
uma

srael·Estados- Unidos
lisrael conservará. SUIl no

síção anterior, que OS ame

ricanos .
interpretarão co-

Ponto Culminante -d
TELAY1V, lP. (u!') - o

I
eído de sua dnença, regres-

Sr, Ban Gurlon, rastahele- sou a Jerusalém, onde pre-

sií:Urá a deTsrael às Nações Ul1>idas
e aos Estados Unidas,

nacerem ,garantias .,prévias
ou, pelo menos, simultâ
neas'. Assim, considera-se
nos referidos círculos, que

. mo uma recusa.

I

As' vésperas dessa impor.
tante reunião, considera

»: Se nos círculos competen-
tes, que a tensão entre l!;i' Tr'uman· Rec'u!oU-Sel

.

d
< .

(
,rael e os Estados Unidos

lnida o, entem nesta . apital, Temário 'e .programação :�::��'�:��:�:: ::!m� a '.Visitar
Sob a, presidê?cia do sr. Sob vivos aplausos dos re I

. d) - problemas do Pessoal' um clima que permita. me- E;stados Unidos pediram, WASHINGTON, 18 (UP) turco, por ocasião - do 10,0

Celso Ramos, diretor REgIO- °presentantes de todos os nu i dele incumbido ' . lhor alcance e compreensão menos do' qUe "esclareci' O ex-presidente Harry Tru.' aníversário da "Doutrin9.
nal, [nst.aluu-se ,ont,em, nes� cleos rsgíonaís, o Presidente ,. e) - índices de frsquên- dos serviços mantidos, 'I .

ta Capital, o I?rlmelTO, Sem,' do �ESI conci�01;1'os .

à dis-!. da ou movimento do servlçJ a) � à que já se fez nesse mentes", uma' resposta por man recusou, domingo, 'OS. Truman". EsseS convites ti

nárío do Serviço Bocíal da cussao do tsmárto organiza- f) _ sugestões para a, fn'j'. sentido? "sim ou não". convites que lhe foram fei-: nham sido transmitidos po

tndustría em santa -Catarl- do, que é o seguinte:'. lhoria de cada servico. b) - Q que deve ser feito', tos, no sentido de .realízar I intermédio
do D2partam�n

na. I, I - EXAME DAS ATI- II - EXAME DOS PROBLE' III - EXAME DOS PROBLE Ás informações chegadas, uma viagem à Grécia e .à
'

to de Estado, e o sccratárl:
Depois qe declarar inst�.;· VIDADES MANTIDAS MAS DE RE:{.AÇõES MAS DO QUADRO DO

a respeito dessas "demar- T'u'rquía, no próxímo meês,
.

de Esta,do, John Fos.ter D�l
lados os trabalhos, o sr, Cei- '. 1 - Exame de cada um PÚBLICAS PESSOAL,
SO Ramos pediu fôsse pre3- dos diversos tipos de serviço

.

1 _ As relações do SESI 1 _ Exame do Quadro d � ; ches' feitas pelos embaixa- o Sr. . 'I'ruman declarou \jes, falára, a respeito, ao prE

tada homenagerts de respet- mantidos através \. a análise seus Núcleos Re.gionais \ Pessoal lotado no. Dsparta- dores dos .Estados Unidos que estava por demais oCU'
. sídente Eisenhower. Em, ,,�

to 8i8S saudosos pioneiros dos dos- seguintes fatores: I Postos de Abastecimento com menta Regional; Núcleos Re
..
no Cairo, em Amman em pado para realizar' essas via guída, o Sr. Dulles comum

-

servícos snciaís ela índustrta.: a) - aceitação do sarvlç: a classe operária é patronal gionais e Postos de Abastécí D
S1'S, Roberto Simonsen, Eval-I b)...,.. horário do serviço

.

como ectímulo à aceitação ménto, '.;
amaseo, deíxando entre- gms. cára ao Sr. Truman a sath

do Lodi e Armando Arruda I c) - critérios de funciona dos princípios da Entidade e a) _ análise dos 'índices ver que a retirada das tro- Anunciando a recusa dr fação do presidente Eisenhr

Pereir<;t. I, mento do serviço como incentivo à criação de de produtividade dos servi- . pas israelenses de Gaza de· Sr, Truman, o Departament wer em vê-lo respondêr ta
---

_.---'
.
--- - . --- dores do SESI em. cada um verá preceder as garantias "de Estado f·.e'z saber que- voravelmente aos convites.

