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: LJ,mrtEE, 15 m.p.) - DE BORDO. DO. NAVIO EM_Q.UE VIAJAVA PARA NüVA ZELÂNDIA Ó ANTIGO. PRI:'ifEIRÜ, MINISTRO. ANTHONY. EDEN MAND,üU VIOLENTO. TELEGRAlfA AO. SR. JÜ-:
:DEN J0BS(U CANDIDA'l'ü À SUA VAGA NO. PARLAMENTO,. NESS.E DESPACHO. EDEN DIZ QUE NÃO. HA NEN :mM MüTIVü PARA QUE SE ADOTEM SANÇÕES CONrRA ISRAEL, ANDO. ESTE:
:PAíS ELG:': GARANTIAS DE LIVRE NAVEGAÇ- NO GüLFü DE A�ABA., PERGUNTA SE A RUSSIA APESAR DA S,UA BRUTALIDADE NA HUNGRIA SERÁ CüNVIDAD.'\. A PARTICIPAR DESSAS SAN.:
I ÇÕES. DIZ AINDA EDEN QUE A PAZ Só PüDERÁ SJ;R MANTIDA CÜM JUSTiÇA. PüR ISSO. AS NAÇÕES UNIDAS TRATEM CüM DUREZA ÜS PAISES ·PEQUENüS ENQU-,\'�Tü PERMITEM AüS FERRE"

.: ,.< ,.' NHüS A ,FAZER o. QUE ENTENDEM.
. '
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,

,
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d ,;, SI': Alexis 30hnson, e f I' mescs.. Os" dois diplomatas
ernbaixadnr da China comu haviam charado a um ponto

. nísta, sr, Wang Ping-Han morto nas negooútçõe: vIsan·,

manttvaram .hoje sua 65.: do a Iíberaeân de' dez cív.,
rcuníão e resolveram vol tal ncrte-amcrícanos pela Chin.\

RIO 15 (V A) "A f d b - \. ,Ia raunir-s e no dia 14 de Mar vermelha e solução de pro'
, . . un- 'a o ra, empregará ao maio, Fábrica de Caminhões cua a çoas da General.Motor::; SI r p�cldade d:e eo toneladas PO!' Ço vindouro. Pelo que sa sa blema da não utilização da

diçâo que a General Motor: avançadas técnicas metaíúr- General Motor:> vem cOP.::!' tuada;� e.m Danvlll� Esta:1o I cito horas de tunctonamanto. be, não foi verificado qual força em Formosa.irá construir no Brasil sera gicas de ,::ficiência e rendi, I truindo, em ritmo acalsrado de l111OO1s, ,e em Detíanca, no ,_
.... ,' ----,---' ---

um dr s mais mod�mos e me I mento práticos amplamente em São José. dos Campos, a Estado de Ohio, nestes últi
lhor€s est::.belecnnentos d. comprovados". ! margem da Rodovia Prasi- mos anos, foram de urna
r-ndição do mundo. Na ela i �stas,' declarações foram, dente Dutra. � enorme ajuda para a fíxaçáo
vo empreendimento índus- feitas a imprensa' norte-v Prosseguindo, clisse o sr e desenvolvimento nos pía
boracáo dos planos dêsse no, americana pelo sr. James H: Smith: "A experiência que nos para o Bràsil, onde ,cor• .;·

trtal, a Central Foundry Di Smith, Gerente-Geral da já $anhamos na expansão dr trutr-smcs nossa maior uni.

oorocratíon, qU2 traçara too, ajiropostto da .rundíção que Sag10awe o. planejamento o na", -.

dós os datalhes de operacã.
,

completará as instalações da construção das nevas fundi'
',' Recif 15 (V A) _ O
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benel��lezacaria� de'Assun-,

'

construçao na a rICa (f _

, caminhões da General .M(., çao., que se declara contra

,

:, tor,_s 'teve �ni?io _em fins :!e '10 Movimento de N?vembro;
- , desembro último com o t,.t em 1955 ao assumir ontem

balho ele' terraplanagem da, '
.

, .

vasta ársa de' 70 alqueir�s,! o c?mando do IV �xerclto,
adquirida em São José dos I sediado nesta Capital, ex

Campos. Em l;lrey� deve-ão pediu um boletim afirmando

"
com�_çar as

o?,�a� de

cón,s:'11 que é soldado e
� legalista e

trução.dos edífícíos que abrt ue .-

d FAgarâo as várias unidades in- _q e so a umao as orças
I dustríaís e que deverão e;;tfll' II concluídos nos prazos prc- ,

Armadas pode dar à nação
I vistos. A rundíção terá a CD. ! uma vida sem sobressaltos.

Depois de seis anos de EXército,
afastamento, o general Za- 1. "O meu comando no IV
car'las de Assunção, que foi Exército será a reafírmacão
atê bem pouco Governador do meu. passado: soldad� o

do Estado do Pará, retorna legaâista, pelo respeito ac
:

às atividades militares, "pá- Poder Constituido, pela
ra executar õ que, por lei, união das Fôrças Armadas,
lhe é destino", conforme de-I porque só havendo êsse fra··
clarou. ' terno entendimento pode a,

Damos a seguir, um tre- Nação viver sem sobressal-
zho expedido pelo general tos, e enfrentar a 'obra
Zacarias de Assunção, ao ,..clópica dedicada
assumir o comando do IV dirigentes".

Dh-etm : R\JBENS RAMÜS F:: ',DE AQUINO.Gc ('ente: .DÜMII:'!GÜSA.
----------------------------------�----------------------�-------

Edição de hüje: - 8 pág. - Cr$ 2,00 - FLÜRIANóPÜ-LIS, 16 de Fevereiro de 1957
-----------------------------�----------------�--------------.--_. -----�--

:w������g�:: 'Eo'naclteCido PeJOMPOVOd Paraguáio N�õ�j��d����IoP.�!�dlr 2:. �;on�';iê"'
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.

. hance Ier
.

�

-a,ce. o Soares'
.

•
:êU�C��O��:Ja Ass�mC��� �� t:5;.eunir a conferencia

do-sn um aviã2 militar qUJ' - , I d 'N
-

Unid U
realizava um võo de' rotína I •

RIO, '15 (V'.A,)
.

Indanand '.. ,. .-..lEra as açoes m as re-, m pouco antes, o comi-

'ate' A ','e'qll'l'pa, localíds de ,l". paraguáro reveren-cl'oOu,Poovn� te firmados cem seu pais, 0<;; a in EPe:p.�encfa e�01:lO!p-lCa I - disse ontem à ímprcn.is ieítou uma proposta para tê havia aprovado ;ma ITr--, '" '-' quais "recordará como mo- do Pat:agual pelo domínio de �arioc.l, Em entrevista coletl
,_,.,

depa rt.rmenl.o de Minas. I cem, o cl:,Pnceler J:;sé Carlos numentos à solidariedade ó! seus recursos e Pelo aumen-, va na AB! o Ministro d Ex' que seja convocada uma con ção solicitando a continua-
g.�us dois tripulantes pere d� Macedo S0é!re.s a�ravés do. à a!ll,i,zade braS-ileirO-para-1 to d'a segurança de seu desti- terior d:>'Paraguai, sr� Sa rerencia economica mundial. ção nos esforços das Nações

ceram. Eram eles o tene:ltc dls'�urso _que, apos o ban<;lue·, guala . no.. '. perna Pastor. O comite votou contra um Unidas em prol da "redu-
Hugo y.r�lter d� 'Mor�ndl c te oferecldo no Itamaratl ao

I
DO BRASIL AO. I Em', entrevlsta co}etlva qnE', ro 'et d ' I

-

_

-

d b .•.•
o mecamco Jose Garcla Ro: Minis�ro do -Exterior do P't' PARAGUA� anten?rmen�J;, cOl1�.ed�u. ao}; O chanceler Past � d ixo � : o e leso uçao a_pr� �ao �s arrareuas que.,�o-
cha. Desconhecem-se atc f8J6'ual, sr. Raul Sapena Pas-l Prosseguindo, dlsse que / JornallStas, àisse o MmlsL;,o' ,!Jem claro qu ob·o�. e _li :,;en,�ado pela Iugoslavla, e Je eXIstem para o romeu'o

agora as c:->.usas dJ acidel'l.t·� tor, ê,k pronunci:m..dizendo, nunca na história do para-I' do Exteri,or do Paraguai: I mordial de tôed� a J�IA�gaPrI.� Polonia Economico da As- internacion'al, de uma ma
�",-�·_,.-��.v.-.·_",.-..-..............J'V'''''''''

I qUe
"há mai� de,20 anos (l g�l�i, '€ pouca.s vêzes �a h�s A construção da e�tra<!a de terior do ParaguaI, S3j:1 ll��l semmbléia Geral que soli- neira mutuamente aatisfa-

,

.

• • •
povo parag�al.o saud� o chan

I
torla'do Bra�.ll, se .tera ��,,0,. r?,dagem Ponta POFa·Conc�j') Ilôr o partido qué esteja no citasse ao CORselho Econo- tória".

'

,Ex/U,.ai3"sd};j ftmm·Itrl celer �ra,sllelr,o, vmc�la�?-I 0_ caso ·de açao dlplomatlC� 'c!on, como compl�men�aca(). Peder, é o da hbéracão 'd. n

-

'. S' I t d .

-

_- '_....,_
VU""'. fllIU� I!Jm I � que esta ele a memoravelS, tao comp_le,ta,' com uma di'

I
do tratadQ comerclal flrm&- -sua medlterraneiriade -.N s

_ .00�lleO e OCla es u aI- a

( t.a?or�t�cimentos de nossas: versid,ade tão·

orgânicall!.ente1 d? 'em Assunçã�, entre o .Br.l �enticlo, acrescentou,' flr�ar: possibilidaâe �e con�ocar on ·.nuam' as
MÜSCüU (" o- sr. Dimitd hlStOrl�S". plane.Ja�a que s�u conJunto sd. e ,o ParaguaI se�a obJeto. mos "m fins do ano passOl.J.o essa conferenCIa papa Julho . ", _

Shepilov foi h',je ,cxnnerado l?epols de
.

r,2memorar ;11 constlltúl uma umdade, �,.so- �oJe, ,no ltaJIlara.tl, de U�l com a",_Bolívia, um trata:dJ proxi-mo, d�ran� 'à sessão bom'baselo cargo de ministro do Ex· açao p:ss:Jal dQ cha?�eler I bret?doc co� uma. efetlvld�, i 1Ostr�en�o�é:làl n��l:' �t p':tl'.a::aI'con:tiu·- 'dt, ,irrl ôl'-' 1 ® .r'� ',�, "

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

t€1'io1' da União Soviética; em Macedo 'Soares, . o ml}llstto. de t.flo, preçl,§a' qU,�8.ua reali� ,tel'éi �:·�lLb �1'1naJ" "6dUJ0: "tl!}'tt�� à' Ir:
- "'_', a-p.�l�h. ..�,Q': •• , -; .

- <'''''-'

seu lpgar foi norpe_a\,l-o Andre;i_ �Ita._PastOJ.' �eriu.se:,a.õs t �ção �oi!'e1tiz",16g:_j-ef\:e"'1'leées-- 1ísSí�b.i' M 'ad6!d
'

do Prata 't ,sd P aCl� O voto f'OI .lIe 32-27 contra HAVANA --;-Duas novas,bom:
G "1 cin1!'o convênios' recentemen+ $áriam,�nte a!) fim previstQ: aq chanceler Macedo Soare<;; o'ua'; le'm'braanrdavesqu: arpa '1 l'esolucão. havendo 14.aos bas e:xplodlra� ontem a n01-_romy.w.

�.___________________________________________ o ". o w o e _. ,. ��da �����6ard.troleo vmdo do Atubl1 (Vc' te�ço�s. Esse �r<>.Jeto de re- 'decisão da -polícia de o_t�re
nezueln), custa, em trans so,uçao sub�btulU um oU-' cer um prêmio de dnel) mil
pOl:te! se_!1:uro",' quebra por I tro da autoria da Russia re-

I

doláres a quem denuncia UlD
v.ola'1Izaçao c outr:lS dr'sp"-". .' t rro

.

tE' .'

� '"
,: . _

- � I brado 'na terça-felra passa- e. riS a. m consequcuclll
��, cerca de �OlS lmlhoes

d2j
"

A " dos a,tentados, duas mulhe.
a,o"�res ;1nual:S. ' da, _pala que ,�osse atnbUl-

res ficaram fe,ridas 4;! cint:o
d'a a Assemblela a tarefa de automóveis foram avariad ..".[stariam oorigà�os 8 se escun�Br SO� a terra

WASHINGTON, 15 (u. P.) -UM AT�QUE. ATOMICO OBRIGARIA OS

NORTE�AMERICANOS À SE ESCONDEREM SOB A TERRA DURANTE UMA SEMA'

NA OU MAIS AFIMJ)E ESCAPAREM AOSEFE{ITOS DA PRECIPITAÇÃO RADIOATI

VA. ISSO�FOI Q QV,E-DECLAROU O DR. EDWÁRD TELLER, DIRETOR,DO LABORA:
TORIO ,DEI ARMAS DA, 'COMISSÃO DEENERGIA A1'OMICA. FALAND<YNA CA

MARA 'DOS DEPUTADOS, TELLER PRE CONIZOU A CO�STRUÇÃO DE UM SIS

TEMA DE REFUGIOS SUBTERRANEOS PARA TODA _A. POP.ULAÇÃO QUE PODE-

11IAMSER CONCLUIDOS AQ CUSTO DE S ErrE BILHÕES DUZENTOS E CINCOENTA
.

MILHÕES DE DOLARES

Defesa do Mundo Livre
Wa.h:ngt:m, 15 m. pj - observação de' foguetes tele�' bases ,como essa em pcntos

O importante orgão d3 im-guiados, o Brasil esta nova-I de verificação da observân
pr e n sa nor!te-affil3ricana mente cooperando num em ! cia de uni sistema internacio
"The Washington ,PoW', fi,' prrendimento destinado à 'nal de controle dos arm3-
o seguinte comentário sôbre defesa do Hemisfédo e' dü,l '

,

',.
,

.0 arôrdo de Fernando de NJ mundb livre. Existe a espe-; mentos, mas, ·entrementes, o
ronha: rança. de que um acôrdo in· acôrdo recem-firmado é pru-,

ternaci.onal 'ex'equivel sôbrlc Il.dente, tanto Para o Brasll
"Ao permitir p estabt-leci prova: com foguetes possa como pa'ra QS Estados UnI·

J1'12ntó de uma estação J " I eventual'rnente, transformaI do'$". '

-�����·XE�MPL-O:: Cil'cula nesta Capital, dirigido> por três ,Santa Cata�m�/t�� SIdo aqumhoada

� deputados estaduais - dos quais um e com enorme .dlstrlbulça� de verbas fede

.. eA.President� da Assembléia, outro é o rais, d� sel'v��os fe�erais, de ob�as fedfO'
"

atual PresidEnte (I,filho do ex-governador rais. Amda ha pouco, d�rante maiS d� �lm:.
e o terceiro é filho do vjce-govel'nadOl� - mês, divulg�mos dotaçoes orça"!-ental'lfls

� um semanariozinho bein ÜRIGINAL. a serem aplIcadas na terra catarlDens�. A
:' De começo vale informar que se abas- tudo isso o nome do precl.a�o, �arrlga
.: tece de papel e composição na Imprensa verde e a sua p�esença no �IIDlsterlO estao
" Oficlal. de onde fa·z carregamentos no intimamente I,Ig·adns.
� automtóvd luxuoso da Assembléia, trans-
�. f�l'mado em .caminhao. übsel'Ve-se que, , .

t
" as;:im abastecido, fica ainda mais vincu- Para 11 trinca ,do jornalzinho so lO e'

': lado ao g" vêrno do sr. Jorge Lacerda;, I'çssam aspectos político-partidários e, \
• I'N-IMIGO N O 1 DESAPARECEU I D�ntre elas dest8Jcam-se

� Em segundo lugar, .do que maIS se dentro deles, ·os que lh.es. tL'agam vanta-
�. ' ! as seguinte�: poss.e dos de-

;.! preocupa o folhet.im é de insultar e calu- gens imediatas e pessoais.
" '

1 d': l't '

d I
P ndam quant se ape- Denham" I�g'-laterra, 151,

'1" AI,eman,_ha sempre fora um .ega. os e -€-1 os para a_s. e e-
, , niar:) r.minente catarinense, Ministro ara que compree o-

_

� Nel'êu Ramos. O que mais o incomoda é quenam com isso, vem a propósito recor- (U. P:) - Lord Vansittart, !'jRtado agressor "Hiiler não' gaclas do IAPB em Sao Pau-

" a presença {;o preclaro' b:uriga'verde .na dar um episódio p'olítico do nosso Estado. por muito tempo, assessor foi um acidente" � escre- lo e 'no Distrito Federal;
� pasta da Justiça. Vive, por iss'), a festejar Quando se aproximava "a sua posse do govêrno para assuntos 'ie-tl; _ "Ele é o produto na- construção /do Hospital ,dos
,U a ma�rla d" I\1iní!:tério, anuneiando-a na Presidência da Rein�blica, o il.u�tr<: �r.. I

.

B
•. -

d,'-' ..r l' tI' nunClOU seu MUlIsterlO externos, fa eceu, aos '(5 tural de uma raça que desde' ancanos; supressao o
.. de Semal'l<l a semana. E, para inlpin,.'l'ir a ,.as llng on ,UIS;a'

.

.

r j
•

f I t'egravam no tre's catarinenses' o Alml- anos' � ,al\'oI'ecer da hI·stf..rl·a foi trabalho nos sabados; pro-
� n",t'l1tira, renova injúrias' é o ensas a unI n - . - , ,_ . v

I. homem que. pl',estou e ·continua prestando rante Pinto da Luz, na Marinha; o Gene- Por trás dos bastidores, -redatória e belicosa. . jeto da aposentadoria inte-

" os mais relevantes serviços à sua terra. ral Sezefl'edo Passos, na Guerra; ('l o dl·.
lord Vansittart ajudou a de-

. "

-- .
-

"': O,;; su�ad()res ela �mprema Oficial, já Vitor Konder, na Viação e Übras Publicas.
linear a politica exterior

"Lla,OO'oauem'
.

'.de q'ua·rtel. de C'8'va lar',· a,:: pelos cargos que exerCEm, já pelos laços À noticia, nesta Capital e nl) Estado,

:' (!ue rs prendem a pessoas que._exercem f0-1I l'ccebida com intensó jub�lo po� todos britânica pelo espaço de

� postes e cargos de Hderança na, vida poli- os barrigas-ver�es. Nest� Ca.plt�l fOI orga: upt.a década.
.

.. tiea-administrativa de Santa Catarina, já nizada memoravel m�nJfestaçao,.precedl- GERMANOFOBO THOl\'IASVILLE ESTADO DA GIOR GIA, 15 (U. P.) - O
� peh feilura oficial do jornalzinho - cír- da de passeata, sob VIbrante � rUIdosore.-. BRANCA
'I, ,cunstâllcia que o liga à resp'onsabilidade gozijo popular. Santa Cata�lDa toda VI- O extinto foi um firme e CHEFE DO GABINETE DE IMPRENSA DA· CASA .

b" de entusiasmo. A ascolha dos t1'es . ,

I
. ..

d AI CONSERI, g·:>vel·nam.�nÍ<l! - Se não podem, no seu rou . . -

d go- lmpecave lllImIgo a, e�
AC' ACUSAÇO""ES DE UM DE PUTADO

:' Ill'imitivismo cívico, sofr�ar inqualificá,- catal'�nenses, um dos qJlals arma0 �.. manha. Seus pontos de vis- DESMENTIU.:'I
.

.

-

" v6.is'idL3 c estulta aversão pessoal ao sr. vernador Adolfo Konder, para a OpOSIÇ.\�),
ta sob're a' Alemanha foram V··AD·OR. BRIT'ANICO SEGUNDO AS QtT1\I S O PRESID�Nl'E EI- :;

a'
Ncl';;'u Ramos dEveriam, pelo mínimo, res- chefiada pelo SI',' Nerêu R�m?s, era golpe

� peitar os Í11teresses' do E�tado. ü� manda- rude, pois a politica situacloDIsta, n� �a.to, expressos em tàis termos SENHOWER ffFRIA AMEAÇADO INGLATERRA. COM REPRE-
!o to� q-;_w ex�l'cem r. 03 llarentescos e liga- "f prestigiava de maneira formldavt;l. que, muitas vêzes, causa- -

'

S URANTE A CRISE DE SUEZ O SR;a C�M "l'didcs indicavam'lhes no menos Mas acima das questões e do inter�8se
vam apuros ao "Foiregn Of-

-

I SALIA5 ECONOMICA D ','

j
••

, .:�w� '" •• , ,
, •

'bl' parÚdário, estavam as causas de santa., AMBEM QUE nISENHOWER TIVES� qu� fô=se, um pouco �e espll'lto- �uI ICO,
Catarina. E1 foi por isso que, �omo o.rut.l.oI fice". U!lla série. de suas JAMES MAGESTY NEGOU T '.� :J

'ii, um ·pouc'. de att"nçã� a, terra !1� a , um -

d anifestacao aqm 1'ea- palavras radiofonicas, trans SE- US:ADO LI',lJGUAGEM DE ,QUARTEL DE· CAVALARIA" AO
" po�!Co de consideraçao as tradlçoes bar- oficial da granem. _� "

....

