�i:��f���I I ���2I���:L;�I�J: PiTiRi�ÊNif�MEt8IRe�ÕNi�ITI DE m�� �".FM A D

�tH�l� ;�:�:f!� � ��:{�itH��:,::;��ie:�o:; ESCLARECIMENTO DA· CÂMARA
b
SUg"t!v� mlmôn1. ,ea P IHPIA JlllllnH nJ] J"j'ai:I":"1;::r;.::�;atE! I :���::?�o,O;:� ,���e:e; ��'���.��I�,i:ter�lX�e.�d-� I UH b_ 8 ,UIV U g UD U IV V ��D

d:VqUe, eqSuando o "O'ovêr. � ma_ compa"t�vel ,_c._om as !ltas MUNICIPAL DE. FLORIANÓPOLIS

�
_

a solemdade. da transmlssa \ lo Ten_ CeI. Milton de Car tanto ,se çUstinguiu e seu"

no catal'inense não me- C E .R T I D A O de comando. I va-lho Queiroz.
. I dignos gen'itores �umprime'"1

tia politica nessas areas,

N 'Dm d
.

t·t
. - F

'

t
. \

:t:eSipeit.and.o-.as, como fez l OVO irelor e
De orde.m do sr. Preside'l da Co-missão df') Cons I ulçao, OI a .en rega da medalh', Ao conterrâneo que assin tamos pe1,0 expressivo fato

_ tI!l te, certifico, a pedido' da na:' Legislação e Justiça, consi- Marechal F.{ermes ao Tr.elhl)]...
- . -----

esse dlgp.,lsslmo Aderbta!, t� interessada, que, .. O Pr0je derando ilegal o pr.qjeto, por conscrito do ano de 1\)561
R. da Silva., elemen os .. to de Resa'lução n.o '14, d,.1 c:irên�ia d2 provas e por nã} Coube a distinçãO' ao ,lOl<S( Ida oposição conseguiam � �ssisl;ncia t/u�I·;a1 11,4-1957, de autoria dos sr_; enquadrar-se em figura pro- jovem �ontelTâneo 'Adhemar
in'!_icl!-ções e elei9õe;S até � 11.' - ... a �\ko �� � Vereadores Gercino Sil-la cessual, foi aprovado por Garcia Jr., filho do cO::lhe.;,
una!J,1 e.,;. O propr1o sr.

�
.

J�py Ulis:;éa, Haroldo Vile:.l I
maioria absoluta,' Certifico '1HeitC?r errari, por ,con- Por decret� assinado peb' Liberato Carioni, da Uni.'1� ainda que votaram favorável ci,�o e conceituado indns'"

fOl'mldade,d� voto�, aque Presidente d3. Repúblíca nr Demo�rática Nacional, e N': mente ao pa-recer da Comis- tnal sr. Aghemar Garcia, � I

�
le tempo! f�l pl'esldente Pasta da Gu erra, vêm de SeI reu do Vale Pereira, do P:l'.'-' são de Justiça e contrária· sua exma. espôsa d. In6'
da �ss�aç�o dos En�e· n::meado Diretor de Asslstên tido Dem:;crata Cristão, qllc' ni,ente ao Projeto de Resalu Garcia, que 'no ano passado
nheIros. Ho�e, abSOr!Ido . eia Social do Exército, o nos responsabilizava civilmente I .ção n, 14, as bancadas do Par orestou o seu iempo de ser.!
pela mentalIdade ralVO- d t·

.

G P f 't 't·t! S
.

1 't· d"
,

d U D N desm mlO-
SO preza o ,con erraneo e o re eI o por abus.os comclj - I 1 o oCla Democra ICO, o VIÇO ao Exercito e pela SU I

> �rad�.p�e�t��s� ao :apel neral C!.e BrIgada OLIMPIC dos no exercício de S'U3S fur.'l' PartLdo Trabalhista Brasilei- conduta tornou-se "nei.'cce Il, que o tdegrama acima MOU�AO FIL�O. .

ções e que aut��izava a C::l, 1'0 e. do Partic1� S:cial !'.r0" dor do expressivo galardio.

S tran�crito revela' Enl- 5 O ato, recebIdo ,com mUlti' mara a denunCIa-lo perallt.· gresslsta. Eu, WIlma!' PhIllPI Diante .do BatalhãJ forma' i

� fim!"A Ilha é dO�,CJi!SOS � sim�atia�te�e larga rep�r- ? .Ministério Pú�li?O, fü-i re·l' Diretor da .B,ecretaria da; C�- do foi procedida a leiturtl

I
'raros E por isso n�- o! cussao nao sOl!lente �o Exer Jeltado, por maIOrIa absolu· mara MUnICIPal de FJonano· 1 do ato ministerial 'que ·con I
ant� haiv'er nela um e; cito. COilThO' no m�il:! ci"�íl, pe. ta, �a s�ssã? extra,:Jrdinária I pois, mandei, �atiJografar i cedéu. ao jO',em ._Adhemai ;

�ngenheiro que não s_a- � las. Inumeras felIclta'çoes r�· de. 'vmte e �P;l.C? do .corre�te· a presente �ertldao em dní.:) a meda�ha, tendo s�do a m�>
de que é LINHA... SI C�bldagP.,elo General Moura" I mes,. �m PfI!lleu·a. dlscussao.! de 26 de abl'!: de 1957. I mJ_p��g�da �o pelt9 do Ja,

,.�....- ..'_'••a.""_-".D'" FIlho.
.

CertIfICO maIS, ql1e o parecer . � agora Jovem reservIsta pe I
1

elo aindal a tradicional famí
lia barriga-verde.
A notici3. foi recebida cor i

grande entusiasmo s2ndi,
mil:t2S as felicitações que r

Maj.:r Luiz Felippe da Gam:>
d'Ec.<t vêm recesbendo e à,
quais, prazeirosamente, os

de O ESTADO se associam
formulando C3 melh:Jr2s \,0,

tos de feldtaçõe-s,

.
CHEGARA-HOiE'""

CAIXA ECONÔMICA fEDERAL DE.
SANTA (ATARINA

CONVLTE
Ao transcU'rso do 11.° aniversário' de instalaçãJ da

Caixa Econômica Federal, em data de 30 de' a1)l'il (:CI' ..

rente, terça-feira, o s('u Censelho Administral:ivo tem
a satisfaçÍÍJo de convidar as autoridades civis, milit8,!'c'S

e ·eclesiásticas, os depositantes, a imprensa e- o pevo

.:m geral, para assIstirem ao ato inaugural, ás 16 horal5,
do ·conjunto re'sidencial de 21 c:}-sas, construiria:; 'no

baIrro "América" da Pont o Le1tl, 2,° Sub-Distrltu
do Estl'elto, nesta Capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