ANO XLIV - O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATRINA, - N.o 1 2 9 8 7 d
-

"

-

dos setores e sua açao. ag-.u,ardadas por l;tl'ael, de- íd
' -

,.
.

b) ...';_ problemas de fre·
- presi ente Eisenhower e í 'f�,:': T�;;, .•, �;." <'iii' '_I

. quência 'e àdaptabilidade de ram a impressão, nos eír- secretário' de Estado, Johr Os círcutos pnllt.ícos da

horários.
.

eulos competentes de que

1
Foster Oulles, lamentavam Washington tinham consí

c) ..:_ excessos oU carêncís a IS'l"ael não conseguiu eon- ,a decisão do ex-presidente, darado êsses convites como

�fdP:::.oal no Quadro de ser
vencer aos �stados Uni- O Sr. Truman fôra convi um sinal de re:!onciUação en-

dS _, _esclareci�entos aos dos da neceSSIdade de fol'. dado, pelos g,<vêrnós grêgo tre Os dois estadistas.

��{������;��[��LJanioIOuldros não qur lada com o
:;:;;_;�;;E-� lt�••�A�::$ 2,00 �e:7�;:IA:"::�::O:' d:'Fev::e;�'=�I�;, �1.z�:J;:II�.�:�il:gl�; ,.R O C.r, A' ai D

'.

R' O, L·' L'..

"

O S 'd'"
A tarde de olltem o planá- '.

1\" n .

epullamento r o.scaninl 'r: !��J�::'�����:�i At��e:d��,O�m"o:��� do Programa" da Peotr·obr:a'·s e" 'm'"."5'-1'·que já dívúlgamos., JUiZ de meno,re�, o gOVêl'na-·. ..

'.
.

. _.,. .

CINCO', M·I· L·.UO� [5 ,DE PESSOAS' ASSISTI RA-'O OS FU.N·ERA·IS � noite, nã.Càsa santa 9a- dor Jânio Qu�,d,ro;:; determí-] R:HORIZONTE, .18 (UP) +', todos os meio;! culturi;lis: in-
,n L

"

tarma, .g�ntll�ente. êedída nou ao secretario da segu- O Coronel Janary Nunas, dustríals e técnicos dêste E,-
L-C\ 18 (UP' M' por sua díretoría, o dr. Os- .

'b!' .'" d I P ld t d Pt· b
'.

\ .... -.'
MI Aw, ) T aiS DO GRANDE MAESTRO ld R >01..' C b I p"'o' rança pu lCa que, ,;u.,p_!l a reSI en e a e 10 ras, pro tado. As e.n(ldades d= classe'

. va 'Ü ouLlgues a ra 1
. ,

.' . I . '" <
.

,-

ele cinccenta mili.1ões de pes I 'fer�u apla�dida yalest,!'a so.b Imediatamente os bailes em nunclara, no ,dIa 22 d� C?:·· i mineira� estão articulando

s�as �lssist'j'rão hoj;; aos fu s.e,guida" o feretro' seguil'á I para '0 mausole� da família o titulo: Consld�.r�çoes �g. que sej'a executado ::> roe:k I rente, na SOCiedade MmEll::1 um movImenta Visando a ins

ne1'8.!: oe Arturo Toscanini I '.
.

.

. ,

�__ bre p�oblemas �ocla�s,. �,S[>ls, and rol!', durante Q :!arl1�.vadde Engenheiros, uma confe"
.

'-

caJr'avés- de Uln3. vasta rede d�' ,'" o

t M
.. '_

.

tenclals e· pr�vldenClals , -. i "

.. .

"'"
.

tl"d ..' f' - .,' .<,

on ra a aJoraç""o ·0 programa do ,Semináric: Acrescenta que nao j�ve ha- ·renCla sob � �ema Progra· a açao e umcl re ll.:;! lU u.t

t�l.,éV .são; .��le U�irá às �st3.1 V '.
.

.

. . .... é Q seguinte, em continua-ver nenhuma contemplação,' ma da Petrobrás em 1957". Petrobrás neste Est.1.do coj'u

"'0 s da .LtaLa Franca Ingla

O p
.

d (
ção: , transmitindo-se as mais 'Ij· 'Essa conferência está desper capacidade para 20.000 bar'

;el�l::1, Bél�ica: '��ncÍr�s, Sui ; 'OS 'reços OS· l·nllmaS· Di� .

19 (ter�a-lei�a) -

gorasas
.

instrucõe.:: à policia.' tando .grande interêsse em ti. e, tarnbéni, um óleoduto,

çu e do Luxemburgo. O cor

I'
. \: 8,00 as 12,00 - DISCl:lSSao dos

. "

itens "C" e "D" do tema 1;
pJ do 1;amoso maestro éhe. p, ALEGRE, 18 (-VA) - O diu bàixar uma portaria "ac, 14,00 :l; 18,00 -'biscussão'

U',m-
.

c'·a'toa,r_I'Dens' e" n'"8 C'�efot,a' o .�ogOl:! hoje, procedente dOE\' problema da' fixação dos no" referendum" do mesmo CO!l 'dós iteris "E" e "F" da tema
.