, lizada,. a .palavra que se erg�eu para con- formada em livro sôbre a

j: ri�:�:�����'a �e U!ll filho nU,ma pasta.mi- gratular.se com o �stado fOI la, rio atu�l � Alemanha _ "Memoria Ne- FALAR PELO TELEFONE INTERNACION AL COM PRIMEIRO
� nisterial é disputada pOI' todas. a� �Dld:- :::�!:t��e��PI!U�!i�:a'in s�ir:·��e:sPdaer:::� �� g'l'a" - converteu-� num NIINISTRO EDEN. CONFORME ALEGOU O MESMO' DEPUTA-
), d�e,' fiderativ�s,. pelo qne attradv.es neto-a °a); sistidos de educação cívica e espírito PU- grande 's'ucesso de livrar,ia. '

'. .

'r' t€."l ('e ul'CSÜg'IO e de ? en Ime I".., DO-._,
'r' seus'problemas e neceSSIdades. bhco.

>/"JY',I' R" � � 'V'....�..........�� I V:'.n;;:ittart sustenta�a que •

� ...a_.o".!"...,.��'Y""",,""Y"""e_�� .�.. en'
,

'''''''''=''''''''....."=��=_''''''''"'''''''... ,,, ...,_'''''"''''''''''__''''''_'''''!''''''''''''''''''_'''''''',,,.....,,,,.,,,....�''''"'''''''''',.,....'''''''''-''''''''..-_�

Pleitearão aumentD' bancários de Iodo. o pais."
'RIO, 15 (V. A.) - Os

di-I
Durante a reunião, serão pretendem fazer com que os gral aos 35 anos de- serviço;

l'igentes dos· sindicatos de examinados todos os prõ� bancários em todo o' país se aplic._ação da lei �as seis ho
bancários

. de todo o país b1.emas da classe, com a fi-
;

unam pela conquista de suas ras para o pessoàl de ,por
reunii'-se-ão _!lo Rio, dia 18, nalidade� de elaborar uma! reivindicações comuns. I taria e estabilidade aos dois
t:om o objetivo de planejar carta de reivindicações que / Várias das reivindi-cações anoa de serviço.
intensa .campanha de âmbi- servirá de base à campanha. ; �omuns dos bancari<?s já ,Ito nacional por, aumento de Unificação foram aprovadas pelos iIirir '

sulátios.
.

Os diri&,entes sindicais g-entes sindica!s do 'Djstri- Empréstimo pa. ra-----------,- _.-

i to Federal e Sao Paulo.

4 t·
'

�,�rgen Ina
WASHINGTON - Anun�L)'l'
se hoje que o Export Imp:J':t
Bank 'concedeu um emprés
timo de cincoenta e seis mi·
lhões cento e cincoenta e

cinco mil dolares à Arg=-nti.
n�, para a c·ompra de 'equipJ.
,mento de transporte.

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O�VALDO M E" L O

o PTB e Sua Bancada na Assembléia Legislativa,N. 19) ROMANCI:<.; SECRETO DA ASTRONOMIA
fiéis à �rienta�ã,o de opor oQstáculos áo encareeimen-TRATADO :MENOR DO ANO VERTENTE
to de' vida, timbrám em desaprovar quaiquer aumento.ANO VEIUENTE GALATICO-SOLAR
no "impôsto de vendas e consignaçÕes", considerandoA Seixas Netto '

,-êsse tributo como o fator pril,lcipal na elevação dos1{4�s'e-, no �apítuJo anterior, ao me referir a9 �NO preços. O Deput�o J.oão Colodel, Sem dúvida o maisVERTENTE COSMíCO SOLAR, que o Sol, e o cO�Jun-
e�trêriuo inimigo dêsse tribu,to, na' atual legislatura,

'o ge'ral do sistema planetário, partiu da.Constelação
ouvido pelo redator destas notas, foi cateJórico: E' um

oa Pomba ou melhor do lugar onde hoje se localiza a:

Constelação da .pomba, dêsde um ponto nas profundida- impôsto sôbr'e a fome, que aUfi'"nta. � �iséria e rOn-
,

t 'd ba o pão da boca dos pobrek.\'- E' anti-democrático e"I,es 'cósmico-galátiça, e, com a�sua volta ao pon o e '

,

impoPülar, o que bem justifica ai replÍIsa· popular, o
'

partida, terá decorrido um ANO VERTENTE .COSMICO impôsto de vendas e consignações". ,E ::,oncluiu: "souSOLAR. O Sol dirige-se ao' apex, um lugar' �Htuado, na

(Iireção média da EstréIa Vega, da' Constelação da Lira" CQntra quatquer aumento".
rntre as Constelaç5es de Hercúles e Lira, a uma velo-

.

--- :0: --.-, '

População �stim.a9a em faneiro do;). 1957: Gravafal,cidade de 20 qHilol,'etros por segundo. E, ,nest�, mesma -

velocidade segue uma rota-esperaI em tôrno dum ponto 15.381; Armazem, 10.289; Práia Redonda, 4.702; e

,

lia' Constelação do Sagitário, que marca. o centro da Ga- Vargem do Cedro� 1.287. As POP!1laçqes dessas locali-

'axia. A proporção que nos aproximamos dêsse lugar, 'dades aspiram, sob a liderança. do Dep. Olice Caldas, Vende-se casas de madei-
(hamemo-Io lügár X, de Sagitário, u'ma forte radiação, vê-las traruformadas em Município, desmembradas de' ra, com agua e luz, no Es

b
-

I'
,

treito, 'nor· preço de ocasião.f.m crescendo sempre, devido a aproximação em espiral Tu ara0 'e marUl. P
,

t
'

Informações nÇ1 "Metalúr-do Sol, pode ser captada na Terra. Mas isto e ou 1'0 pro-
E AMORIM SELVAblema. Tratemos d" Ano Vertente Galático Solar. Cha- ENLAC ',. -

gica Atlas" com José, à rua
Civil e religiosamente,' realiza-se hoje o enlace dos I Gaspar Dutra, 114, Estreimando-se a um periodo de tempo entre um acontecimen-

jovens Benito Selva, alto funcionário do�APETC,' com' to.to e a repetição do mesmo acontecimento no espaço cós-
a gentil Senhorin.ha M"iriam Sardá e Amorim.

'

mico do �no, terell�Os; ainda, aJém �as �ult�p.las vari7- O áto civil, ,qúe 'sel;á às 16,30 na residência dos pais -- . ,_ .. _

dades eXIstentes em dIferentes setole� �JentIfIcos, maIS
f.a noiva, na I'lrà Ar�ci Vaz.Calado 421 no Estreito, será, T;urllslas no Brasl"1' ' eCI'al medI'ela no setor astronomICO e de grande .' .' . II 'L':rr:� esp .

_., " ,'.
. ,paranmfado por parte da nOIva, pelo Sr. Hugo AmonmútIl1pade no traçar a hlstona cosmlca. O Ano Velte�- F: Sra. Maria 'Sardá da' Silva, Sr. Luiz Carlos Amorim e RIO, 14 (V. A.) - Cérca

"e Gal"tl"CO So"lar Eosa espécie de ano mede-se pela orbI- .'. .
;

B S I d 100
. '...

..",
•

., -

A .' , " � ,Srta. Cac_llda Bertc:lJ. Por parte do nOIVO Sr. runo e - e" .000 pessoas VlSlcaramta descnta pelo SoLem torno do. eixo da Galax�a, a uma

\ va e Sra. Jaci de A!meida Selva, Sr. Mario Climaco da o Brasil como turistas nodistância de 32.0?O anos luz
.. �I�a em r.edor daquel.e Silva e Sra. Olga S(:;va Silva. <) áto religioso, realizar-se- triênio 19'53-55. A vista demesmo pon,to radIante de S:-;gltan?, a razao de 250 qUI- fi às 17, horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima, sen- nossas possibilidades nolómetl'os por 'segunol? Tendo o ralO-vetor que un,e.o Sol,

c:o paraninfos da noiv_a o Sr. Egidio Amorim e sua es-' campo do turismo intérna(,u melhor todo o "I.s,tema S?lal·, ao ceny·.o gala�Ico.:., r.osa D. Alaide Sardá e Amorim, Sr. Sálvio Nasciso e
I cional, a. média anual de ..02.00� anos luz, levara, o. conJunt� p:anetar,1O a percor�el j sua �sp'osà D. Ened�nà Narciso e do noivo Sr. Ivo Selva 84.000 visitan�es não parea Or�)Ita �m, termo �edlO 320 mllhoe� de anos. AssIm"

e Srta. Helena Eienhachewski, Dr. João Assis Filho e ce das mais expressivas.r:êss'e penado pecorndo, o Sol voltara ao mesmo ponto, C' °t M
.'

A .' .

, Dêsses três anos, 1954 foi o
,"

'. -

"'t ,'I a. anza mOI l.n.
cta orbita galática. Mas IstO nao acontecera mUI o exa-

A' b t' 'd' mel,hoI'es votos de pere-
. .'

t d
'

,

. . os nL1 en es eseJamos os
.

mais mOVImen.a o, com ..::amente, porque o mesmo ralO vetor qae o liga ao centro
f I' 'd d ," 37 "'18 t

.

t t
'

, •

d' 20 '1 t d
f,es e ICI a es. '.u uns as, cen ra ....'vai encúrtando a i"fLZaO e qUi ome ros por segun o,

'28.408 em Ui53 e 35.771 em 0) ESTIMULA�JTES ALIMENTARES USUAIS
, �traindo ao Sol para o Centro Galático. Mas como essa

E-d' .--IAI de rODvocaç�o Hl55. Aproximadamente. Alcool (cerveja, vÍl!ho licores), chá, càfé, mate, guara-utracão,· no sistema gl:dático é. considerado. minimo, te- •u" u
., :tá, chocolate etc. coca cola (Rola).'

.mos·o Ano Vertente Galatico solar d,e 320 milhões de O Presidente do pãrtido de Renova�ão Acadêmica

I
ARMAZÉM '.II Caiegoria. Uso tolerado

anos, quanrio o SOl 'e sistema, planetáTio volta ao mes- :P.R.A.), d,a Faculciade de Direito de Santa Catarina, . Vende-se 'um afreguesa- p(lr vezes Abusivos,_.mo ponto em que passou 320 !llilhões de anos anterior- �éndo em vista a p1"0ximida-de do início do presente ano' dó armazém de secos e mo- a) MEDICAMENTOS ANALÉPTICOS CARDIO-mente. A respeito dêsse Ano Vertente precisamos de l'Ctivo e a necessidade do remJ(�lO das atividades parti- lhados, situado à rua Ani- '\'ASCULARES E Ri!:SPIRATóRIOS - Cânfora, Hexeto(ongos registros, <Je prefer.ência de 1 milhão de apos de darias, c'onv�C:-a t-od"s os membro� da Diretoria Executi- ta Garibaldi, 48. Facilita�se �,e: Coramina, Ciclytam, Cardiazal,- Neospiran, Lob�lina.história cósmica, pal'a sabermos em que ponto da orbi- '.'a partidários ,� úmpatizantes, para uma Ass�m91éia pagamento. 'TJ:atar no mes- b) MEDICAMh:t-ITOS SEDATIVOS E SONíFEROS·ta galática nos encontramos e em que idade estamos des- Geral ExtmórdináJ··:l, a' realizar-se na Faculdade de
I �o, local, com o proprietá- - Serdomit, AdaIÍl'le, Bromural, Luminal, Dial, Veronal,se Ano Vertente. A história cosmogónica conhe,cida, po- Direito, no 'dia 10, Ciuarta-feira próxima, com início' às no.' .

Phanadorme, Nàéta;, Sonel'yl; Bromureto (edobrol).I:le afirmar, com certeza relativa, que' já decorreram, des- 20 horas, com a seguinte Oi'dem .do. Diá: '
III Categoria. Uso proíbido,

'

de o nascimento do Sol e criação do sistema planetario, I - PI'Qiram" de ação ,do Par'ti�o para o cor-
CAMINHONETE condenável. (Doping pro-.

11 anos Vei.-tentes GaÍallicos-solar. Eu diria uns 10 anos rente an,�, priamente ,ditoVertentes Galático-.>olal:. descontados os indices �e atra- II - Assuntos gerais. Vende-se, a vista uma a)' MEDICAMENTOS PRINCIPALMENTE ESTI-'ção ao centro, portanto, anoi) médios. Parece-me, com is- Florianópolis, 15 de fevereiro de 1957 Ford F-I - 1951, em óti- MULANTES DO S.iSTEMA NERVOSO' CENTRAL"""7to, que 'o Sol,.e seu grupo estelar, nasceu nas bordas da 'DARIO DA ROSA
. mo estado. Cafelna, E.dricnina, Cocaína, yombinna, Derivados do;: 1 ��·in, como o fazem todas as estrelas novas, e vai- President; do Partido de Renovação I TI'atar à Rua Felipe Grupo dos PhénYla]kylamines (Pervitin, Benzedrine, Me-'c""l J:lo dQ centlo en velh'ecen do'. �ca,dêmj.f'a d-a' Faculdade' de ..Direito s:lc"idt 34 ,- sala 6" (odJ.'ü:Je, Iüatédine, ,,,,las.tonon, ,Acté.dron, te )._ ................,.__

•

ESCOLAS:' PLANTARÃO HORTALIÇAS _' "Os Es
tados e Municipios serãs obrigados � criar hortas (pe
lo menos uma) em cada Escola para, gozar 'dos, bene;'
ficios da Campanha Nacional de Mel'enda Escolar" _
declarou à imprensa carioca, -recentemente, o profes
SOl' José Salvador Julianelli, Superintendente dessa
meritória campanha.

Esta cláusula, comenta o "Diário Oarioca" do Rlo,
(14-2-57) "será incluida em todos os convênios a serem
firmr..dcs ainda êste ano f, tem por, objetivó obter os

ccmplementos alimentares para amarsnda e', ainda,
iniciar uin grande movimento de educação alimentar,
a partir da escola primária". Concluindo suas declara
ções, disse o professor JulianeUi: "que os objetivos
principais da CNME, ao criar a cláusula das hortas
nos convênios para 1957 (êste ano) são o nivelamento
de 'to<Ths os estudantes .perante a terra, o aproveita
mento da colheita na própria merenda dos estabeleci
mentes e o estímulo para o desenvolvimento do plan
tio de legumes e verduras".

Sendn assim, para efeito dessa providência, ficou
também estabelecido,' que para a formação das hortas
nas Escolas, a Campanha Nacional de Merenda Escn

Iai-, entrará em contato com o Serviço de Fomento da
Produção, do. nIinistério de Agricu�tura e as Secreta

rias de Agricultura em todos os Estados, para prá!i'
denciarem na distribuição de .semientes.

Não sabemos em que situação se encontra nesta
Capital as chamadas "Merendas Escolares, entretanto,
o que se sabe é que qualquer' contrato que. venha, a ser

J;eito nêste ano, a clausula em fóco pr'evalecerá.
Medida de grande alcance', ainda mais ,no que diz

respeito ao alto custo das hortaliças, trará a f,eliz ino

vação, ainda, outras oportutrídades para nossos esco

lares.
Florianópolis e demais municípios do Estada, na

turalmente não fugirão 'ao cumprimento dessa exigên
cia de toda mseecednra de aplausos, entretanto, sôbre,_

c as:unto, prnnuneiar-se-âo, naturalmente, as autori-
dades as quais -c;!,bem tais pruvídêneías.
../

Num país como o nosso em que' s� criam leis tno
perantes e que caem lQgo:por terra: por ímpratícaveís,
queremos crer que esta será sem dúvida do agrado de'

todos, tanto mais, que, para gozar, dos be��ficios da

Campanha Nacional de Merenda Escolar, fic�m os Es- ,/

t:Idos e . Municipios no· �ev-et· rriíOllal ne efetivar êsses

beneficios em f.avor das içriânças"escola!:"es, que como

sabemos-;---na"mainr parte, Ílertencem as classes pobres
�ride a alimentação é frugal.

,

'

vamos; pois, pla;ntar horta!iças. nas' Escolas,' ia
zendó-se; nssim, a b!)a e salutaf_polí�i.ca.,,

"

RegreSSou o tieputado Braz Joa.quim Alves, Secre- ,

tário Geral do Diretório Regi'onal do PTB e Vice-Líder
da Bancada na Assembléia Legislatíva.i-que se achava
no Rio, dssde a Semana passãda, encami;nhando vários
assuntos tio ínterêssa direto de Brusque .

--_-:0:--
O Projeto de Lei do Vereador .;rúlio Paulíno da

Silva, líder da Bancada do PTB na Câmara de Floria

nópolis', apresentado dia 6 do, corrente, bem reflete a

importância que o PTB empresta ao desenvolvimento
urbanístico da Capital do "Estado. E' um projeto que
isenta, por. 5 anos, do ímpõsto predial," as construções
de prédios de 3 ou mais andares, como' estímulo aos

que, possuindo terrenos, queiram contribuir para o

progresso do Município e para a solução do problema
da habitação.

--:0:--
O senador Carlos Gomes de onverra, que se acha

em Florianópolis, em- trânsito para Indaial afim de
tomar parte nos trabalhos plenários da importante
"Conferência Regional Petebista" a realizar-se nos dias
17 e 18 do corrente, ouvid� pela reportagem' da Rádio
Anita Garibaldi, examinou alguns asPectos da atuali
dade política 'e deixou patente ser uma reta, n� plano
das ínstttuíçõss democráticas, a linha traçada pelo
Partido Trabalhista Brasileiro. Assim o sendo, tam

bém, as damalr linhas, mesmo passando partidária
mente pai: pontos .ditersntes, jamais haverá o. perigo
dos cruzamentos, desde que tõdas, fomo a do PTB, se

voltem para um só ponto: o progresso de Santa Cata

rina e a. felicidade e .grandeza doBrasll.
-,-:0:--

Em declarações prestadas à imprensa carioca, o
- Senador Saulo Ramos, um dos mais capacitados co

nhecedbl'es e observado-res dos problemas agro-pecuá
rios da atualidade, falando sôbre Os obstáculos que vi

nham enfrentando Os tritícultores, teve estas ínclsí
vas palavras: "pevemo� convir que a fase de' axperí
m.mtacâo gonétíca e agrícola do !trigo, no Brasil de

hoje, está definitivamente ultrapassada. Bem certa,

porque calcada na observação "in loco" e gritan,te rea

lídade, é a ortontaçâo do Ministro Mário Meneghettí,
voltando-se para a írnsdiata e ampla

_

construção' de
silos e armazens nas zonas de produção, e nos pontos

-

de embarque. Nês::e sentido _ aduziu o ilustre e infa

tigável Senador patebísta meu partido e '=U .pessoal-
-

mente jamáis regatearemos aplausos e aPôio aos ilus

tres Ministros da Agricultura e a seu braço direito

nessa batalha - o compet,mtissimo Dr. Dael Pires de

Lima, Diretor do SET.
-'--_ :0: -.--

Por 'fnícíatãva do Deputado Olice Caldas, líder da
Bancada do PTB na Assembléia, as crianças-pobres de
Tubarão' receberam, no, Natal passado, presentes e

brinquedos no válor de 20 mil cruzeiros� Tambem as

crianças internaqa:' no "Paraiso das Crianças d.e Urus

sanga", sor a, direção d�O.ô_?ego Agenor .�arq�es, fo
ram aquinhoaoas com 'in}luedos e utll:da�'e:s, por
o�asião do N3.ta!. Os aI nos ida Escola Manaldo de

Araranguá não foram esquecid'os, na, maior Data da'

Crista\'}d.ade, em 1956, pelo Deputado' p=tebista.
--- :0: -,-- \.

DR ERONI,JOAQUIM
ALVES

Transcorre, hoje, o ani
versário natalício do nosso

prezado amigo e conter ..

râneo sr. dr. Eroni Joa

quim Alves, alto funcioná:
rio, do I.A.P .C., em nossa

Capital.
Recentemente.: diplomado

em direito pela nossa Fa
culda-Ie, goza, o distinto
an ívecsaríante, de elevado
número de amigos e admi
radores, que no ensêjo des
ta efeméride, prestar-lhe-ão
as mais significativas pro
vas de aprêço •

e regozijo;
às quais os de "O ESTA-I
DO" se associam com votos
de perenes felicidades,

'RESTABELECIDAS
. Londres, 14 (U. P.) .:.. O'
Japão e a Tchecoslovaquia
firmaram hoje documentos
dando por findo o estado de

guerra entre os dois paises
e restaurando as relações
diplomaticas.
FALEClMENTO

JtlVENAL PôRTO
Repercutiu dolorosamen

te em nossa Capital, a in
fausL! noticia do faleci
mento, no

- dia 13 do mês

flueme{ do nosso prezado.
amigo;� conterrâneo sr. JIl
venal 'Pôrto, que durante

I
muitos anos militou na im

prens'l' catarinense, desem-,
penhando fU!lçÕeS na ge
rência ,dos jornais ,-"O Dia"
e "República".
Era o extinto pessoa lar

gã;nente relacionada em

nos.sa Capital, onde goza
va dp· gerais e�timas.
Deixa viuva a sra. d. Fe·

licid&de Pôrto e os seguin
tes fIlhos: Ernan-s.' Pôrto,
Hélio Ely, Enedina, Pôrto
Ramo'i; e Herondina ,Pôrto
Virmond.

. À família enlutada sjnce
: ras condolências d� '.'0 ES ..

TAD()".

VENDE-SE

-O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARJNA

-�:�H'
Remexendo e desentulhando gavetas _ porqus

as, minhas não são como os bondes cariocas, nos'
quais, 'depois de' superlctados, sempre cabs mais
um :.._ encontrei um começo de carta, dirigida .ao
ilustre Cél. Marcos Konder', aigradecendo-Ihe ,i gen
tileza da of'eria da sua excelente e premiada bio
grafia de Lauro Muller.

I

. ,

Suspensa por precarledadj, de tempo, a missi
va ficou inacabada e perdeu oportunidade, dei
xando-me em falta com .Q distinto escr-itor, cujo
talento admito desde quando, corno cronista na As

ssmbléía, acompanhava sua brilhante atuação na

liderança oposicionista.
�a aludida carta por completar, 'sem velelda

das de crítico, pedia-l�e' uma explí caçào: "POr que
omitira do livro as célebres retpcs tas, as perfuro
cortantes Ironias, o sarcasm., "peninsular "_3 que
vedesco", as "saídas'' desconcertantes e geniais,
que tanto marcaram a acuidade mental de Lauro?
A sua vida anedótica _ numa palavra?",

Escrevêramos que um a incursão- por êzse setor,
a nosso ver, ainda mais evidenciaria a opulência;
a finura e a argúcia da maíor .e da mais poderosa
inteligência catartnense de todos oS tempos.

Agora é tarde ...
*

Um grupo de. correligionários de Lauro Muller,
certa feita, procurou-o para queíxar-s., amar-ga
mente da atítuds dos padres das Suas zonas de in
fluência política', os quais,' dizendo-se prest.gjadss
pelo Saudoso catarinense, estariam "fazendo roça"

)
nas chefia:: eleitorais ...

.

Lauro, pacientemente, ouvi-os por mais, de
uma hora. A vez de falar, fiel a03 seus ,princípios
de não brigar com_ 'gente de sáía - mulher, juiz c

padre _ Iimítou-ss a exclamar:
- Ah!. Os padres ... os padres ... os pacll"es. , .

* *

No momento sustentamo:', sôbre a. execução
orçamentária, conclusão diametralmente oposta
a que chegou o ilustre governador do Estado.

Os nos::os' argumentos' são todos fundamsn
tados nos números oficialmente citados, que a

controvérsia é decididamente arit�tica. Os nos

S'Os esforçados opoentes, tendo mais pavor aos,
algarismos d-o qus o diabo ao nome do Pai, snchem

colunas e páginas de, palavras e mais palavras.
Quando ,chegam aos números, repetem L:,lllro

Muller:
- Ah! Os números... Os nllllleros... OS nú-

-

I

meros: ..

O habito não faz o monge, mas o custume no

tecido certo -e corte per,feito define o cidadão práti-
co e elegante. .'

As roupas Imí1erial Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimeilto perfeito e corte. elegante.

O Magazine Hoepcl,e vende Ilelo Crzdiário es

tas ótimas roupas.

DOPAGEM ..ELEMENTO DOPADO
Dr. Cuilherme S. Gomes Jr.
Dê Universidilde do Brasil '

(Conclusão)
CATEGORIAS

(o:�!lreciação do uso)
I Categoria (uso licito)

"') ALIMENTAf_;AO DIVERSAS REGIMES DIETÉ�
�\ICOS - Regime� alimentares especiais mais ou me·

'lOS I"Ícos em' albumínoides (carnes, ovos) em' hidrocar
lJuretos (massas, aI': oz,

-

flocos de aveia,. açucares) em

gorduras (óleo; creme, manteig;).
.

b) VITAMINAS - Prepal'ados simples: Vogan (A)
lJenerva (Bl) Redox6n CC) etc. Prepal'ados de combina
ções: Be-dulce (BI t' C), Natrovit (A, Bl, C, D), óleo "de. , . .

,

fígado d�bacalhau (A e D), sementes de trigo (BI e E),
frutas, concen�radas de frutas, levedura etc.

c) HORMôNICS - Adrenalina, Ti;x:orina, Testos·
teronal Corticoster0na.

.

d) TôNICOS E �E.CONSTITUINTES, APERITI
'V OS, EUPÉPTICOS - Preparados à base de Malte
(Ovomaltine, M::lltosan, Biomalz etc. com ou sem adi
':;onamento 'de cák!o, féro manganês, vitaminas) -

Glicose, Glicerofosfatos. Preparados fosfatados e arse
nicais. Tônico Roche. Phytina Ciba, Quinquina, C-Phos
dc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O MONGE
Raimundo Corrêa

"O coração da infância - eu lhe dizia -

E' manso", E êle me disse: "Essas estradas;
Quando, novo Elizeu as percorria,
As crianças lançavam-me pedradas ... "

Falei-Ihe então na gloria e na alegria;
E êle, - alvas barbas longas derramadas
No burel negro - o olhar sõmente erguia
.À.� cérulas regiões ilimitadas ...

Quando eu, porén., falei no amor, um riso
Súbito as faces do impassível monge
Iluminou ... Era o vislumbre incerto.

Era a luz de um crepúsculo indeciso
Entre os clarões de um sol que já vai longe
E as sombras. de uma noite que vem perto! ...

---x---'
1\ N I V E R S A R'I O S -sra. Maria de Lourdes
_ sr. Hélio Gaygnett I Scheidmantel_ sr. Francisco da Silva - sra. Lindinha Moura de
- sr. Jean Rui Carvalho
_ sr. Silvio Ferrari - sra. Luiza Beirão Nu-
- sr. Júlio Gonçalves '1es Pires
_ sr. dr. ·José Dias - srta. Olindina 'Damas-
� sr. Eriéo Stratz Junior �eno de Oliveira
_ sr. João José Mendon-I - Professora Olga Brá-

çà �'lil da Luz·
_ sr. Leandro Vieira de -:- menino Wander Ribas
Souza· . r - menino Vanir Cardoso
-:- sr. João Candido Delfi-I - menina Rosemary Melo
no'

I
--: sta. Ivete Rosa

_ sr. Ruy Margarida _ sr. Júlio Voigt I
- sr. Aldaracy Sampaio: - jovem Antonio Uruba-

Muricy I tan Ribeiro Borges.

ABOUDA A PROVA.8RAL
RIO, 14 (V. A.) - Eli-: superiores pelo Ministro da

mirração da média -, global Educação, ao assinar por
cinco... prevalecendo a nota I tar ia sôbre o assunto.
mínima de .,quatro para ca-I A portaria estabelece, ain
fln. matéria; supressão das � da, que nos concursos para
provas orais e cbdíência aos i engenharia a Matemática
progrnmas do ciclo na f'or- i será dividida: em duas pro
mação de questões _ foram i vas: uma abrangendo alge
as principais mudíficacões l bra e geometria analítica e

introduzidas nos concursos I outra geometria 'e trigono-,
de habilitação às escolas metria.

.

E·MPREGO
.

importante olganização. comercial, com escritórios
])0 Estreito, precisa dí> empregado com instrução ao ni
vel do ciclo secundário completo, bôa redação e expe
l'iência comercial, idade entre 23 a 29 anos, preferente
mente residente de, Estreito.

Salário inicial Cr$ 3.600,�0 por mês e oportuidade
para 'Pl�ogredir.

Os interessado,;; deverão. dirigir-se por, cl!:rta à re

ciação dêste Jornal. indicando idade, instrução, expe
::: iência, etc ...

Querem o 'impea�h
Recife, 14· (V. A.) - Em exellçer livremente sua fi

retmião realizada nesta ca- nalidade. Nossa batalha irá
pital, os deputados oposicio- até o fim dentro da ordem
nistas de Alagoas resolv'e- e da legalidade. Nessas· con
ram promover o "impeacha- dições e nessa disposiçã-o,
ment" do convênio do sr. creio que os poderes com

Muniz Falcã0. E dirigiram, petentes do país saberão en

telegrama ao presidente da conh:ar a solução. Não' te
Republica, assinado por to- mos, absolutamente, a pre
dos, reclamando garantias. tensão de· fixú- condições.

O deputado Lamenha Fi- O que desejamos dos pode
lho, encarregado por seus res constituidos' são provi
c-oleglls, de falar á imprensa dências para que a Assem
declarou:·

11:>léia· volte
a legislar sem

- "A presidência da Me- �oação".
sa deliberou suspender' os .

trabalhos até que sejám for- Resolveram os deputados
necidas as garantias neces- ficar em Recife até que se

sárias para que ó Poder Le- normalize a situação em

gislativo de Alagoas possa
..
Alagoas.

SOCIEDADE CARBONIFERA: PROSPERA, SIA.
A V I S O

Acham-se à dit1;JOsição dos senhores acionistas, na
._séde social, os documentos a que se refere o artigo 99

.

\

do decreto-lei na 2.627, ·de .26 de Setembro de 1940.
Criciúma, 1) de Fevereiro de 1957

S. de Rezende Corrêa
Diretor Comercial

RIO, 14 (V. A.) - Ten- sr. general comandante do I
do sido dada interpretação Exercito, deliberado que a

diferente a esclarecimentos ação policial militar fosse
do general Lima Brayner executada por intermedio do A Secretária
sobre o inquérito da morte comandante da 1.a !t. M., na Educação e Cultura da Pre
do general Correia Lima, o forma do Codigo de Justiça feitura do. Distrito Federal,
comandante da 1.a Regíãc Militar. Nessas condições acaba de comunicar a nossa

Mílitar
:

distribuiu, ontem, cabe' ao general Floriano de I Diretoria de Cultura que es

uma nota, desmentindo Lima Bráyner delegar as I tão abertas, até 2 de março
aquelas versões e afirman- atribuições que lhe compe- do ano corrente, as inscri-,
rlo: tem, nomeando () encarre- ções para os prêmios de Li
a) _ Nenhuma entrevis- gado do Inquérito Policial tcratura (romance, poesia,

ta concedeu o general Flo- Militar, para continuar as contos e crônicas, ensaio e

dano de Lima Brayner, nem síndícancias já r "_,lizadas ; crítica, biografia história),
fez declarações sobre a maj; d) - As varias conjetu- Iiteratura 'infantil (textos
cha do inquérito, a qualquer ras feitas deram margem de ilustração) e reportagem,
orgão de imprensa; aos comentados que, inde- nos valores de Cr$.30.000,00
b) --Qyrante a tarde e vidamente transformaram e Cr$ 50.000,00 .

a noite do dia 12, varíos te- em 'declarações, absoluta-

Novos generais !efonemas foram dados pa- mente inveridicas, que nada
ra a residencia do general, têm a. ver com o inquerito;

RIO, 14 (V. A.) - O oriundas de redações de jor- 'e ) - A memoria do gené-
Presidente da República, na is, Nenhum deles foi aten- ral Correia Lima nos mere
por decietó assinado, on- lid ce profundo respeito, em. ,I 0;
tem, na Pasta da Guerra, . c) '_ O Inquérito Policial meio a magua irrepr lmivel
promoveu a'6 posto de gene- Militar foi instaurado na pela perda do saudoso com-
'ral-de-br-igada os coroneis data de hoje, tendo o exmo. panheiro.

•

Luís Augusto da Silveira _ _ _ _ _ __�__ .--_ ..

(atual chefe de gabinete do (OntI1nuara-o O's estudos
-

sobre agen. Zenó Estillac Leal, Che- .

.

.

'fe do Estado Maior do

d'
"

I"Exercito) Carlos Alves 'de zona e comercIo Ivre
é>aiva Chaves (comandante Paris, 14 (U. P.) _ Ur- legados de 17 nações; que
la 6.a ?ivisão .de Cavalaria), gente...,.- Personalidadesgo- constituem o conselho da'
Ladarío Pereira Teles \CO- vernamentais e economistas Organízaçãe da Cooperação
nandante d? CPOR do RlO), I da Europa Ocidental concor-, Economica Européia (OE!
Hugo Alvm� (co�andante dararn esta madrugada em· EC), instruiram seus téc
da Academia Míl itar das prosseguir com os planos

I
nicos no sentido de que ela

�gulhas Negras) e Manuel
nara a crtação de uma ex- borem um projeto de trata-

. Juedes (comandante da Po- tensa zona de comércio isen do sobre a zona a fim de que
licia Militar do Distrito Fe- 'ta de tarifas aduaneiras, que o mesmo possa ser: discuti-
deral). abrange 300 milhões de ha- do pelos governos interessa-

.

bitantes. O� ministros � de-I dos. '

.

PR. por Jânio
RIO., 14 (V.A.) - Infor

marn de de São Paulo que o

governador- Jânio Quadros
enviou despacho ao secre

tário da Segurança Pública,
ioncordando com. a adoção
de medidas punitivas contra
') delegado adjunto de Ribéi
rão . Preto, por permitir a

prática de jogo ilícito na

quela cidade. Em seu des
pacho, acentua o governa
dor :" "Remover imediatamen
te o delegado adjunto de Ri
':leirão Preto da cidade na

qual se pratica o jogo ilícito

suspendendo-o preventiva
tem, por 90 dias; submetê-lo
't processo administrativo.
Escolher bem o presidente".

VENDE-SE
Uma Casa Comercial.

Tratar com o sr. Alcides
na. Avenida Mauro Ramos,·

MANOBRAS
Napoles, 14 (U. P.) - As

"orças de terra, mar e ar

Io-Pacto do Atlântico come

;aram os exercícios de três
iias, dentro do esquema de
iefesa da Europa meridio
nal. Cooperam para os exer

cicios as forças aliadas es

tacionadas na Italia, os bom
')urdeiros- a jat<;- da'RAF e

unidades de submarinos e

navais aliadas que apoiam
as operações do Mediterrâ
neo. O comandante em che
fe das forças conjungadas,
Robert T. Driscoe, dos Es
�ados Unidos, declarou que
participaram das operações
os porta-aviões "Forrestal"
e "Lake Champlain".

·VfND�-S�
Um completo dormitório

de �l!sal, duas poltronas,
uma .mesinha :{Jara' sala e

um moveI para sala de e1'-

. tal' com lugar para toca
disco e.rádio, fendo a parte
do centro para bebidas.
Tratar à rua Visconde de

{)uro Preto, 81

A-nda O laleci 6n'8 do
.

general t me

�":...Jik"""'"

Criacão da'meda-
•

lha Tamandaré
RIO, 14 (V. A.) :_ O mi

nistro Alves Câmara assi-.
nou aviso designando três
oficiais, para, em comissão
e sob a presidencia do pri
meiro, realizarem estudos
destinados a criação da me

dalha "Tamanderé" e bra-·
zão correspondente, bem co

mo elobararem o anteproje
to de respectivo regulamen
to. Os três oficiais são: con
hoa-almirante Cesar Augusto
Machado .da Fonseca, capi�
tão_:-de-corveta Pedro Fer
reira M9reira e Carlos
Garrido.

Para o concurso de Peças
de 'I'eatro Infantil, foram

estabeledidos três (8) prê
mios um de Cr$ 20.000,00,
um de Cr$ 10.000,00 e um

de Cr$ 5.000,00.

Tôdas as informações
complementares serão pres
tadas aos Interessados. na

Diretoria de Cultura,
(Noticiário distribuido

pela Diretoria 'de Cultura,
da Secretaria de Educação
e Cultura).

Acham-se à di spoaição dos srs. acionistas, na sede
ocial os documente R a que se refere o art. 99, do decre-
to-lei n. 2.627 rie 21: (1e Setembro de 1940.-

.

St. Amaro da �,l1peratriz, 5 de- Fevereiro de 1951'.
Milton Fett Maurilo Rodrigues

Diretor-Superintendente Diretor-Gerente

COMPANHIA .':tADEIREIRA S4NTO AMARO

IASSEMBLE'IA GERAL ORDlNA'RIA
\

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados os srs. acionistas

:lésta sociedade, para a assembléia geral ordínârta à
realizar-se a 16 de ::\'larço p. vindouro, às 14 horas, na

,&de social, nésta �:tlade de St. Amaro da Imperatriz à
estrada Geral, s-n. � rIm de deliberarem sôbre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1), _ Díscussâo e 'aprovação do Relatório da Dire

toria; Balanço Geral, conta de Lucros e Per
das e pavecer do Conselho Fiscal, referentes
ao exercre io de 1956.

2) =r Assuntos de interesse social.
A V I S O

--------._. - _-.

•

(d:jJra'tiaa... a'�l7ômléJa... B' dvrélvBI

'a ro·upa anatô m�ca,
para o h·omem moderno

É prática... já est.á pronta para vQcê usar.

É econômica ... custa menos, em relação
à sua alta qualidade. É ele�ante ... desenhada
e c0rtada por mod�lista de renome.

Experimente .hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um suc�sso.

P�rque·
I:"lperial Extra �ão � roupa feita
- é roupa bem �eita:
• Fabricada com tecidos e aviamentos d.
superior qualidade, pré-encolhidos.

�

• Corte 100% anatômico, mais confortável
é mais elegante.

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

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

TECIDOS E ARTEFATOS
Ruà PrCites, 374 • São Paulo

.
- Oistribuidor exclusivo:

·MAGAZ;Nf HOEPCKE
'CARLOS HOE-PCKE S/A

Santa Catarina
•

'�nde-se
Vende-se, por motivo de mudança, os s�guintes

móveis:

1 sala de jantar
1 grupo estofado (sala de visita)
1 grupo "dê piavinil (sala de espera)
3 camas de solteiro
1 estante
2 c·amiseiros '

Tratar na PraCEio
11h ..�aJnJHthª-,

.

8

•

S.A.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Festa dQsiCampeões
·

.

Paula Ramos X Paysandú, em � BruSq·ue, amanhã
Será emanhê. à farde, em Brusque, a -festa .dos campeões da Divisão Especial � para participar da alegria dos cracks do Pàysandú,

,

neles colocando as faixas simbólicas; lá estarão' os campaões ,do Paula Ra'mos que, assim, refribuirão a visita qu.e 'Ióg'o apó] ii cencuis
ta do certame 'da Divisão Extra lhes fez à clube brusquense que' no-jogo disputado naquela memorável tarde foi vénddo pelos íricolo-

I -,
•

rés praianos por 4 x 1. A deleuacão paulaina seguirá às primeirashoras da manhã de domingo, chefiada por seupresidente, sr. A, Souza.
������������()�,.��3??Qi�'��'�'�=--v�����h!!���:���Wiiiif <E2 � CE � . c

�
tEM iQt

,

:..__����
<

I: !:ii ,-A,. 1\- []HATA'AD
'TURfE IZuluaga iniciará 4a. feira

.

I..J próxima, a dura prova
������� das 100 horas•

III
c:::a

JC�--��--------��
•ATLET.St1llREtt

.

IASUUETEIDI. . VE LA
Será na Pr, Getúlio Varga's a dsmonstr

,..
, � d i" - r I I·

.eçec ao gran e l,êlmpeao \.>0 nmmano
1iY? ::L23L

Canc�lada! a�Tem'PDra ·.do SANTOS
.

Motiyo: fez novas, 6; absurdas éxigênelas o Campeão paulista
'

Palestrando, ôntem, com' Santos Futebol Clube, do- I exibícões acima, feito exi-/ N:í.J haverá, assim a tem-

o desportista Dirceu Go�1 mingo em Jcinville e "terça- após. consentir... em vir ao "gências um tanto absurdas, I por?
da «o clube de Ivan em

mes, êste jios informou ter

I
�'Jin nesta Capital, visto' nosso Estado mediante 26() com o qUE' .não poude cQn-1 gramados barrigas-verdes

cancelado a temporada do ter o campeão paulista, I mil cruzeiros pelas duas cordar, no corrente mês. ,

----------------_---------------------------------------.

�í-O VOLANTE JOGARÁ AMANHÃ-
EM SANTA LUZIA

'

... -------- , ...
_----_._------"'--�-----

lembrandn,EM JULHO: REMADORE'S, DE VALE E
HAVARD N ALA A, RODRIGO

, DE fREITAS O: conjunto do Volante vou! os seguintes valores a' O famoso .crnck Ademir
. B�utebol Clube, desta Capi- comparecerem,' às 8 horas foi o 'maior goleador' do

tal, jogará amanhã na 10- da manhã. do mesmo dia, Campeonato Carioca do Ano

cal idade de Santa Luzia, ao B.::tr Esporte, afim, de Sarrto de 1950. O cornan

enfrentando a equipe local tornarem o ônibus: Ico, dante vascaíno fez 25 gols, I

10 Luziense Futebol Clu- Walter, Ándorínha, Nelson, contra 15 de Dímas, -do

be. i '1'uca,' Bóde, Flor, Jango, América e igual número de

Por nosso intermédio o Konder, Arí, Heitor, Mei· Durval, do Flámengo. I.

' * * *
técnico Osnildo Sousa con- f_l'eles" Lili e João. ' I

A melhor e mais sensa-
'

Melhor Reportagem: Da São Silvestre: ��o��� ::��i�i�:ni:��:c6:�:� ,

RIO', 14, (V. A.} _' Foi' de' competição, O contacto
'rina foi a que obteve' o

mesmo confirmada a' re�li- i foi,e2.ta.pélecido �travês da Vencedor o Gaú "'ho Tu�io de Rose Avaí em 1942; sôbre o f'amo- '

zação de uma grande rega- ;
Embaixada dos: Estados

ta in! ernuclrnal na Lagoa! Unidos, ficando. assentada a PORTO ALEGRE, 15 (V. ,.j11::\ rustíca "São Silvestre", so conjunto do Libertad,

Rodrlun de Freitas, no mês
i vinda' 'dos' conjuntos de :\�y - Os. esportistas locais que anualmente se"realiza sntão campeão do Para

de ilJ]'ho, em comemoração '-9ito das Universidades de � membros da Liga de De- em São PaulQ � da q�a-I Tu- guai. 9 ��éore foi:�e 3x�,'
,r" passagem do 60.0 aniver- Havard, e Yale 'e' ainda da "esa --Nacional' 'préstarão l.io de Rose é c granâe ani- I'

tentos feitos por intermé- -

sario da Federação Metro-' Academia Naval do, Anápo- -íía 14 às 2030 horas no 'nadar das
-

eliminatorias ! dio de Sa ul (2) e Tião, ou
1

politana d� Remo e da I is, A CBD -prometeu apôio ';. N. União,' uma ho�ena- neste
-

E:,;tado. I' seja a ala esquerda. O Avaí, i

inauguração do Estadio financei ro à entidade ca- �'em,ao nosso companheiro! Grande numero de es-, 'naquela memorável tarde!

Nautico.' O presidente, da I i-loca que assim estará dan- rle �'edação Tulio' de Ro�e'l '1' '1jüd<t� �,amigo.s' de Tulio I a�,re_;;e�tou ,a, �eguin.te� for- !
entidade ,cario-ca" sr. Ar·' rio uma contribuição v.ali�. Motiva esta demonstração

I
de n'�e j a adernam a es- I' m:",ça,o ..

Reho, ,�hInes e
i

líndo Laviola num encontro p para maior, progresso da de simpatia a este veterano. tá homenagem, que consta- I Dlaman:lll?;. Fateco (Jal- j
com o vice-presidente ,da canoagem brasileira, pois jornalista portoalegrense, o 11::1 de um jantar, estando, �o?, PIOCOPIO. e Beck: Fe-;

CBD, sr, Jõão Havelange, o 'La Gl'a'nde Regata deverão fato do mesmo ter sido o, as listas de adesão à mes-
' h�mh,o, (.��orJm), Nizeta, I

_.- " . - _' do d
. t·' 'd' '-, d

.

t BI'!lulJO 'I'Ião e Saul

IIdiretor de despertos aqua- HIllL�àr guarmç,oes nao ape- I'
vence r o concurso lllS 1-

,
ma, a ls�oRlçao os In e-

,

"

.

� t'd d t d' d d L'
' * * * ,

ticos da entidade nacional, nas elo Rio como, de São: UI o, en '1'0 'a Imprensa ressadps U'l' Re e alga' .

sr. Carl�'s "Osoriü d:e Al- P�_l'ula, S::mta Catarina, Rio' brasileira, à melho'i' repor- de. Deff,�a Nneional, Andra. ,O ?RE-NAL, o grande.
meida, -acertou os derradei- lirande do Sul e Espirito tagen sobre a grande cM· das, 1443. -;lass.lc�, ?O foot-ball ga�-I
1"OS uetaÍhes para a gran-' Sa'nto: ---

AJem'5r F da r;Gu� �om4�dft Rftf J K �he��':o�e�ls��t:�oo �:lal���� I
'

... ...... _ • Ai

FE:nERAC iO (A"I1'AD�l�Eurrf DI: TEN1e'
,Ui; -

I!l! I Jehu i:: u�,tti U rJ.l'u�' �h� tendo o ?rêm50 derrot�d� 0.,1 ,O CIclista calom�rnõ Ce- I
e admirável, resistência pe-

';U '. 1J.-'l ,�í '''�U� g�Jt'· ,;;; ! U I

f' d d'
""

lI' I
" InternarlOual pelo elaslnco, lImo lVIontes Zuluaga que! dalanco durante quatro

�
EDITAL DE CONVOCA,ÇÁO

'

I pro eSSOf· e e ucaçao ISltS _escore da._10xO. Dois anos. se encontra nesta Capital � dias e:quatro horas.

De acôrdo com os Artigos 14° e 15-0 dos Estatutos . RIO, 15 (V. A.) _ Em --datarie- do 'Brasil teve gran- d.epois o Grêmio quasi repe- I desde segl�n��-feira proce" I ,Será na próxima quarta
fia _F.C.T., fic�� c()nvidada� �s. Associa?ões filiadas: pa- data de ontem, o presiden-I de repercussão nos meios

tm o escore, 'vencendo por i dente de Jomville, aonde' feira em horárie qlTe opor-
,ra a Assembleia GemIOrdmal'la a realIzar-se no dIa 20 te da Republica, sr. Jusce- �sportivos do país, tendo

lOxl. So-mente em 1915 o: empolgou toda a "Man- I
tunam'ente será divulgado.

co corrente mês, no Edificio Montepio, síto à rua Tra- lino Kubitschek, a�sinou de- em, vista que Ademar é efe- Int'ernacional �ons.eguiu I chester" ,catárinense com a
'

O local escoihido foi a Pra

jano na ]l, 40 ando 8/402, para deliberarem sôbre o se- ereto nomeando o bi-cam- tivnmente U!Jla das glori?s d�rrc�ar pela prImeira vez" ?u,ra prova das. 122 horas i ça Getúlio Vargas que ofe-

--<_guinte: I peão olimpico Ademar Fer-,
' st!u rival: 4x1. �nmte�T�lPtas em ci�a de

i
l'Cce espaço para que mi.

I - ELEi>ÇÃ0. DA DIRETORIA, DE
/ ACORDO' rei;:a da Silva para':profes- I do esporte nacional e a sua

"ua biCicleta em mOVImen- lhares de pessôas possam

COM O ARTe' iJ.20 DOS ESTATUTOS. SOl' de educação fisica de! Ilomeação representa sem '.
tu"lufando cont/a o sol in_I vê-lo em ação. _

Florianópolis, 4 de fevereiro de 1957. 11ma das escolas superioreR 'duvida um premio a quem O A
I

clemente. a chuva e o so-' "

Dr. João �)'avid Ferreira lAma ' do DistrÍto 'Fe�eral. I tanto fe� em prol .do nome .' rquelro 6r05115" I ?O; ,!á marc::>u a data para o
I

Aguardemos, pois, a pró-
PreSIdente da 'FCT. O ato do mais alto man- do BraSil no ExterIOr. '

• lmclO �d� prov� -das 100 ho-
;
xima quarta-feira, qll..ando

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

RIO 14 (V A) � ,ra�, com a�qual d�ráao pú- o maior ciclis�a da atuali-

i . JOft, ,80, C�XlaS, ..rIRft·· O�INTERNICIONAL ��::ei!e:��a��J:�n:�!; i·;i:��;�E;E:.:��1:::ndJ2� :jAei:.u:m��::'i::: : ;;:i��
P bJje "A e-�ORA" 1 t 'd' d ,.sVeegdUI��arma. c.lh'eVgean��ezaUlelmla'aCco.Onl"--·'1 -HOO-JEO-N'(\O

.....

(()-LU·OB�·f'� o._.11'o�.DEo,�AO�'(S).-.·TOe:, ",U 1';_a
li ,de r� e ��n� !'O-me 10, sen -o; r:aliptos, se;-á o mesn:o cI�a- ras d� nOfso Est�do. lVIário i.' " �� •

Porco A 'egr�,:, , I desde Ja, uma das grand�s que auter,tIco, do CaXIas, de FerreIra e DarIO, ambos do com o arqueiro GrosIts, I
"N t d 'd t h' espel'�:mças da direção ru- Toinvile, clube ao qual es-: transferid'os para o futebol que subsistil'á até a sua II G R r T o D

B" r A R
.

,

g'ou: '�a;�' :est�s�nn�mln�e�� bra: ' :á vinvulado.... 'I' ban1e�r�nte eram os prime.i- chegada-- a Viena, quando I
'

" t l '

' N A V A l
.

aI o jogador cata-'
ros e nao chegaram a VIr :então tomará a decisão,fi-, ,

::i�:I��; 'Joel conte'rrânéo O �REdINARAt I:I0JE h
E' O TERCEIRO �A LIST� I porq1.le Portu�uêsa e Sa�- naI., I com (auby �Ni7�"iI\ ttI V'�r!t I n�;�

,

'. _J.oga,_ �r Cl;l a,l:mens� �.�- Joel,
.

como se observ�, e, I
tos foran� malS rápidos na! Dessa forma, em, acordo I ,rç�A\hlí"V 'V I!ii U ,..U'tfÚY

dos gremistas
!
tJ'llarez e Vi Je mesmo esta�a pai t:CI- o terceiro da famosa lIsta :;0n�nltaçao. Joel, no eu- escritQ e assinado, G.ros,its! ,R 'd. .., _:

""-
é precedido de rutilante pando �O' ensaIO, coletI�o ele quatro �randes elemen-' t�nto, tu'do indica que fica-I

se co�nprómeteu a vir para I eservas '

. e meSdS na -sec retana
cartaz. Joel atua, indistin- dos r�blos, quando entao

I
tos pretendIdos pelo Inter- ru. Quem será o outro vi- o Flamengo, se vie'r para li di!�' ,0m:.b:.:Z: POdi); mO"'J' " no::- ,;;;onol, �ra d". ''':;':::;: .J,'.)iõo Am�<Íca do JS"!. : l;n I'!!!i "__, _�_l!_�.__,_ ._

,_

O 'Ba,ngú do IRIO, em -·Santa �cãiarTnã
ZIIIN�� . O.M410:R;JO,GADO�"DO,M;,ON-DO, A �,R-A,ND.E"A'TRAÇÃOm', '

Do Sr. f,austo de Alm�lda, Ilustre Pres,dente do CLUBE ATlET!CO �ANGU, do Rio de Janeiro, o desportista Dirceu Gomes recebeu o se�

qui�te despacho: ACORDO NOSSOS ENT�N'D-I_MENTOS BANGO (OM"ZIZI:NHO JOGARÁ ,FLORIANÓPOLIS TERCJ4 FEIRA NOnE '19 fRENTf_SE'"
lEÇ.AO lOCAl.pt BASES, �STABElECIDAS NOSSA EQUiPE ESTARÁ DISPOSiÇÃO GRANDE AMIGO MAIS DUAS P.ARTIDAS SANTA CATARINA,

___.........,.... -�__... ,�ABRAÇOS FA�STO ALMEIDA PRE5.fDENTE BAN60�'., I'
'

'

,,'

Serêo edversérios ,d9S universitários
ncne-amerlcancs: Catarinenses, Ca�

,
"
/' -

riocas, Gaúchos, Paulistas
e lapichabas'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE DIREITO DA po!'Lo no ,�rtigo 455 citado,
COMARCA DE T1.JUCAS. sendo, afinal, reconhecido

i o dcminlo dos
. supl�ca�tes

Edital/de citação, com o sobre o refendo imóvel,
prazo' de trinta dias, de in- cu[a sentença.. lhes servi

tercssados ausentes, incer- rá de título hábil para a

'tos e desconhecidos. ! i u,'('dção no registro de
,

'I, imóvel. Protesta-se provar
O cdadão Carlos Temes, o alegado com testemunhas

Juiz de Paz no exercício
.

e vistorias, se necessário.

do cargo de Juiz de Direi- Dá-Sé a presente o valor de

to da Comarca de Tijucas, três mil cruzeiros para os

do Estaóo' de Santa Catarí- (�feitos legais. O solicita
na, na forma da lei, etc ... "dor que esta assina tem

I sua residência nesta Cida
FAZ SABER a todos ue, onde recebe çltação.

quantos o presente edita! Neste termos P. deferi
J'de citação de

I

interessados mento. 'I'ijucas, 2& de "ja
o Prefeito Municjpal de Florianópolis, no -uso de ausentes, incertos e desco- ueiro de 1957. (a) Claudio

suas atribuições. nhecidos, com o prazo de Caramurú de Campos." Em
D ",E T E R -� I N A: tl'jnt� dias, virem ou dele ,;ljta- petição foi exarado o

A suspensão de vencimentos ide todos o-s professo- conhecimento, tiverem, que seguinte despacho: - "A.'
t es municipais, não titulados, que não' frequentarem o por ,parte de Vicente Toma- 'Í conclusão. 'I'Ijucas, 31-1-
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, durante o período zi e 4 mulher lhe, foi diri-, HI57.' (as) Ca-rlos Ternes
c1as atividades do mesmo. glda a petição do teor se- - J. de Paz, no exercício

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 9 de Janet- ,?uinte: - "Exmo. Sr. 'Dr.
'

do cargo de, J. de Direito."

de 1957. Juiz de Direito da Comar- Conclusos os autos foi exa

CR. Vicen'te T'oma7;i- e sua rado o· seguinte
.

despa-,
mulher Ilda Darossí Toma- cho: - "Designe o. SI'-. Es
si, brasileiros, - o primei;. crtvão : dia' e hora, no local-

------, -, �- ro lavrador' e a: segunda de do costume, para a [usti
profissão doméstica, .resí- fiea<;ão,' feitas as neces

dentes e. domiciliados no lu- sárlas <intimações. T,ijucas,
gar Nova Descoberta, des- f:2-1957. (a) Carlos Ter
ta Comarca, - querem moo' nes, -- J. de p.a:z, no exercí-.

,

BODAS DE OURO, I
ver a presente ação de usu- do do cargo de J. de Di-

Marcos Maneei Cordeiro e sua exma, srã:' valem-se capião em que expõem e"'re-
, reíto," Feita a justificação

-dêste meio, vara agradecer a todas as pessoas parentes e querem a V. Excia. o se- foi proferida a seguinte
'migas, 'que eviaram cartões. telegramas, que foram à gu1nte: - I - Que os; su- -léI. tença: - "Vistos, 'etc ...
�lia residência, ou de qualquer modo expressaram mani'" ';Jlicantes são posseiros, há Ju!,go per setença a jus
festações de apreç,) e regozijo, quando da passagem de mais de vinte anos, por sí e tifka<:ão ,retro, procedida'
'uas Bodas de Ouro.

'

seu� antece�sores, de um ,,'�;r s autos' de' Ação de
Aproveitam a qwrtuhidade. para agradecer de um terreno situado' no lugar USll(',:\pilío"'- reque;ida "por

'10do todo especial, aos seus sobrinhos e sobrinhas, que "N?va. Des�obe.rta", dêste \'ieü1l>te Tomazi e si mu

nuito contribuir�úl" pará dar, maior brilho às c'omemo- Pr1,meuo DIstrIto, .com 380 iher ,r m:a que surta seus

'ações desta grata f:iéméi'itle.
'

metrcs de 'frente& e 75.0 di- 'li v;(.;o<; ( jurÍ.dicos efeito�.

C.'
�os de f�ndos; 7-, ou ,se- Citem-se, por mandado os ,.

, !asa ...re,SI·-de n·.c"la I' -CAI., garc'age .���, 285.�0��e�:��� ��a���� ronfi'ontitntes conhecidos
U

�,
U ' il1 Imóvel; poi' edit!l'l,', eom

.... te em terras de Domin.g'osAluga-se uma ttima casa residêncial com, garage, ti pl"IZO de trruta dias, os

luarto para empreg;1,da, instalações, 'sanitarias, etc. '!:eodoro dos Santos, ao Sul, jntere.;;sados incertos; pes-

Sito à rua Anto:'io Matos Arêas, 359 _ ESTREITO parte em terras do
.

reque- ''}.)!umeptc, o Dr. 'Promotor

_, óLÍmo Bairro., ", \, I re�te e parte
,

em .�ltas .

da r(tbi�tG'; e,'-por precatória

.

.
Inform:ições C(ldl Lau�'o Lopes a Travessa Argen- I

Usma de Aç�car T1Jucas, a
a ser expedida para o Jui-

"1a 1\0'10 OH nelo L,lefone 2"48 .

Leste em terras de Sebas-
�o (te Dil eito da la Vara

..1_- ,__

1 ,l ,:> •
. ,tiáo Rebelo e a Oeste em ,h Comarca de Florianó-

dita:;-' 'de -ValdemÍl�1? Ros-
, poLs, o Sr. Diretor do Ser-

\indú. � Ir - ,a ,refe.rida viço do Patrimônio da
posse peJZtencia ao pai da'· .

I. C
União. Sem custas. P.R.I..

3Up !cante, arlos Daroi1si, tijueas, 4 de fevereiro de
faleddb 'há sete anos, e HHi7. (as) Carlos Ternes
meses antes de falecei"
ti'ànsferiu dita p.ósse 4"su-'
olicante que, em ato COl1-

, tínllo,. \ passou a ocupá-la
'?om o suplicante, pacífica,
20ntínua e' ininterrupta� guem possa aiega ignorân-

cia, !nandou expedir o pre
'mente, com âniino de dono. sente edital ,que se�á afixa
- III - Em vista do ex-

do na s,ede dêste Juizo, no
posto querem, os suplican- lugar do costume, e , ,por
tes, regularizar a sua pos- cÓ'!)ia, publicado UMA VEZ
se sobre o referido' imóvel, ".,. d J t' TRES
d 'f 'd d

• . no c'larlO. a tiS Iça e
e ';'I)n orml a e com. o d1S- \ E"DS

.

I "O E t
t '"

. .

�I••<. no JOI'na s a-
oos o) na le1 federal 2.437, ,,,'d ·FI ..

'1' D.. � ri 'd
. 195'5 ' G,l, e Ol'lanOpO IS. a-

,e I . e maIço e ,que, d t'd d
,

"f'
.

t' 550 d
:iO (' passa o nes a Cl a e

il()Ql lCOU o ar 19O . o
..

"

. . \
'

.

(_"dl' r"l E d"t
.. tle-CPIJucas, aos quatro dias

o p:o v1V1 . para o , 1 o '�d f
.

d,

'

d'
-

i ,eu mes e evere1ro o
irr l'equerem a eS1gnaçao .

1 '1" -h .

t' I ano de nul novecentos e
... (J l Ia e ora para a JUS l-I'"

'.

,. - "d' I t
cmcoenta ,e sete.' Eu, (as)

flcaçao eX1g1 a pe o ar. .

'

. _

1"'5 ri" C 'dO d p' GercY'dos AnJOS, Escr1vao,
'" ,._9V o 19o e rocess@ d t'l f' f'C'· '1 I d

- o {l logra e1, con en e
'VL. - na qua everao

.

"

..

,

. 'd 't t h
subscrev1, (as) Carlos Ter-

.;er I)UVI as as es emun as

fnácio Smaniotti e 'Manoei nes J. de Paz, no exe.rc1.clO
'naso, lavradores,

.

resid�n-
do' cargo de J. de D1re1to .

Les e domiciliados no loca,!
Está conforme o orig;inal
àfixado na sede dêste Jui-
zo, no lugar do costume,'
sobre o qual me repOl�to e

lou fé.
Data supra. O Escrivão:

f'é1'CY dos Anjos.

Florianópolis,' Sábado, 16 de Fevereiro de 1957

JUIZO DE DI_ftEITO DA

4.a VARli DA COMARCA
DE FLO:�iANúPOLIS.

, OSMAR CUNHA
'\ -

Prefeito

., - "

AVO! MAE! FILHA!
iais e requerendo desde 'já dó Orgão do Ministério PÚ-
) depoimento 'pessoal < de' blico e da F�zenda do Es
.uem - contestar, sob pena Gado, para todos, querendo,
le confesso, 'junta a esta os contestarem o pedido, no

-

Edital de eitaçãu com o pra- Iccumentos anexos, Dando I prazo legal. Outrossim, cí-
zo de trintà Ç30) dias. l presente o valor de ' .. i • tem-se por edital com- o

:;1'$ 2.100,00 para os efeitos prazo ,de trinta (30) dias,
f isca is; P. Defer-imento, os interessados incertos
,710riimópolis, 10 de janeí- citação êssa que de\rerâ
'o de 1.957. (Assinado) ser feita de conformidade
roão �Iakowiecky.' Rol de aom o artO 455 § 10. do Cod.
estemunhas : José Alves de Proc, Civil. Custas afi
Carriço, Oficial da Re-" nal, P.R.!. Florianópolis,

,

.erva da Força' Publica do �9 de janeiro de 1957. (As
�stado, residente .nesta cí- sinado) Eugenio Trom
Iade, Patrocínie Jeremias »oswkr 'I'aulois. Filho, Juiz
)uriques, comerciario, re- Ie Direito da 2a. Vará no

FAZ SABER aos que o �ente também nesta cída- -argo de Juiz de Direito da

presente edital de citação, Ie, Em a dita' petição foi ia, Vara. E pata que che
cam o prazo de trinta (30) iroferldo o 'seguinte des- rue &0 'conhecimento de
dias, virem ou dele conhe- pacho : R. Hoje. A. designe :odos mandou expedir o

cimento -tiverem
'

que, por ) Sr. Escrivão dia e hora, iresente edital que será
parte de FRANCISCq PI- �om as intimacões neces- tfixado no lugar de cos

NHEIRO na ação de Usoca- .árias, Em 14-1=57. (As�ina- .ume e publicado na forma

pião, em que requereu pe- lo) Taulois Filho. SEN- la lei. Dado e passado nes- 10

rantl} este Juizo, lhe foi TENÇA: VIST0S ETC. a cidade. de Florianópolis"
dirigidá acpetição do teôr' .ulgo por sentenças pre- o. prrmeiro dia do mês de I
,seguinte: Exmo., Sr. Dr, .sente justificação, em que i'-evereiro do ano de mil 1

/, Juiz de Direito da Quarta 'oi requerente FRANCIS- iovecentos e cincoenta e

Vara da Capital. FRAN- :;0 PINHEIRO, 'afim, de sete. (1.957). Eu, VINICIUS
'CISCO PINHEIRO, brasi- �ONZAGA,. Escrivão o su-

leiro, casado, residente e ue produza os seus devi- bscrevi., (Assinado) Eugê-
domiciliado- nesta' cidade', "os e legais efeitos.' Expe- io T'romposwky Taulois
querendo p�'oii.'love� neste 'L-se' mandado' de citação Pilho, Juíz -de Direíto da
Juizo, uma Ação de Usoca- os confinantes .do imóv�l �.a Vará em exercício na

pião, ,vem, por seu advoga- m' questão, bem c'omo ao La Vara.
do infra assinado e procu- )iretor do serviço do Pa-

radar (Doc. ,no 1) inscrito rimoqio da Uni'ão e ao Dr. Confere, cem o original.
na Ordem dos Advogados ta Promotor Público; na O Escrivão
do Brasil, Secção, de Santa lualidade de representante
Cntarina, . sob nO 823, ex- ------ ,..-'----'�-�"------------

pô]' e. re'querer
,

'o, que se_

gue: - 1) Possue o supli
cante, nesta cidade de

FloriMlópolis, um terreno

com a área de 500,00 me-
'"
...

" .

,
tros .quadrados, com o alll-

mus donüni", CONtínua re
pac;ficamente sem inter-

rupção nem: oposição, pGr
si (' seu antecessor,' há mais
de '23 anos (vinte e oito

anos), e no ,qual acha-se

COllE,trnida 4ma casa de .

De orde'm do- S:'. Presidente em ,exercício, convoéo
macieira, conforme certi:
dãci' da Prefeitura Muni'::-

s senhores associadGs pâra urna assembléia, que se rea=
, ,zará no p1'óximo �sába_d.o, dia 16, às 15' horas, na rua

cipal desta ,cidade (doe:
, 'rajano nO 12,' sala, 1Ô;' afim de tratar dos seguinte�

nU 2) ;,'II) A referida pos- Iss.untos.: ,

se foi exercida pelo pai}o '1.0 _, Êieição na. 'Diretoria;
�uplicante (�iberato Pi-' ,

nheiroj": de 1:.928 até �1:3. de, :.. � �.o -:-;"ll�fo�I!\fr;'��,�ta�utos "

,

' �.o,,_:_, Aulas-..:-de mgles. ,
\

outubHl, de,1.93'1,' qua,ndo , Caso não haja �'qu6ruJYl" para a primeira reunião;
• faleceu,' e .de 1.934 até esta

'ica, desde- já, convocada.outr:;t meia hor� após e que se
data vem 'o Suplicante exer-

, 'ealizará com qualquer Iiúmero de ;ilócios.
ren.:õ, <l,posse em continua- '

Florianópolis, 12 de fevereiro d'e 1951. "

ção a. seu pai, hem como
, Prof..Jos� Agostilibo da Silva

ven� pagaJldo a Prefeitura,
'd'

Secl'étário em exercício.
Municipal os impostos e-

,

vidos; III) O referido tel;

reno; tem as .seguintes di:-

'mens,"Ies . e confrontações:
Largura d,e frente ao Sur,
com 10,00 metros à rua

General' Vieira da Rosa;
Lal'i.;ura de .Fundos ao Nor·

te, 'com 10,00 metros, ex·

tremando com quem de di

rei to; a Leste com 50,00
:neti'o� de Hente' a fundos',
extremando ,com terras de

JIorténcia do Livramento
Aduei e a Oeste, com 50,00

. m�tros de frente a fundos,
oi"

/

extl'C"l1ando COIl).. terras de

João, Manoel Barbosa, tu"
do conforme planta anexa

(doc. na 3); IV) Nãe pos
suindo o Suplicante titulos
sobre � aludido imóvel,
quer adquirir o domínio do
mesmo com fundamento
nos artigos 550 e 5,52 ,do
Código e Lei nO 2.4.37 de 7
de março de 1.955 e na, cQn
formidaqe dos artigos 454'e

'seguides do Código de Pro
cesso Civil. Assim, pede e

-

requer a V. Excia., se dig
ne ouvir' as testemunhas
adiante arroladas e que
comparecerão em Juizo, in
dependentemente dê inti-'
mação, sendo feita a justi-
"ficaçi1o "ab initio",' e, jul
gada esta. se proceda na

conformidade dos artigos
da l.ei Pl'oces_ual a'Cima :t;e
feridos, scndQ, citados os

cônjuges dos comrontan
tes, o D�. Pro-moto:t; Públi
co e o Domínio da União,

':"-para, após os trâmites le
gais, ser, dat'a venia, jui.
gada procederite a presen
te aç!",o, podendo o Supli-,
cante adquirir o necessário
titulo para a transcrição no

Registro de Imóveis. Pro

testando por todo.s os meios'
de pl'ovas em direito per

mitidos,' vistorias, teste-

,munhai;!, documento,S, peri-

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher �ilarâ dores

ALIVIA- AS CÓLICAS UTER)NAS
Emprega.se com vantagem para com,

bater as irregularidade5 .lIas funções
periódicas das senhoras. E calmante e'

regulador dessas funções,
FlUXO.SEDAT1NA, pela sua com

,pro(Íada eficácia, é 'muito receitada.
Deve.ser usada com confiança.

o Doutor Eugenio Trom

poswky Taulois Filho, Juiz

de Direito da 2.a Vara no

C:1rgo de Juiz de Díreító da

4.a V�ra -:- Feitos da Fa

.zenda pública da Comarca

Ide Florianópolis, Capital
do Estado de Santa Catari

na, r.a forma da lei, etc.

,Prefeitura Municipal d� ,'polis.
P o R T Á 'R I A N. 5

AGRADEClMENTO

CASA'.

Vinicius Gonzaga

Na escolha dos tecidos da mais alta qualidade,
no corte impecavel, moderno e distinto �' na garantia
de um produto bem acabado, está a base da esc..*elen
eia das roupas bem feitas Imperial Extra.

'

.. O Magazine Hoepcke é exclusivo distribuidor
,em nossa cidade deste famoso produto.

EDITAl�,DE ,(ONVOCACAO
.

,Médlço. p'eq. fa�ília, '2 filhos mai_ere;!, prôcura alu.
;:-::;1' casa el 3 dorn�itórios. Oferti à' Dr. S. Hoffmann.
'�aixa P�lltá'l 4�'. ,D.ll Ho,teJ:"L��L,�,_ � .... ,�,.'-" 'o' o:"', �,,,

.

. , \\..,.,_ -

:�� }k'(' -..... : ."._
- ',"::'

Querose"e. a DomiciliB
Os pedidos uú't'm ser encaminhados ao Posto 5 pró

dmo a Escola de Aprendizes Marinheiros ou pelo tele-
fone 6209.

'

-----_._-_ .. _ .

I
, I

\.

\

i-o
..

,------ ,..���"�--

EDllAL

',I

- J:,�de' Paz" no, exe,rc·Í(}io
do cargo de J. de Direito."
E para que chegue ai\) co

nhecimento de. 'todos e nin-

, -lo ,imóvel, as quais compa
:'üCeI'ão independentemente
ie citaç·ão. Requerem mais

que, depois da justificação,
,eja féi'tã ,a citação dos
20nfrontantes 'Domingos
Teodoro dos s.antos,

-

resi
dente nesta Cidade" Sebas�
tião Rebelo e Valdemíro
Roslindo, residentes em No-
va, Descoberta,' - e Q're- Vende-se casas de madei-
Dllesentante legal da Usina l'a, com agua e luz, ,110 Es
:e ,Açu:car Tijucas, - bem treito, por: preço de oc:asião.
:umo ,a c.itação dos interes- Informações na "Metalúr- -

"ados ineertos e descohe- 'lica Atlas" eom' José, à ruá

-::idos, -.- por editais de 30, Gaspar Dutra, 114, Estrei

![<1S, do Sr. Diretor do Pa- to.

1 tri;nôllio
d.a União, por pre

eatória em Florianópolis e

do·'Sr. ,representante do Mi-'
,

nistédo Público nesta éi-
da�e; todos para contesta
rem. a presente aç-ao dentro
do prazo 'de dez dias, de
:or formidade 'com, o ,dis-

CAMINHONETE

'Vende-se, a vis1ia uma

Ford F-I - 1951, "im ;óti
mo estado. '

'Tratàr à Rua Felipe
Sch!llldt - .34 - sala' 6,

_ ,.--0, ._.

CURSO AN'.I'ONlETA DE BARROS
/

Exteu'ato' fundado em 1922
, Ma.tríet.la: de 1� a 17 "do corrente para os que já

,�;o �lun·os.
Je 17 a 20, ípara os novos.,

Representação
Firf!la do Rio, aceita representàção de secos

! lhados,
"

e, principalmente de salgados. Cartas'
: SARNEIRO ;:_ ,Rua Costa Bastos, 556 - apto 201
.. ereza - D, Federt,l.

, :
e mo

para
-S .

\

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 16 de Fevereiro de 1957.
--------------- -------------.--------------------------------------�� -----------------------------------�---------------------------------------�

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.!l

2 - sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto.

3 _ domingo ParmáciaModerna Rua João Pinto

9 _ sábado (tarde) Farmácia St6 .. Antonio R. F. Schm idt
10 - domingo Farmác.ia Sto. Antonio R. F. Schmidt

16 - sábado (tarde) Parmácia Catarinense Rua Trajano

I 17 - domingo Farmác ia Catarinense Rua 'I'raj ano

I
23 _ sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
24'- domingo Farmácia Noturna Rua 'I'rajauo

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Sto.' Antonio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,
",3 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem

'Prévia autorização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, Janeiro de 1957.

Expresso florianóp.�olis LIda. I � It-u��-EoT-s�a-idD-oEd_'����mM_p�_��A_�_
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO ilXPImSSO i

FLORIANÓPOL!S LTDA.. I'l'l'ansp�rte;; de Carzas em Geral e�t;r,-e: �'LORIANóriO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, 'sio PAULO, R10 I
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA Matriz: FLORIANóPOLI2 FÜia]: CURITIHA

-- ADVOUADO -'

R
.

I
Escritório e Residência. ua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Av. Rercilio Luz, 16 Telefones: 25-34 (Depósito) 3�2/�6

DR•. MARIO DE LARMO Telefone: .�34C.
.

- 25-35 (Escritór-io Telefone: 12-30,

I
.

CANTIÇAO Caixa -Postal, 435 Fonu. Tel�,. '''SANTIDRA'' ..............._.•_

................
'

V'w��_��...
M É D I C o DR. LAURO DAURA End. Tele&,. "SANDRADE"

�

SLíNlCO DÉ CRiANÇAS CLíNICA GERAL -:-:--'" -- -
. .

ADULTOS J...:specialista em moiéitiall de I

Doençl;sJnternal Senhoras e vias uri,ná.riat'. FIlial: SAO PAULO Agêu('ia: POnTO ALEGt{l<� :

V" (j'
,

CORAÇÃO ,- FIGADO -- RINS Cura radical das lnf�Cç'Õe8
.

"Riomar"
.

I' lagem I' mo. segarilo-ç'a.- INTESTINOS agudas e cronicas, do aperelho A ld d E t d 6 /
"

d d
.

. '- vem li o s a (\ -l 'f{j '16 Rua Comendador A eevedo, t '

TrlltaPlentn mil' erae II gellito-urin{ll'1n e� amu�. n.
.. uu

d-cons\lltóri:'FIL�:a Vitnt Mel- seD:s�nçab do aparelho m,eBtivo .dti�:�:f�:;; �s7_�L50!iif Telefon:� 2-a7-3�
.

.

, e
.

japi IZ ."

-

eles, 22. e do aístama nervoso. -,
'

O '8 OQUD
. HORÁRlOl Horário: 10th ás 12 e 21h ás fi. Atende "RIOMAR". I !_}!.O,�� �.!!.1'.,� MICRO-ONIBUS DO -,

Das 13 às 16 horaa. Consultório: R. 'I'Iraaentea; 12 E��L Tele,. "SANDRADE' - Elld. Tel.,g. "R.IQMARLJ". IIPIDO ,ISOL.'BRISILlllOJtT..tefOlle: Consultório - 3.415 - 1° Andar -- Fone: 3246. �,

Rertdência: Rua José do Va,le Reaidê-icta: R. Lacerda Cou-

Pereira 152 ;_ Pruia da Saudade tinho, 13 (Chãcara do Espanha)
.

Alhada: RIO DE.JaNE!RO Agênda: BELO flOin.
_ Coqueiros - Fune : 3�48. "'Rio.á"". ZON'rE

·---oi. CON�TAN'rINO- "Rioml\"'�;'

. DIMATOS
Rua' Dr. Carmo lvetto, :)fl A -p'llíàa Aridr 1S, 871-B

MtWll:O CIRURGIA6 DR. NEWTON J.i'C>llel� 82-17-33 e 32-J7-li'i Telefune: w JO-27

l)oenças de üenhnus - Parwa D'AVILA Atende "RIOMAR" A'iende "RlOMAR"
__ Operl.ções _- V�all UliB�rla. CmURGIA GERAI, End. Tele"': "RIOMARV"

.

Curso de aperfinçOamelltJ e '.
..-

't'. nos'Hospítais de Doenças.de Hen��ral _. ':r�ctn. NOTA: - Os nosso rvíços nas "ra"as de Po�rt
lúnga pra.lca '. I logia - Eletl'lcldade Medl,'a , . __.

J

_ �
... � l

)3U�nos,Sll:;�'RIO' Rua }!'elipe .

Conc't1tÓol'io: Rua Vitor _M.el., Alegre. RIO e Belo !iorI20ntt', lfIao efetuados pelos nosso!>'

CO�S L 0ln ('obrado)' }l'ONI!; l'�l"s n. 28 - 'relefone·. 3:�0'1. 'agentes .

Schmldt, nr. " s .

I r It· D 16 h '.

3ú12.
-

.
.

\..onsu us. ali ",,1'all em
. "RODOVU.RIO RÁPIDO RIOMAR"

,
.

I' O' d 8 16 á8 18 ho- dIante. -

HORA ,1 • a '

Resirli>�'ia: Fone, 3.422
ras' R Bl 71 C

�

Iieeidência: A�enída Rin Bl'aD- ua: limenau n..
.

onsultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóF'OLI�
co, n. 42.

, d

.

-Fones: 25-34 e 25-85 -
.

.

'f�lefo!�=�e _e:;:� _�__
--- -

:�
��g••••••••••"•••••••••••••••••••••�••••••,

-

DR. !. 'LOBATO � 19�\f&.:.!·/a I--=::
: -j owr< : :

-, FILHO I t! - " �,,,.' •

�)oença" do aparelho resp1tdtór.o •TlJBERCl5L08E
_ ..

RADIOGRAFIA E RADHJSCOt>tA - .�
.

.
DOS PULMOES I '

, J .

C\rurgia <ln Tora:c I O ESTADO
F'nrmadn pela FaculdaJé Nach'-

\DMINISTRAÇAO

reu Ra��8 ) _ Cx. Pnstal 139.
I�urso' d�' �síleClall1açã� p�l" I

Dirt'tor: RUBENS A. RAMOS
,. N. T. EX"ll:te1:nn e Ex lUIS 11- -

Gerente' DOMINGOS F< D.
tente <le �irllrl!la edil' !rvf. lIKú .

AQUINO
�

GUlmaraea" <lUu).. Representallt.... �

Con�.' J!\lipe SChillldt, 18.. Representl;oçõe� A. S. Lua
Fone,3801 .Ltda

.

MÉDICOS Atend(j em hora marcada. .

Rt:'3 Senador ·J)antas.•.0 _ 6"

CIRURGlA CLfNICA Res: _ F.uE. EiótAve. JuniN· andar.
GE:RAL-PARTOS <o -, FODa: li.lI' Tel.: 22-5924 - Rio pe Janeir"

Serviço �ompleto e especiali- -- ._-' ,- Rua 15 de Novembro 228 1>0

"11'10 das 1'0ENÇAS DE SENHO, nIL'EwALDO' 8CHAEFER ndar sala,612 _ .S;O Paul ..

RAS, com mod!lrnos método,. de
Clinica Médica de Adultos Assinaturas anual •• Cr$ 100,00

diagnósticos e tratamento. .

SlJLPOSCOP-U __ HISTERO - e Crianças \ Vend" á�ulssa ••••.. Cr$ 1,00

ISALPINGOGRAFIA - METABO� Consultório _ Rua Nu- Anúncio mediallte contráto.
, LIS:r\iO BASAL Os originais. mesmo não' pu·

'\ It'\dioterapia por ondas curtal- ri�s Machado, 17. ' blicados. não Rerão tievn!vi,1".

EletrncQagula<;iio - Rains Ultra Horário elas Consultas -- A direção não se responsabiliza
Violeta e Infra Vermelho. . pejos conceitos emitido,s nos ar-

(;onsllltórjo: Hua 'Trajano, n. 1, das 16 'às 17. horas (exctlto
lO andar _ Edjficio do Montepio:. tigos assinados .

.

HoráriQ: Das 9 às- 12 hor�. � a.O}"_ <;,abados). 'INFt)h. ........,:OIlS {J':XIII

[Ir. MUSSI. ,Residência: Rua MeTrô' e o leitrf encontra!:.'á, nesta ro-

Das i6 às 18 hora. - nra, � luna, info.rmaçõe_s que n..:cessita

,'dUSSI
Alvim, 20 --'- Te!. 3865. diàriamente e d'r imediato:

R<lsidência.: Avenida 'Í'rom-
- ORNAIS T&lefi...e

[J.,wsky, 84. DR. JúLIO DOIN O� 1:stadn .....•• ,.... 3.022

, VmmA A G!lZeta .••..•.••••..• 2,AM

DR; ANTONIO :MONI� MtéDICO
Diário <l" ". 'iI' Ui79

DE ARAGÃO gSPEC,IALISTA.· EM OLHOS Imprensa OfL 11 ....•... t_6S!<
HOSPITAllfJ

C'lRURGIA 'TREUMATOLOGIA OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA Caridade:
ur.tnpedi.l fRATAMENTO . E OPERAÇOES (P d) '2.314

(nfra-VermelhA _ Nebllli�açi� _

rave or ....•........•

CO';9ultório: João Pinto, 18. v. v (P rt ria) 2.03&

Dan 15 às 17 dlà:fiamente.
. Ultn-Snm N �ê: Ram��'

, . . • .

8.S31

M,enos aos Sábados (Tratamento de linualte na ''[�litar '-'"

1.167
. , nperaçio)

. •• .. ..

Res; Bocaiuva' 136.
Angln-retln08copia _ Receita d.

:são Se-bastiao (Caaa de

I�one: - 2)14. Saúde) 3.153
Ocnlol -. Mndt;rno equlpament, M�ter:lidad�

..

D��i�;
.

é��:
VR. A8TONIO HATjSTA de Oto-Rl1lolarlngolnlfla (6nk los Corrêa ;........... 1,1�1'

UN OR I
'

.

Bn Elta�o,) - CHAMAD03 ua··
.

, � J: �, . Hor�r.lo .das 9 as 1% hora. f GENTES
CLINICA E.�PEUALIZADA DE las. 16 as 1� �oraa. . . -: (.ófl\c de Bombei1"J! ... '. II. n

_

CRUNÇAS, I ConsultórIO. _ Hua Vitor Mel '<::erV'i'e Luz '(Raclama-
CõnSlllt�� da·s 9 ás 11 horas, :eles 22 - Fone _!!676. \ CÓé;)." _."

, ,Res." Cons. Padre MI�u"hn"o
""
Res. - Rua Sao Jorll'. 20 Po!ícia (Sala Comissário ..

\2 I � one 24 21. Policia (Gab. relegado) ..

'�OMPANHlAS DE
T'RAN�pokTES

rAC ..

�ruzeiro do Sul ••••....
'Panair o •••••

'
••••••••• � ••

l,lari� ...•••••••••.• � •••

Lóide Aéreo •.•••••••.•.

Relll· .....•.••.••••••.•..
Scandinava8 . •• • •••.•..

HOTÉIS

A Delegacia Florestal Regional
.

'

no sentIdo d.e coihir, ao máximQ POS-

li.ve', as queimadaR e d'crrubada� de mato, afim de impe
�1r 08, d,-,";2s�,ros6� :efeitos-econ?micos. e ecológic.ol! qUl
•.carretam taIS pratIcas, torna publico e chama a :lte::-ão
de todos os propriétáriQs

...
de tenas e lavWldores em �e-

.

ral; para a exigência do cumprimento do Código Flo�'es- !
tal (D,ecr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Esta.do. I D E C R E T O N. 5

,

'QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO O Prefeito Municipal àe Florianópolis; no uso de
Nenhum -,roprietário de terras' ou lavraãor .poderá suas atribuições,

'

ll.O21 rroC'edel' que.ulada: ou derrubada de mato sem solicitar, I CO�S1DERANDO que' o General de Divi-
2,276 fom antecedência, a necessária licença da autoridade \ são JOSE' VIEIRA DA ROSA, 'hoJ'e faleCI'-
3.14!7 fI t I

-

8.321 Oi'�s a competente, conforme dispõe O· Código Flores- : cido, exerceu várias e importantes missões
..449 tal �m seus .M·tlgos 22 e 23, respectivarÍúmte,':'estahdo os

r' em sua vida mi-litar, - sempre se condu-
2.694 nfratol'es sujeitos a penalidades. .

zindo com capacida4e, eficiência e patrio;
Estrela .....•...•.• '..... 11.·6167! REFLORESTAMENTO _ tismo',Ideal ...•..•••••.• ,...... •

.��::!�l�·� ., '. _ _' _ ,l1li
Esta Repartição, pela rêde. de viveiros flo.re�tais, em

CONSIDERAND'O que o extinto sempre

' 119•••• ('ooperação, que mantém no Estado, dispõe 'de lnudas e
. pautou com elevado espírito público e in-

�em,m�es de espét;ies florestais e de ornamentação, para dormida atenção para com ,os problemas do

�.)""'f!lfI!a""'I!V...�IIIIt.IIi·IIII'- :ornecImento aOR agricultores em geral, interes�aaos no
Municipio e do Estado, tornando-se credor

eflorestamento de suas terras, além ãe prestar tod� da estima e do respeito dos seus concidá,-
lrientação' técnica necessária. Lembra, ainda; a possibi- dões;

-

idade da ohtenção de empréstimos para refiõrestamento
D E C R E T A:'

no �anco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.
Art. 1.0 - São-declarados de luto oficial, 'no Munici-

_ Os interessados em assuntos florestais, para a
pio de Florianópolis os dias 8, 9 e 10 do corrente como

lbte-
-

d' I' t :.·espeiJosa homenagem do govêrno e do povo, pel� desa-
. \ ll_çao e. malOreR esc areClmer� os e. requererem auto-

1'1zaçaO de hcença para queimada e derrubadas de mato,
parecimento do Gen(;ral de Divisão JOSE' VIEIRA DA

, d'
. .

ROSA.
nevem ll'lgll'-Se às Agências Florestais- Municipais 'ou Art. \2.0
diretartlellte 9, esta R�partição, situada

.

à rua Sa�!to9
Dumollt nO. 6 em Florianópolis.- .

I
.

Telefol!e:. 2.470 - Ca ixa Postal; 395:
lIa�o:i·.· Endereço telegráfico:, Agrisilva' F,lorianópoIis.

� �. C.

6

PROFISSIONALINDICADOR
'M * D I O O 8

DR. W I\LMOR Z(JMER Dr, ALMlRO BATALHA

GARCIA Diplomado pe la Facu ldade de
.

Medicina da Universidade' da
B ..hía

Clínica Médica de Adultos e

Crianças
Doe.iças de Senhc ras

Operações Partos
Ondas Curtas - R&ios Infra

'iJlplomadu pela Jo'aculdade Na-,
chlnal' de ,\.edicina da Unrver

stdade de Brasil
É7-luternn pnr eencurso da' :-.ia

ternidade-Eocola
(Serviço do Prof. Octâví» 'R4>

drlgues Lima)
�x-Internn do Serviço de Círur
lI:ia do Hospita[ I. A. P. E. 1'. C.

do Rio de JI,neiÍ'o
Médico do Hosprtal de Cartdade
e da Maternidade Dr. Carl"8

Corrêa
DOJo;NÇAS DE SENHO�AS r:

PARTO� - OlERA:_-1)ES
Cons : Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às 18,0& horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035. , r.eR. CLARNO G.
GALI..ETTI

-

•• ADVOGADO - •

Rua Vitor Mei::eles, 60.
};<'ONE:: 2.468

Florianópoli8 - - .'

IH'- Cl<.:SAH BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clín iea de .:Adultos e

Crianças Raio X
,

Atende COIr. HOril Mar-

cada. __

F'elipe Schmidt 3� A Sa

las II � 4.

.ttesidência: .

Rua:' General "Btttencourr
101. J

Telefone: 2.693.

Vermelhos e Azul
Diatermia - Electra Coagulação
COl�SULTORIO: R.la Ccronel

Pedro de M 01'0, 1.541 _

1.0 Andar, Apt. A
F'rente ao Cine Glória - Estreít«

Consultas das'9, às 11,30 e dali
18 às' 20 horas

A D V.O G,A DOS

'�JR JOfjÉ �nmEIROS
V1EIRA

-,- \DVOGADO _,

'Càixa Postal 160 - !taJII'
Sarlta Catarina.----,-�---�__,.-

ORo J(fUO PAUPI.T�
FILHO

,

Ex,int.erno da 20" t�rma)'� ..

n.' e Serv iç.) de gast.::o-elll"rolo�Ja
dá Santa Casa do RiU de JeneU'o

[Prof. W. Berardinelli). .

Ex-inte1'11o do Bospit.at mater

nidade V. Amaral-
DOENÇAS IN'l'ERNAS .

Coração, EBtÔ!)!.sgo, intestino,
Irgadc e vias bilia-:es. Rins. ,

Consultório: Vitor Meirel•• 21.
Das 1� às 18 horae. ,

Residênci'.!.: Rua Bocaiuva 10.

Foüe: 3458.\.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hnspital Slo
•'ranciscoil _ de ASRis e na !:'anta

Clt'!" do Rlo de Janelre
CLINICÁ MéDICA
CARDIOLOGIA

Consultõric : Rua Vitor Mei;

reles, 22 Te!.. 2675.
HorárioB: Seg andas, Quarta. fi

Sexta feiTlts:
Da.!' 16 às 18 horas.
Residência: Rua Felipe Scb

midt, 23 - 2° andar, apto 1: -,

'reI. 8,002.

"....------_.

DR. HENRtQUE PRISCO
PARAJSO
MÉDICO

Operações �,Dnenças de Se
a.!lorlS8 - Clínica de Adultos.
\ Curso de' Esp�cialízação no

Ho�pit!\l dos Servidores do Es-

tado.
'

\i:lerviçÓ' do Prof. M;ariano de

Andrade).
Consultas -'- Pela manhã ·no

\Iospít'll de Caridade.
A tarde das' 15,3!! bit. em diall

te fio consultório á Rua Nunbs

Machado 17 Esquina de 'l'ira-
dentes. 'Tel. 27'66..' .

Residência - Poaa "Presldelltlll
.

Coutir ho' 44. Tel.:, 3120.
_---

CLINICA
de

I)L.9:0S _- OUVIDOS - NARIZ
'.' E GARGANTÁ

DO

DR. GUER.REIRO f)A

FONSECA
Chefe do Serviço de 0TORI

:'010 do Hospital ue Flol'ianópolis.
possue a CLINICA 'os APARE·
LHOS MAIS MODEHNOS PhRA
'�'RATAMENTO dlls pq�ÇAS
o1a ESPECIALIDADE.

-

,

.

CO'nsultas - pela manhã ní'

\:lOSPITAL
A TARDE, - daa 2 as 6-

AQ CÓ'N�Ur.TÓRIO _ P.ua 408
!Lll.:F'·" nO.:J" ,

RI.':_DÉNCli -- Felipe. Sc�
midt nO:llS'Te-1 28116.

-.

DRA. WLADYSLAVA

W. MUSSi
•

;flR. ANTONIO DIB
MUSSI

2.404
2.(i3!i

.

'l.1í94

� .' "I i!\t'1!
O que difine uma roupa bem feita é um éompte

_xo grande de fatore_s. A
.

escolha dos tecidos, o pa
,drão, õ corte e a confecção, são alguns dos prinCipais
que intervem llJ,lma roupa bem feita l,Dtperial Extra.

A venda' destas excelentes roupas ,é feita pelo
Crediário com facilidades, nesta cidade, exclusiva
mente pelo Magazine Hoepdke.

'.700
2.500
11161
Ú26
2.402
1.1l'{7
2.300

Lu� •.•.••••.•.•••..••.

Magestie ..•••..•........

Met'ropol ..•.•...........
La Porta .... , .•....

' ..•.

Cacique ..•......•.• , ••.

Central .•.....••.••••...•8ásla saber ler e escrever'
-PARA-

Aspirar � um Futuro Brilhante Fazendo '

/ POR CORRESPOND1l:NCIA o seu

/. Curs� Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
,

PE<)AM INFORMAÇõES AO
EDITORA LN.C.A, - Av. Rio Branco, 185 - 17.0

ando s/. 1.708
(Séde Própria) - Rio de Jatleiro.

A T E N C A ,()
•

Aceitamos encomendas de PLACAS ESMALTADAS
em côres, para diversos fins. ,

End: DENTAL SANTA APOLONIA
FlorIanópolis - 'Sahta

Rua: Tiradentes,
����������

OSMAR i
CUNHA

_____._"...... ...... ,:P;l'e.fefto

A HORA. DO
T()�lCU ZENA

'�;
-

�;i":\r":'��;�.:F����'--.- ..

_--�..,'�,
..

�. -�-
..��....� �,

<\u PRIMEmO SIN.I
-

')E FRAQUEZÀ, TONICO 'ZENA
.&l.,.JUA 'MESAI

"A 80beran�" Praça 15 d� novembró
. :,' t'Ull Felipe Schmidt

esquina

]<'i�ial "A Soberana" Distfrt" ao Estreito - Canto

� : _:_ ,*y ;II '(
MINISTÉRIO DA

-

AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
RJ.;GIONAL

"ACORDO'" COM O ESTADO DE
SA��<\ CATARINA

"':-- A'VISO

Departamento de �Saúde PúbUca
Plantões de Farmácias

lVI�s de Fevereiro

... O Magazine lloep�ke é 0- fiistribuidor exclusivo
destas excelentes roupas na cidade.

-

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

Estas famosas rodpas, são de venda exclusiva
do Magazille Hoepck.

Curso Particular São José
da

Professôra MAUJA MADALENA DE MOURA FERRO
Equiparado aos'-progr�mas dos Grupos Escolares,

:-aantendo ainda o curso Pre-Primário ·e o Preparatório
a Exames de AI;>MISSÃO aos Ginlsios ..

MATRíCULA para o an..o letivo de 1957
Todos os dias úteis a: partir de 1° a 20 de fevereiro,

no horário ,das S às 11,30 h., mediante pagamento de
jóia e primeira mensalidade.

"

INíCIO, DAS AULAS: 10 de março
MELHORES INFORMAÇõES,: Com .a Direção! à

• Rua Saldanha Marinbo nO 34.

UMA VIAGElV! PELO CONVAIR DA CRUZEIRO DO 5UL
e

UMA V1AGEM PELA T.A.C.!
Responda à estª pergunta: QUE SERÁ CAFÉ DA

MANHã?
UM PThOGRAM:\ DE RÁDIO? UM FiLME' OU A

MARCA DE UM NOVO f'RODUTOT
ENVIE SUA RESPOSTA PARA RÁDIO GUARUJÁ

.\NEXANDO SEU NOME E ENDE:R1l:ÇO E CANDIHA�
.

'rE-SE!
'.

DR. OITO FRIEDMANN
\E N S I N A

Matemáticas ,e Fisiea
R. Cristovão Nm'es Pires 21.
_Esqu. Rua Hoepke e R. Comi. Mafra

.

Uma das tende!lcias mais dificieis de acompa
nhar, para o cidatlão apressado de hoje é a �archa
da moda masculina. .

, Porque não deixe este cuidado aos expecialistas
. das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte
e. padrões e estará bem vestido e na moda.

Magaz.ine Hoepcke -vendem estas roupas com

exclusividade.

. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
FLORIANO'POl1S

"

-\ Estf: decreto entrará em vÍgôr na data
de hoje.

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 8 de Feve
reiro de 195'{.
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIáRIO DE S. CATARINA
---

------------�------
Elurianópulis, Sábado, 16 de Fevereiro de 1957

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

7

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Programa e Regulamento do Carnaval de 1957
Dia 2 - Sabadi - Abertura do Carnaval grandío-

--- EO baue as 22 horas
" ::; -- Dorrn-igo - Grandiosa Mat.inee Infantil

das 15 as 19 horas
" 4 ---::- Segunda-feira - Espetacular baile Car

. navaresco com inicio as 22 horas
5 - Terça-feira - Baile elêspedida do Carna

val com inicio as 23 horas.
RESERVA DE MESAS

"

A reserva de .r esas será feita a partir do dia 20
das 15 as 18 horas na secretaria do Clube.

Preços das Mesa
Para 3 bailes Cr$
Para 1 baile "

A reserva de mesa para uma noite .será
.

dia 28 das 15 as 13 horas.

O clube não drstríbuírá ingressos.
Para as. pessoas em transito, a Diretoria poderá

expenir ingressos, mediante a responsabilidade de um 80-
60, ma diante a se_suinté taxa de frequencia.

.

Preços de Ingressos
Para todas as f estas

.

Cr$ 1. 000,00
Para uma noite " .

5,00,00
Nota - O convite não dará direito a mesa, que se-

rá paga a parte.x \

Menores - Nao será permitida a entrada de me

r-ores nos bailes dos dias 2 -:- 4 - 5.
Na matinée Infcnt il só poderá dançar os menores.

(e 14 anos ",
E' solic itado nos senhores associados a fineza de

não levar pessoas estranhas ao quadro social. 'Outros�im
para poder frequentar as festas do Carnaval é necessa-

1;0 que o Socio exteja- quítes COm a tesouraria, sendo
obrigatoria a apres .. dação da Carteira Social.

Aprovado pela Diretoria em Sessão do dia 11 de
Fevereiro de 1957. I

�

S

400,00
200,00
a partir do

A Diretoria'

Technicolor
No Programa: '

Atual. Atlantida. Nac .

'Preços: 13,00 - 6,50.
Censura até. 10 anos.

.-.·1:4
As 4112 - 7% - 9Y2hs.
A mais formidável gar

ga lhada da temporada!
A história genial de um

sasal moderno, ela no quar
�el e éle na linha de fren
te. .. da cozinha!
O TENENT� ERA ELA
Cinemascope - Technicolor

'de Luxo

,
Com ; Tom' EWELL /

-

Sheree NORTH --:- Ritá
MORENO.
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 1.8,00 - 10,00.
Censura até 10 anos.

\

As 4 � 8hs.

1) - OS OLHOS DA
SELVA - Com: John Hall.

2) - O LUAR DO PRA
DO SOLITÁRIO - Com:
Charles Starrett.
3) ___.:. O CAVALEIRO

FANTASMA 7° e 8° Epis.
No Programa i
O Esporte na Tela. Nac.

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

CINEMA
ClNE SAO 'OSf

. . J\
"Na Tela Panorâmica"

As 3 - 8hs .

A epopéia escrita· pela
bravura de homens de aço!
Van JOHNSON - Wal

ter PYDGEON - Frank
LOWÉJOY - Dorothy PA
TRICK em:

ESQUADRÃO HER'ÓICO

As -:- 81;2 hs.
Cenas eletrizantes reple-

'I'echnicolor
.

Van JOHNSON ...::._ Wal
ter PYDGEON - Frank
LOWEJOY - Dorothy PA
TRICK
No Pr'ograma:
Atual. Aelantida, Nac.

. Preços: 12,00 � 6,DO.
Censura até 14 anos." ,

As 5 - 8hs.

O filme selecíonàdo e re

comendado pelo "Clube de

Cinema" de' FloriÀnópolis!
SEM BARREIRA NO CEU
Com Ralph RICHARDSON

- Ann TODD
No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

Préços.: 13,00 - 6,50.
\

Censura até 10 anos.

\ As - S1J2hs.
Emoções' ainda, não sen

tidas, nesta nossa era de

aviação a jato!
Ralph RICHARDSON -

Ann TODP - Nigel PA
rRICK em:

SEM BARREIRA NO CE'U

Produção e direção
DAVID LEAN,
No Programa:
Cine Noticiánío, Nac.

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

o PLANO DE DULLES REPELIDO
PELOS EGIPCIOS

CAIRO, 14 (UP) - A !in· governista' AI Gomh\lria diz
prens'a egípcia rep:;le hoje,1 Que as garantias of'erecidas
'Em têrmog categóricos, o pla- pelo sr. DuHes ultrapassam
no do secretario

.

de estado'
norte-american o para a -eva- Os mais loucos sonhos ·-do pri·
'cuação da peninsula do Si meiro ministro' isra'elense
nli. Notadamente, o jornal Ben Gurion.

\

Todo o tecido usado nas famosas roupas Impe-
rial Extr,'\ é pre-encolhido, assegurando assim uma

roupa....impeéavel, que não se deforma com o uso e

veste bem em todos os tamanhos.
Esta� fàmosa3 roupas são distribuidas com ex

clllsiv.idade nesta cidade pelo Magazie HoepCke.
Hoepclke.

-_.__
o

_,__

FEs'rIVIDADES DE N.· S; DA BOA VIAGEM
Terão lugar, 3ábado e domingo, vindouroÍy-'dia 17

do corrente, as fes'ividades de Nossa Senhora da Boa

Yiagem, neste sub-rJistrito de Saco dos Limões.
O programa or'�anizado é õ seguinte:
Dia 16 - sábado - Novena e após, barraquinhas;
Dia 17 - domingo - Missas às 8 e 9,30 horas;

, Às' 15 horas, sc:irá a solene Procissão Marítima, que

vercori'erá q itlneráno cile costume, e que será abrilhan
j ada p.�la banda m'. sical "Amor à Arte", da Capital.

1 noite, barraqüinhas e queima de lindos fogos
de artifício.

.

A COMISSÃO

Colunas de cimento
arIDado

Pa l'a cercas, p.H'reiras, caramanchão etc. - Pos·�o

5 próximo a Escola de Aprendizes Marinheiros - Fone

(;209.

Aviso
De órdem, do Nhnseqhor Vigário Geral da Paróquia

fica transferida at,;, segunda ordem a missa e Procissão

ele N. S. do Parto motivo de achar-se em grande enfer

!�lid.'lrle o Provedor desta Irmandade.

Consistório em Florianópolis, 14/2/957
'0 <

ecretário

.SEDE BALNEÁRIA

.. L

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila
-

res, além de explendido para me tor auxiliar de barcos á vela.
Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.

Dispômos para entrega imediata, .nos seguintes 'capacidades:

gasolina
"

8G HP Diesel
80 HP" (direita e esquerda)

103 HP "

132 HP "

EE.UU. farão primei�a tentativa
JERUSALÉM, 14 (UP)

-I passagem
dos navios israa

Um porta-voz israelense dis- lenses pelo golfo .de Akaba e

Se hoje que 03 Estados Uni- virtualmente neutralizada a

dos farão a primeira tentati- faixa de Gaza entre Israel 'e

va para evitar a volta d.a si
tuacão reinante no Orienk j Egito. Contudo', o porta-voz tas. de "suspense"!
Próximo antes da invasão do of:ci::ll negou-se a- informar- ESQUADRÃO HERóICO
Egito por fJ-rças de Israel. O .e .» plano fOi aprovado na

norr a 'voz r�feria'se ao plane reunião de hoje' do gabinete
Dulles que garante a livre Israalensa,
-;--- FÔR'ÇÁ E Lui-DECRESCIUMA� S/A.----

,�DI'I'l·.L DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os senhores acio

nistas desta 'Sociecade a comparecerem à Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 22 de Fevereiro
do corrente ano, às 10 horas da manhã, na séde social,
af im de' deliberarem sôbre a segúinte ordem do dia:

a) - leitura, exame" 'discussão e aprovaçã., do re:
latório da Diretoria, balanço geral, demons

trativo df-l 'conta de lucros e perdas, parecer "omeDt�do. O aUII'lio· .. m8te'rDidad�e Um completo dormitório

do Conselho Fiscal e documentos que acom-' � I!, '

de ��2.sat;� dtraã 1>91b;onas,
panhararn o balanço geral realizado em 31 de

_ _ . . 'DR I A, P B�� _ .1�PJ� .mesl!!,.4..!l:. p_arl!_.. sala e"

Dezembro de 1956;
_

I . U'. • .• -. � um moveI para sala de e1'-

b) _ eleição do Conselho Fiscal e da

,B�retbria, ,.'
�tendel1do a vn� antiga

aSPlraça.
o ?a classe, o t�r com �u�ar para toca-

para o excrclcio de 1957; f
Presidente da Rep.rblíca despachou. fa:voravelmente a dISCO e rádio, tendo a parte

c) _ fixacão ('OS honorartos da Diretoria' I. -xposição de motivos do. Ministro do Trabalho, sôbre o
.

do centro para bebidas.

d) _ Out;os assuntos do interêsse sociaL' aumento de, nível. do auxílto-maternidade con�dido pe- Tratar à rua Visconde de

Criciúma, 5 de Fevereiro de 1957 :\; Inatituto dos Bancários, _ lOuro Preto, 81

S. d Rezende' Corrêa' Segundo a proposta feita pelo sr. Enos Sadok de

1/ t r' Secretário Sá Motta, e encamin hada ao chefe do govêrno pelo mi-
ire o

P 'f I 'I' 't id d
.

I:Iistl'o .arsr a Barz oso, o auxi: ro-ma ei:'nl a e sera e e-

"ado de 'quatroceni/ls cI:uzeiros ao valôl' correspondente
'10 salál�io mínimo ., igente na região onde residir o as

?ociado, a cuja esp�a fôr concedido o reférido benefício.
.�o caso de', F�orianópolis, por exemplo, o auxílio

maternidade teve' um aumento de quatrocentos para dois
rrlÍI e quatrocentos cruzeiros, e mais a internáção em

L�.��·�� ..�� ��.:_ __
'

,_. __ � 1\,�

P A R T I ( I P A ( Ã O �

> I

Eduardo Luz e Hilda GQu,lart j Luz participam .aos
.

parentes e pessoas n.e suas Itelações o nascimento de seu

tilho Gilberco RenatO ocorrido dia 9 do corrente mês, na
:vlaternidade dr. Car)os Corrêa.

5,5 HP
'II HP

I
35 HP

I mim ��-:
mt GRUPOS QERADORF.S - "P E N T a"

I •

Quaisquer tipos para entrega imediata _. Completos Com

.llYiiIiiii."""1iiiiiiii_-�jiiiiiiililIiiiii9"'tDjjjii!i!ij.iiiiiiI' motores DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiator .-

-Yii"f?1_ filtros _ tanque de oleo e demais pertences: acopladus dire-
damente com flange elastica á Alternador de voltagem, --.
trifásícos. 220 Volts _ com excitador _ 4 cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarinas prontos para entrar em funciona-
mente.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O) ESTADO DE
SANT'A CATARINA

" " "

" " ."

"

MACHADO & Cia. SIA Comércio, e ;Agencias
Rua Saldanha Marinho, 2 � Enderêço telg: CIp R I 1\1 U S'·

ex. Postal, 37 _ Fone 3362- FLORIANÓPOLIS

de�

VENDE-SE

Dia 211 (Doll,ingo) - Tarde dan;çallte

VENDE-SE
. Uma Casa Comercial.
Tratar com o sr. Alcides
na Avenida Mauro Ramos.

carnava-

Vende-se,
/

Vende-se,- -por motive de- !Jlll!'l!!.ll.,�a. OB . ....se,guintes
"nóv€:ls ;'_

- -' - .. ,

1 �ala de jantar
1 grupo estofaar (sa1a de visita)
1 grupo de plavin il (sala de espera)
3 camas de sol-elro
1 estante
2 camiseiros
Tratar na Praça Getúlio Vargas nO 8, das 9h. às

. l Ih. da manhã.

, A G R A D E C I MJ N.lo
Emanoel Paulo Peluso e Snra. agradecem a todos

s parentes e peSS{\:IS de suas rela ções as felicitaç0es
'nviadafl pela� suas Bodas de Prata.

S� fosse possivel fl\zer melhores roupas, Impe.
rial Extra, as faria.

Os tecido�, o corte e a confecção, destas afama
das roupas são 'o 4ue de melhor se pode obter nó mo

mento no paiz.
Màgazine Ho�pcke, as vendam com facilidade!'!

pelo -Crediário COM exclusividade nesta cidade.

Dr. Osny Lisboa
Cirurgião-D�ntista , sa a partir das 18 horas.

Atelldé diariámente no!. Consultório - .Rua Vida I

I ,d?do da manhã, 2." 4." , ! .Ramo, 19.
_.

Vende-se
Vend�-se um �:-nocking por preço de ocasião. R.

'.ltamiro Guimarães. 12 - telefone 3548.
._--,----_._ .._--

.'

SOCIEDADE CARBONIFERA PROSPERA, S/A.

A V I-S O
, Acham-se à dhl;;osição dos senhores aéioni�tas,

,éde social, os documentos a que se refere o artigo
'o decre(o-lei nO 2.<'27, de 26 de Setembro de 1940.

Criciúma, 5 de Fevereiro de' 1957
S. de Rezende Corrêa
Diretor Come.rcial

A seleção e �8eolha dos tecidos com as inúmeras

'fibras siÍlteticas €. naturais em úso atualmente é co

nhecimento altamente especia'izad•. As ldupas Im

perial >Extra, gozam do previlégio de p�os�uir entre
os responsaveis pela sua confecção, algum dos lüaio-

�es tecnicf)s d� paiz.
.

.

C·asa residencial c.om garage
Aluga-se uma ()�ima casa residêncial com garage,

Cluarto para erilpregada. instalações sanitarias, etc.

I ,�ito à r�a A\1t(Loio Matos Arêas, 359 - ESTREITO

,-
- oumo BalITO. .

Informações CO,il -Lauro Lopes a Travessa Argen
Lna nO 10 ou pelo telefol1e 2348,

na

99
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, "Restrições inclusive sob o ponto de vista 'geral, aos seus signatários". . .
,

Achando-se em / férias o nuncíaman to no recurso do co contra a' diplomação do o documento de fls. 17, cha. ! sob o porr�o de vista moral,
egrégio - Superior T,ribunal

P.,:;'l,
.D. contra a validade

dll'
Prefeito e verea\,dor�s do. Mu-

m,'
ado de "condícíonadn a can a8S seus signatários e aos.

-- ,'--'"-.., Eleitoral, não' nos foi possí- eleição"em ,Braço �o Norta.! n!cíp!o de Braço do .Norte dídatura �nica de Fredolinol' politicas que rízaramtal acÔ,r,.'

Florianópolis, .Sábado, 16 de Fevereiro de 1957 vel obter copia do ssu pro- Como ja fq1 anunciado, essa (11s, 24/2�)' I'-.Kurten", Importou em' "coa- do, potlena ser+ccnsíderad.,
---

• ----------.,.---:-----...,..------------------ ,decisão não conheceu do re" Não conformado, o mesmo ção ou fraude que vicie a von l.como capaz d= .oonstltulr "co�

R I C N'· I ., I
.'

curso, bàsaada na reclusão. ! Partídc Social Democrático tade do eléítorado", mas «v, ção ou fraude que vicie a von

epercu e no ,\. aCiona �O\, _ a eCI- Publicamos, abaixo, o Pa'! interpôs, às fls. 27/40, o pr;�'1 Acordão recorrido enli=nde.il I tade do' eleitorado", de'f_orma
.

,_

r=c-r n.v 2.717, da' procu,ra-j senta-recurso, com funda-I que -tal documento era' um a tornar anulável a vot,ação,doria Geral: ,

' mento na� l�etras a.e b do art. i mero "ato entre pólíttcos .do d�,��ôrdo ,com, o art. 124 do

t d G I V·· d R
RECURSO n,o 1011 -:- elas- 167, do Oódígo EleItoral, su2l-1 lugar pert�n�entes a varias COâlg'O Ele1toral,�mas ta'l cnn

'meu O O 'enera lelra
.
a osa se IV - Santa Catarína - t:n�a�do hayero 'I' �cor�aol fa,eçoes políticas, que por �n,- c�us�o depender ía da apr.i-.

Braço do Norte reccrndo, nao so ,dlverg1do volver benafieíos ao. mumei .ciacao de prova nesta fase
,

Recte.: P.S,D. Recdo,: de jurisprudência, corno oren] pio a serem cumpridos pelo', progessual, o que não é per-
° Senador Francisco B, Víeíra da Rosa na idade de praias, elevações diversas eU. D, N. - Relator: ,Min. dido 'O te,xt,o do a.1t. 124, do, Governador do Estado, le,�a-I mítido por lei., _.'-

GaUotti, em recente reunião 87 anos, depois de haver pres caractertzando as séries _geo- Cunha yasconcelos, , I
mesmo CodIgo EleIto.ral., .', raI_!l e��e �, opor O seu, de _som�s, em co�sequencla,

do Ccngrasso proferiu' o se- tado grandes serviços ao- lógícas como a navegaçao, A�r�clande sob=ranamente A, nosso ver, o ,apel'0 e m acordo"..
,

" I pelo n",o eonhacímnnt., d,)
guinte: Exército e à Ciência Geor- O grande naturalista Her 1 matérra

de �ato e de .pro,:,a, o, cabível, de .v�z que para pro I
A no�so ver, o documento i presenta !,ecur:o, 01.\ pe�o ,SQi.]

(Não foi revisto pelo 'ora gráfica, da 'qual era g-rande rnan von Yering acatou mui- Egr.eglO Tl'lbunal RegJ�nall fe�'ll·.a decl.sao que prof'en� ,�m apreço notadaI?ente os' nao provIme,nto, ,caso este

d(}r) - 81', Presidente, serei'apaixonado, Tomou parte na tas das suas, observações e El�ltoral de Santa Catãrín.i, o �'p;tre 'I'ríbunal a quo se 11
. �tens 8.0 e 9.°,. relatlva�en�y

I C?lendo 'I'ríbunal 'Superior
muito breve; apenas, como Campanha do Contestado considerava-o o descubrídor l houve, por bem n�gar provI.- mitou a, apreciar materLa da

i
a aposentadorla de, �orval�-: dele, 'en.tsnda conheCer.

catarinense e representante onde se revelou vsrdadalra de umá varieda,de nova da f"cento "face ao nao conheci- i sl_la competêncla, s7m díver-.' n� Loks e �i= ,Tunb�o. SChl" Dlstríto Federal, 16 de no-

de Santa Catarina no Sena' mente .bravo. ,Deáicado ao grálía. Foi' inSPetor de índios menta dos re��'rsos antena-I grr �e JUrlSPfuden�la ou,con.,'
midt, ou seJ.a _a matérla e�: vem]:>r_o de 195�. "

d9 da República, desejo pro- /seu Esta,�o natal, amante de em Santa Oatarina ,e última- re:", o recurso, mt'�rposto ,��- tranar letra de leI fed��al. "
tranha a elelç?�S, eI?bor� .Q� I Phmo d� ,FreItas Travas�os

feri.r ,algumas palavras sôbre Topografla e do Desenho, mente, quando já contava 75' lo PartIdo SOCIal Democravl-, ,Suste.nta o. Recorrent_ qUi lugar a restnçoes, InClUSI�e' PROCURADOR GERAL
o falecimento, sexta-ífieira tanto técnico como artistico anos de idade, ingressou no'l'

'

última, do ilustre filho da estudiôso e autodidata, dedi'- vamente na falánge rondo- AUSPICIOSA NOTICIA

�?�:�rl;'�f:�l::JJ.�� i::�:?lf���i�i�f,i��i����f?�;::��:::::::�iUma· (s''-'col'a''�' '8 S8rV-'I·ç' I So"clla'I' /8''m S C'atar' IlOasa prole. Sao se:us filhos, o Camissã6 na Carta Itinerá·· José Vieira da aosa OCOrreu' ,

'

"

,

�:�i�o����?a�;I�� d�::�- !�"�i: =o�r;�i�i����� i �%:�:r;;;ftl�;h��;-' .

'.. ..,..
.

.

.'

. .

. .

. ..•.. .' ,

..
tas em FlonanopolIs e o t,e portantes do E,stado e artJ?- ,em aVIa0 da .FAB, que par' E R

o_

l d Ef °t DO 14 N G bO
.

D DO t R
°

I DneI�te ..coronel Aldo vieira: da culou u�, conjun�o geOgráfil' tiu às 9 horas da manhã \ci_e', m eumao eva a a' el O; la o a meie o Ire or egtona Q,
_Ro;a, - em plena. atividade co" corng1do �e�lante coor': ontem, 9, acompanhado por '

"
"

"

nas Fôrças da nossa Pátria. 'd�nadas geograflCas, traba- SeUS filhos, coronel Aldo, do- SESI' DO E J. o'd 'd Q 'S P'r ,C ,p ''LI S
' ° °

O"O "Coreia ria Manhãf> de lho .de muito valor qUe �em na Cecy ie D, Julieta" Seu ne�
I ' Iversas nu a es ue e

, eocupam om OS rou emas OClêlIS" e'
ontem, publicou um resumo serVIdo de base PaFa m,UItos to Carl9s André Vieira da .',

_

.

da vida dêsse ilustre morto. outros estudos feitos aIhu- .Rosa -Mar�ier e seu's,obrinho Ilober'aram J'untar Seu's Esforco� Para' à 'Crloaça-o ,De Um'a Escola De Servolcr.Pas,s'o a,lê-fo, para q�e figu- �:s, Da ilha de Florianópolis afim. Alph�u ',Tolentino de, '_ •
,} ','

" •
!l.J

re nos Anais do Senado: fez completo levantamento AlmeIda, negocIante na Pra- I

'E N 'E' d
.

"General José Vieira da topog�áfico, que d�senhou ça do Rio. O corpo .seI"á da�r SOCial mosso' sta oRosa I em glande escala, assina- a, sepultura do JaZIgo perpe.,
°

� Seu, falecimento nesta laudo as enseadas, pontes' tuo da família, em' S. José, a '* - Segundo fomos s=gu- ria- ':ido ini'::!iada com um?, I Referiu'se o sr. Dir(,to" Re,
Ca'pital ,,,," _ - _

,., ---- ,,--_ cêrca de 16' quilômetros' de ramente informados, I explanaçãó feita Pelo sr, Cei.- gional' do SESI a vallO':;�1 to'
-Faleceu ante-ontem, 'emnB·

.-.- -:.••_ -

Florianópolis, devendo Sel' dia 14 dêste mês, às-16 hora,s, I 80 Ramos dizendo dos ,mot.i I laboração há três an:ls_lttrás
SUa residência, à rUa Embai- U� "O' pe's encomendado por S. Eminên mediante convite formulado vosAUe.,,�9 levaram a, prg.cl.l recebida do eminente Profes-
xador José Roberto de 'Maée· "" -

cia. D. Jaime de Barros Câ.. pe'o s,r. Celso Ramos Presi Irar reumr naquele momento! Sal' nesembargador Henri'
do -Soare; n, 15, o general de VangloriOu-se O' go- mara, que já Eie acha.lio lo dente da ,Fe�eração das In I as -autoridades e pessoas_ pre i que Fontes que ,Convidado
divisão, graduado, 'reforma' vernO' da sua Pahulha i�al. Tanto na residência do- dústrias de Santa Catarin'l sentes, Em tal i)xplanaçao OI naquela oca::ião a orientar as'
do, José Vi.eira da'Rosa. O Mecanizada que, Gpe-

.

rhorto, como na capela do e Diretor Regio'nal do SESI I Diretor Regional do SESI --

,
cogitações do SESI, esquem.P I-General Vieira da Rasa era I'ando ' nos 'municipiGs Hospital GÍtffrêe _Guinle, on· �Iltiveram reunidos._,com a fi� I historiou as cogitaçÕes leva- tizára de modo prático e ain, vu',gar

trineto do ve)ho Andr.é Viei df' Itajaí, ,Brusque, Gas' ,de foi �e.lado, o cÇlrpo ,d:) g� n�lidad� de cogitar da cria I d.as a ef��to 'pel? SESI, Ca�a l.da h:je_ o ��i� �conse\lhável, Peito.
ra da Rosa, portugues, ho par, Blumenau, Indaial, '1eral VIeIra da Rosa fOI mul� çao de uma Escola de ServiçJ .rmen�e, Ja ha tres �no.) dtra!>-(os passos InICIaIS fklra a so- '/.--�--
mem d� grande� i�iciativas RiO' dO' Sul, Ibirama, Ro- ;0 yisitad? por parentes e Social em Santa Catarina, Os.,1 no s?ntido de daL:tf (i �')s�o I !uçào do empreendiml!iil�o , ,

qUe mUlto contnbUIu para o

�
deio, Tlmbó, Jaraguá e.. nmIgos. FI�eram-se represen senhores: Dr. Paulo de Tar- Estado de um Estahe1.eclme.l qU3' agora, pela colaboraç:.l.o,

�progres�o da :�r:tiga cidade Joinvi}le, ainda em éo- 'tar a SO.CÍJeda<;le Brasileira de, s,o
da Ll_lz Fonte�, titúI,a,

r da/ to

de,
Ensino q�'= fo:',nece:lsc i e�c0!ltrad3. se anunela -como

.!::.� ��' ,

I de Des,terro. FOl el-e o doador laboração CGm a êása G:eografla e o Copselhú Na-: S!lcr7tal'la .de Saude e Ass:s"- _

a todas as Entldlad<'>l q�e'.�e i VItorIOSO. �'. ' _� •
do te�ren? '<:!nde Joana de 'do Colono" vendeu nes- �:onal de P1'oteçao aos In, tencla SO�lal; Ch.ades Eij� J;>!e·ocupa� com ,a Asslsten. ,�, �,"( "

_.

Gusmao, Irm� de Alexandre � sa vasta re,gi�G ,as se- dIOS". gard, MOl'ltz, Presldenve da Ola\ e SerVIço SOClal ell'. San .. 1 * - O Dr. Paulo de Tarso __

de Gusmão, instalou uma ca- ;- guintes quantidades de Sr: Presidente, desta trI' Federação do Comércio ,d" _ta Catarina, um ,malur nú-
,

da Luz Fontes, ilus- . ,

sa de religiosas que ;;e tor, � ,adubo: buna, envio a todos os, pa· Santá Catarina e Presidente merO de elementos humano�: 'tre titular da Secretaria ,le ,LONDRES Dois, grand!� :

nou tradicional no Est;:tdQ, � 'AdubO': ,'entes do ilustr� militar o 'dos Conselhos' Regionais do I cap�Zes, de, da{' ma�'H' efici- Saúde e Assistência Social, jornais, um conservador e

Deixa o' Gene�'al Vieira, da

'!
Compostos ,. 7,000 kg. ,�rofun:do pe:ar, da família SESC ,e SENAC; DeputadL) I enCl� tecnl.ca �e ,31aIor pené"! !\lanife�tou na reunião -o ip- Ou�I'O' h'.aba!hista, exortam

"""

Resa, 4 filhos: o ,0,,meral da Fosfatados., 1.500 k,«{. c�tarinens�, por. haver p�r- Clod'oricQ Moreira, Presiden" traç�� �os ,dIV,�::SO-1 set:Jr(-s [�re�s= do "'Í��ortant� s�t:crl
h�J� o prlJl�,e�ro min!s�ro �ac-

Reserva, Paulo VIeIra da Ro, CalcareGs, " 5. OO\) .kg. dldo seu d1gno fIlho, (MUltO' te do Conselho Regional dr �speclalIzados. pubhco que dmg=, na colIm1. �Illan_a rea�Iza_r �lelçoes Ime
sa, casado com D, Atilia To' Essas cifras - goti; bem!).. 'Serviço Social Rtir.al; Depu. ção de iniciativa de ,tal im' dIatas, em _ virtude da derro
lentino de Souza, com o fi { nhas, d'águà em oceano tado Alfredo Cher.e�, Presi 51 MOR'TO'

'C

portância. Dis�orreu S,S. so- ta sofrida ontem pe'lG candi,

1hos; D. Cecy, .casada G,Q.m o � - jilstificeram um re� den·te da Comissª,o Estadu�J '. J' " bre os problemas que lhe tem I dato conSél'vador, no distl'i
engénheir.o Ja:�y TOdle�tinf? � tra,tinho arcoirisado do Fa-Ieceu O lun'da- ,da L.B.A:;' Dr. Lídi9 Marti· Hong Kong, 15 CU. P.) _ surgitdO devido à carência de

I tDo dle' ENorth Ldewisha�. O
de Souza, havendo 01S:J' l sr.·.tGrge Lacerda na ca� :', nh<f.Callado, 'representl�'do 'A ,policia e Os bombeiro..: Ass:s ,entes Sociais nos seto- ay! xpress,- Q p,roprlo
{h�s..

go casj11 ,- _

-o c��Pitao :. na;:' de uma revista de

d d' "L'
o titul�r ,da Sec'r?taria ne l"e�cobriram 20' cadáveres I res de �lia ação, de modo partido_conservador a. que

J�ao Pedro e o S!. 'Jose Fran � lIljuit<!,luxo 'e po�ca cir- ,or O, UX Educaçao /e CultI?-ra; Dr
.. Ro' ma'g_. entre as- minas fum� qUe maIS �'=1XOU re_;;mltauo I p�rtence o chefe ,�e g,ovel'l1()

Cl.:CO;
, ,D. JulIeta, cas:;tda > culaçao, vale dIzer, d(! berto Lac'erda, DIretor Geral gantEs de vários casebres de 11a ?port.�nldade o valor dai',dI� q�e an�e�, e"te era um

cOI? o S�, Emerik Marcler ,' .. ,m�ito pl'eç!l e poucO'. c-

Jornal" d? SESC e SE�AC; Dr. E�p�� Kow,l.oon destruidos pelo '[0'1 conJ�gaç::.o d� eSforç,os no; prImeIro, ml�.lstro sem �an-
artIsta pIntor - havendo úl � feIto. Pelo' preço' res- '-' dlO Barbosa, Diretor de DIVI- go cntem. Eleva'sé assim a, "entld� nao so de dar a nos-, da.to J?apula.r '. e agor�, e um

,filhos do casa�;. o tenente' ,� ponde. °a compre�sãode. vão do S:ENAC; Dr: Alciqés' 51 mortos o saldo trágico' s� <?apltal",ma!s '.um Esta'b�l. p.rlmeIr.o mJl��stro CUJO .lial:.
coronel Aldo V1eIr!1 da- Rasai /, despesas, ponte de sal- RIO, 15 (V. A. _ Vitimado Abreu, DIretor RegIOnal do de,;:'se pavoroso incêndi,o. Ou-l CImento de EnSInO Supenor I tIdo fOI repEHdo num dl9trr

-:- que .acaba de deIxar a p�e-,:� vaçao com que querem
por um colapso cardiaco fa- SEN.;u e,'Dr.�.�enato RamJs tras, sete pessoas c<;>ntinuam', como tambem de, �e�olve�' um �o ch,ave. Por, SU!l vez,. �' Day'

sldencla do qOIJ,Se1ho NàCl_?-1 s�lyar e escGnder o de-
leceu em sua reslden{!�a o

da ,sIlva, Supenntende,nte d, desapareddas 'e 429 nea'tam prob�ema.do maxlmo, Int>, ly ,�erald, org.ao ofIC�al da
nal de PesqUIsas, pela razao ,fIeI! �e 1956; pe�o.pou- SESI em Sant:l CatarIna, " 3em teto em virtude do. .si':.' re,sse d=. tcdas as En�Idades paItl�o trabalhIsta, dIZ que_
de s� haver prol?ngado o CO' efeIto da pubhCldade jornalista Vicent= Alves '(Li " ,* '" nistro que, qntes do al.vore-' ah representad�s. Tena S; S, Q l)le,lto de ontem r'�[;VOU qne
tratamento do acl'dente de devemos' agradecer to- ma, fundador e diretor.:i::> * - A' reunião realizada ':!er a'rrasou o 'casario ,da zo- o Dp, Secretano de Saude o p�IS que,r ver-se lIvre d�ste
aviação que sofrera na Eu...

.
dos, par� q'l;le ..não riam � "LjJx Jornal" e 'figura muito .

sem form<l'üdaa'es te 'na'do porto.' ,

.

. ,_a�unciado I_l�: presentes que governo; .Mas os C?mlental'is'
rapa. O tenente'-coriQn,el AI�o, de nos, la fora. � c_on.he�ida R?sj�ircul03 jorna- ,

" ,

�__
"

:rla tl"lI\SI�llt1r �o Exmo. Sr.

1
tas ,p�htlCOS dUVidam ,!ue

é ,"onhecido como o "cientrs' ,', '/' ,', \ hStICos brasIléIros., Depois de O B II R
I

t 'N
I

'I' d VI
, I Governador do Estãcto as im, MacMlllan CGnvoque eJ.eiçoes

,

t3.
�

da'

,AerOn�l!tiCa,'" ,E", cas,�- � ,_
,',

, �, ,�er, m�li�ado.

,em
vá�,ios jo�:- , ras,l n,a eV,lS

a

ava, e, I,rglnla � p'.'�ssões <?btidas,na,q,
uela

r=,q,
,agora" quando tem mais dois

do com D. AllI Ranta" amen- , A pl'oposito desses .,

� I na�s,. InclUSIVe n� Epoca, : '

"
.

'

, _, ,mao e esforçan;e"no sent1<h .anos para faze-lo.
cana, de origem. finlandesa,. 13.500 quilo3 de adubos � "P��;Ia", :'Correlo, d� Ma ,

RIO, 15 (V. A.) -:- �m �e-I,��r:o de colonlzaç�o da .v1r de conseguir o apôio do G()·
e o casal tem 3 filhos. espalhados por 11 mu- � I nha ,.correIo da NOlte , fun-, l�grama de Wa�hmgton, In gIma_ e que devera realIzar vêrno catarinense para 'a in!, ROCHESTER, Estado de No,
Desaparece o General José nici.pios catal'Ínenses ou' ,dou �m 1928 "Lux Jor�al' forlll:�' haver s1,d? -o Bras"\: 3e, em SamIlton Hoo�s,.m ciatiV'á �a criação da Escola va Io'rque _:_ A emprêsa de

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

i!
vimos lllU agricultor �a- .r, 1 empresa de r�corte de JO:-- ,c?nvldado a par�I�I_p�r da re baIa de Chesapeke. Ha Cl!3-I' ,� * " ônibus desta cidade anunClc1

., o

'

,

"
, qui das proximidades, �, na1s, que se ��rmou no paIS vls�a..naval de Vlr6II!:�' Infor quen�a anos, passados! em � u I * - Pontos. de vlsta idên qUe até' maio próximo terá

OperarlOs do Estado indag;lndG-Ihe do cOll' � I e n? estrangeIro. .." . J._lla s� ;a�ora, a propo.olto,_que ,nh� de 1907, ,hOUVe

I�ent�Caj
, ' ,ticos aos do Dr. Pau, equipado vinte e cinco dDs

,

"

',' sumo em Suas lavouras.'

�! VlCent� Alv,es, LIma, er:t e pe_ns�mento, de

govern?1
re'VIsta, tend'Ü o Bra3Il ·!.elt:J lo F:mteSl manifestàram seus ,eole,tivos com apa"reUl()�'

reclamam pagamento! - Este ano - infor- i . �onselhelro da �BI e ,seu .se brasIleIro enVIar um� f?rç, se ;.eI?r�s_entar .pe�a ',�haml'- os Deputados, Clodorico ,Mo 'de rádio, não 3Ó .'3ceptoeJ3
- I

I"
mou-nos - pGr enquan ; p�ltamento hOJ'e realiz,at!o ou. um cruzador paI a (lsse �a ,dIVIS!l? brasI!elra , sob (1 reira e Alfr'3do Cherem, re como / transmissores, Desse

,

Em carta ao' nosso diretor,!
'

to, s,ó
adquiri 20.000 qui- �,! teve g�ande �colllPanh�men- acontecil_llen�o prograI?ad� "amando ao

almirante,
Huet I

presentant.es da, Serviço S0 mop.o, todós 0;: motoristas fi-

data�a. de 13 do '�orrent':., I los ,de adub�s". � I to de Jornah:t:s r e�!.:os. para aSSInalar o 350. �mver aacelar, �ial l'tural e da L. B, A., bem carào em' cont,lCto pernlJ.-
operanos do Departamento 'E, para um confronto >" -:-' " ','

'I "p
,

, �omo o sr. Charles, Edga·rd �nte com o escrltória, po-
de Estrad3.s .de Rodagem, .d�.

'

com aquelé� penur�e�t�s �,Ul1"11-zaça-O � pe' O a ragual- dos �oritz, representlnte' 'do dendo comunicar Imediata-
Estado, serVIndo nas OfICi-i 13,500 quIlos ofIcIaIs,", ' ,

- -, !:iESC e SENAC, todos ressal- mente qualquer enguiço, bem
nas do Estreito, informam qu_e mereceram u.m

PIC-II
' .

"
.

/' -'. ' . ;- I' �ando o interêsse das Euti como congestiona-m-ento 110

não terem sido, ainda pagos TURE COLORE,D do noso p ,O R T' O S� B'RAS ILE IROS jad�s que p�'esidem na �oli tráfi:;go etc. O sistema tuu·

e contra -isso reclamam. ! so', governador, ' pode- ,,", maçll.{), o maIs breVe POS3IVe! cionaraúl à, titulo expel'im,�n

. Lévam,os o fato aO .conhe- mos informar que o; con

','
RIO" 15 (V. A.) _ O chan· �r;ada ,de rOd,agem Ponta Po

�aragu,ai, seja quà"l for ó

P,
a!� JÇl_ obj!�tivo proposto na reU- tal, durante três :11.eSe:'i, a

cimento �o '::1'. Governa.do'r 'f'
i sum� �� adubos� so �o : ('::ler,Sá Pena Pastor deu, ho ra OonCepCI?n, co�ple�ento tIdo que esteja no poder, e mao.· fim de verificar se, acarreta

do sr. D1retó�' " d� Teso\.lf?�' _ mumClpIO �e Blum�-nau, ! je, uma entrevista à imp�en do tratado cO!Der:ela! flrm� o da Ji�eração de sua me�li-
* '" alguma melhora 'no serviçc.

para as prOVIdenCiaS ,nece., ° por,ano, e superior a

l:
'a' Preliminarmente dl,S-se -do em AS3unçao entr.e o no" terraneldade. Nesse sentIdo * � Segundo f_omos in

_

,

sárias, poi� ê1e compr�va � 3,�00:OOO d�, quilos! ' '�u'e hoje, assinara ilo Ita:�, so.e o seU I>a�s. �xplle.ou ,de .o Paraguai firmou, no fi� �D '� fOrma?�s, n�vame.ntei NAÇO�.S UNIDAS - A A",'

que as anteriores dedaraço€:3 � Sera nGssa ,a culpa do
,rnarati 'um instrumento espe, POIS qUe o -ob.J�tLvo Pfl�Clp�l ano p�ssado, COil1 a BolIVIJ jeyerao reunIr �e, amda este 'I se�bl�la Gera�, �Gr u�a

oficiais, de todos, estarem;- qúá! quá! qual �' I para a construção da es d= toda a polItIca extenor do um tratado para a constrll mes, f ag autondades e peL maIOrIa supel'lOr aos d01S

ppagos,f�g�,
à

r1eal;dC. .1 ��--:-':...7'··�G�a :u�;ach"a �R'·"U"
'

'r',"a-� I e,:!s;i �:������:��f:��,*;
. �f��!�:;;�ii;����;:;�: ;J:i!\�li:":::!�:: �f�5

O IC Ia
"

, explIcou que o petroleo VIn Santa Catarina e a nossa
1 Afro-Asiáticos e Latino Aml

,

.' , , � do d,a Aruba, na Venezuela ,Capital, mais uma, Escola (te ricanos . ..IA votação foi de se

,

" ,'I'! "

'

,

,

• custa em tran.�porte, segu' Nivel,Sup,erior, para a for-; tenta e cinco contra quatrfl,
/'

'

,

c-'
�os de quebra por 'valorização maçãó de, equipes especiali-, com abstenç,ão l!,penas da G:l'á

-

S t d
. ",da' n., mod,,,,., preoeu-: Brdanh., A '''múl. ".,;-

Suas -, Consequencias para, .

d ·d Õ m,'d� �ªi�:l��;��,:t�l� �:1.,���,1a :n������fi��S��i :�=·:�:i;.:�:ar:::::;:
O Regl'mento de Polici[ são �bjetivos essenciais da �os f8;z�nd,eiros vêm fazend, I aS�lmt, mdICa tOS, �PI'Ci�iS d0 A�r��centou que. em de�or 'I

;''', problema da Argélia "atra

POII'cI'a Rural Montada, Seü3 a polICia Rur.al, o, q_ue �em'l aCan onamendo.Ss Pv' la'n'te's ne' renCla dos anSe103 de hbe' * - Merece' registro a vés 'do3 canais adequados" �
Rural Montada, embora SU:1

d
'

t d c op"ra onde OS gUar a o' d umao de pontos de dentrO' dos pI:incipios �la cavo
criação date d'e pou�o tempo agentes estão em condições, t�a uz O' esplrI o e o, - -I

d' t'b fi nas \ mais va!i�- ração
_

econômica � 'e con:� vista de todos Oi que estive- t d ONU
veio, sem dúvida al�uma, ai de prestar enf'êrmagem, 2m: çao dos ,homen�_ .

do ,camio d1S r; ��Õ" por fo"m!l a 56 nicaçoes 'em as VlfclS man�I,
ram presentes 'e 'os intúito; B�N'aN � Ô embai:xidor So'

enco'ntro de generalIzada as casOI! urgente:, coma de PIOI iCom o I?o��r pubhco em 0-., as t!1t ir -� 'como �ein -acon mas, o Paragu�i firmou aC?l: 1 b
- .

t "l'e'tI'c,O AndreI' Shep'll",OV (1€_
videndas na condução de en-, das as' InICIativas que,' como cons ,1du e "

teI' s da (}r- do com cl BraSIl pU/ra a utlll d� Co a oraçao mu ua q.ue ,

piração dos l;labitante.s do in 'I 'd nos cupamos ne' tecen o em es o -

"d t b '1 i 'os resultaram do encontro do clarou que a nomeação de
. 'dens feiJ.·mos, ,valendo-s,e' de seu a" e qUe,

, ,o. '.', ". d
' " 'blica da segurança

I zaçao
'

e por os ras� e r '

lktenor nO-lqan _

e.
, '

própriO equipamento,_ ou, 'en- reVl�tam d.e,;eal mteresse pé!. demto.pctu, a coletividade,' ,. especi-almente o de Parana dia 14. O fato se constitue Andrei Grwmy_ para.() cur"
Destinando-se II- suPrIJ

tão de aten.der a qualquer 1'a a coletlv1dade.
,

e"
, �, i do Povo'" '1'" guá. Este ató _ era O' resul-. sem dúvida num ,evento qU:3 go de ministro do Exteri'or do

uma sensível falta em nosS(
aCI'd'ente mecânico" na �ssis. '. S>e bem 'mu. i?OS. a,i�,da s,e p �Dto Alc'Ügrree,o di?' ontem).' '-, ta,nte da politica,despr,endida merece os aplausos de tod,)s ISeu' pais sign1fic:3. "o f·ortaI..:'

meio rural, que não dispunh:? t
.. Cl'pI S 1ao ser or Qe-I t

'

e d monstl'a cI'mento d'a plolítica de C':'e-
't 'adf tência a veículos ,em r,ansl J�m Os m\llll o:' '_ 'tm"., 'então os nosSO� que o Itamara'tI �ea I�a po os ,ca arInens=s, e

.

d�e 'poHclamen o <?rg�mz to', " ,Vl�OS Pela u?,:el corporaça:> '. agm,e� )

e uências I tratd é�m aS naço=s., IrmaS que o espírito públiCO e [\ xistêuci�", �o� o od�ente. \

por ,f'orma..? ate,nder a� sua:)
Queremos ressaltar, paI i a area. de atIYldade da me�: leItores, dasEstCaOd�s iUJ'a Po-1 num 'todo de fratermdade e compr-eensão daqueles <} Ante a IIl:SIstenCla d?" �CJrna-

minimas ,necessldade�, a no·
'nij. � ma vai sendo aoS 'lOUCOs 01 para nosso ,

'I d l'd' dd tin ntl quem e':tão �ntregues tare'jli,stas, numa rec,!"pçao ofere-
\Ia corporação' mUitar foi êsse l!gei,ro r_e�um,o, 'que ' { latada sendo de Ae'�eja"!'-se lícia :Militar, de efetivo re e?o 1 ne e �on e

o B '<:1- fas de interesse co}'etivo clda pela embaIxada Russa.
constituid,a em, moldes mo, 'ha",er� Sltu�Ç!!-O o� ,ne�es,s 1 ,dentro d mais' breve duzido, não comporta aumen ,

E
,
'Qm penac e qU�h pI quando conjugadOS, só pc, à impren:a, ShepHo" classi,

dernos, de so:rte a não só ,cor ,dade aJ qUl!IS a rO�IClam �6� ��:�o possí",el,°a' rêde, ue, po· to qos vari'Üs' destac,amentJ�: sll o�t�t�:::om ��g� a��a��ó dem resultar medidas bené-' ficou, ü:rwmylk" �Ol!l0 "tlm
,responder a ,sua preClpu9 Mont,a a nao, e� ela .e

d' r' 'fi nto a carg d'�il&' ór lo.calizados na sua a'l:ea. D·)

I
SegUIU? 1sse q .

r K ficas e uteis :a coletividade. I dos malOres 'espe�Iallstas S?'
funçáo policial dentro <la diçõe.s de atender, tornan.:J I�Ia e"" r d

Q -'br�nja Rio Gra'nde pas�arão ,,3 pá do. preSIdente Jusc'e mo �l- ,* * ,,', i bFe-os Estados Umdos na dI-
qual tantos já �ão OS miSte· s�, 1l0�tant�" uma orgamz,! r�� e"f:f��i��a r�o.O'�anden- 1'ias coagidos pela açãD mrr: ! bitschek. e do cha�cele� Ma

* _ Fazemos votos que 0.:,' p19m:lcia..
Soviéti�a". Acl'!'S-

res qu� lhe, c,'ab4'ln, ,mas ain çao cUJa utllIdàde ve� Seu ,o °coDn"tud e' de cse 'notar "gl"ca d" Polll'cia RU,Fal, e <fqUl i ce.do, Soares, sem laIVOS I�pe , d..,. �

d h Ida se o � I t' q ente' da preciasos propósi.tos C"'�h01,l a:n a quI') ('\ novo car-
da a f)restar tc:nias as mod:l ,do P?,r .to os .. recon e� d

.

quel s munfc'ipios ,já encontrarão campo va�to pa I na 1S <l!" e conse u, b' a�uparam Secretários gO de P!m!tri Shepl!ov e(:molidades de ful.).xílio e-soco�r': que Ja t�e vem gra�Je!ln,.9 qte, t� ':ar contingen,te', ra sua esf�ra de ,�.çá(),
_

/' I f?rI!1açao!"'oral �o _P�vo �� d,�e E�tado, L.B.A,., SESC decr�tar,IO do ,::,om�te cenLral
no,1meio em que atua, ASSlI�l

' 'nb cu�to prazO .di�' eXlstenCla, � e� 1, {)� nto d Polícià Rti:. Cómo procederão, Ê:.l1tao', �s s�le�ro, ,c�Jas trad!çoe, de ,l� SENAC Serviço SOClal Ru.ral, do partIdo comunl"ta ,Russa
��' � segurança ,de ordem pu ,merecI�o prestl.gIO em n()>> ,oI eg��ades eestações fel' nossas Autoridades? Teao, rll_llenc�a de qu:estoes de f:r.n. SENAI' e SESI, ,na busca de representa "U:l1_ f�r';?lecimt'nb� é,,' e dos bens patrimoni- sos p1ero�, ,ruraI��. pomprQ Ia" ,a�

• n'troncamento::l meios de .epfrentar a sittta- 'te�ras Inf.ormam seu pacI lS-

objetivo de interesse co- to de sua POSIÇ\,:) ,

'��'e.'\[é.nçãº_ � 1;1' ,vam eS,::i' as�er�lvl1- as doa- ,rOV1�rlaS�, e, t pontof 'çil-_o' advinda,
.. I mo proverbial.

,
_ " 1"-linaHdade ções' de m01l13.naS de rOdOViaS e ou 1'OS, ",' "� ",�... .'

..

mum, permaneçam, se' desen,
vo'1vam e se frutifiquem na

concretização, d�sse empr·sea
dimento" ãlta.ment�' vali030
para a t.erra' catarinense.

* ::: ::1

� - Esperamos, dentro d:�
pOUCOS diás, poder di
novas notícias a res-
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