, i vos preços para us cinema.s I selho fixando os novos pr," . I; 20,00 - P�le�t:,a . �o !l',.
,EE.UU. vi:! Roma;, e acha's� desta capital há dois me<;('sl ços para Os cinemas desta ,Y!mar Carva.ll?-o. �ph>ca�aD

t d I "t f t'
. geral e espeCIfica de relílCO,��.

exPosto em camar3. arqen- �ue se Vem arras an o �,�s, capl a.
<

A por ana em }ela pÚbUca,à".·
.

,.'. , !. ,.

tes no te atr? J?aJ�.a Scal�, _dO IJ:?esperadamente, a q9A� desreJP�It_e.� flagran�e�e�.. Di� '20' '(qu'ln:t�, .feir.!l)::- '.

.

..' ,-.
.

.' .'

'

t

��:�É�:��a����>���Sr�!!�l��1 �����:l�b��a1���,��:i:�h�: .�,:����:;:;:ot���;a(J�lfI,.. Ti�,�;�A�,2��te���t:;����t�·�'I·
. :_' �,.- "�'!'�"Ii-,,�,.l :, . ;<""1';> - 'MJ""'_--. '�:' �am"""

.

',. '.

··"1'l11í�;a"'IlinE!8\.;� "e�P&ç�aJ�-d,��;,ãe'Ssã.ent1d'll!�i-.iitrtêr."'í���ri\.fv.�}11�,c ..;li�d��':S�flÍõ�"-'o; j:'�!i������f����tfte',: ..>,'.�.".I: ;'tr:.:�, ,/" �I��:� < �,�,(� J, '.' ,0"�1I.. :-:"' ..

l '.' '.' m.>'-�ran te a qual o arcebiSpo úe
I t�l contl'�l'1�ndo' �ell�e�'a O1me�to.§ entre. o pnvo e o� tora do ��vnio, Padre r�3l-�' " _·O� . i,·.;· ,1\1 tU'" . �1

.' U�tfl ": ' ' :f fI'U" ..
Milão dom Giovanni Ebw.'is· çoes anterl.()re� do, propL'J( I gel:'entés �os cinemas, A im ,�isco d� S3l-1�es < BI�Il:chImJ '

\
-

' ,

'.
..., , .'.

ta Montini dará a benção : �o�s.elhO Deh�eratlvo,. d� -prensa ahou-se a? povo: se� 'I�� á;,:lncIPlOs s.o�lals da
l;tIO,. 18 o(U. P;) --:;- No ga' OeMo ac.ce•••&_e••.

enquanto o corpo dá scala oDgao ,no �ue diZ respeito ,3 do, portanto geraIS �s quel· gDi� :ü' (quin� ,feira) bipe�e do �ini:�tro da Aér�- '.

entoará raquim de Verdi.-Em classiflCaçao de· preços deCl·1 xas contra o Gel. Barao, 8(00 à� 12,00 .:_ Discussão da nau�IC� real!Zeu-se. s�xt,a-fel- ...........-. ....._.-we��_..-.-.•..�.•�........- ...........·_�-...._�.·........- .... - ...w"'-. �
.e•••.•e.eé6'Í�••••••t; "•••".......................... ��e� "B�i��u���: IIdo14'��e� ��ss�lt��amajo�erl�fg�l�ei��

, R A Z Ã O , Q U ,E 1'1', A TEM! ; ::
:
V

· N E"
-

TA D U - N t :
"Â," dó temaIII·2000_paArmandode.SouzaeMeli) ...�...._.;..IV"......_. .' - .••••••_.�••- .........�. �

: arlal'oe's m orno e ma o a· lestr.a do dr. Aícid�s _!\.breu �rarigboia; no c�rgo de Ch? ! I

..
:

• �. ' >: "O Senai e a formaçao pro- f� d� Estado l_\1alo� d? .Aero, I

� () discqrso dé 31 de janeÍI'Q, do Govf'l'nndor Ln· ,

I A n�,ta com que.o direto! da imprel1.sa toras .p�rtic1Íla[.es, vist� como a Impl'en- ,.: fiss�onal na indústri�". na�tlCa, �m s�bstltuI�ao �'�, � cerd'a; rendeu 20 dias de. BOMBÁSTICA llUblicidacle. �
,I Oficial se ouriçou contra nOEi - e que, ln. sa OfiCial se mostrav:a, mcapaz da tarefa, DIa 22 (sext� fçtr�) - maJor bngadelro AJal� .. �,!:. A 'ele, opusemo8.c reservas' qUe não fOl'am cOiltesta- �
• . s€rta domingo último em A GAZETA, vai, dentro do prazo regula,rmentar!. .. : '8,00 à's 12,00 - Dlscussao dos Mascarel�has:. nov� adi,! .. das, nem o poderiam ser.

I pOi' certo ser repl'()duzida nos demair;; ór- E1Jq�anto isso, ffjornalzinho da Co�a-. itens' ."B".e ",C" d? tem� III; ael'0l?autlco a embalxad� d� � Entre, as omiSsões' do discurso destacamos o r'lên-

• 'gãos su,!!vencionados _ é tão honesta e cola cl1'cu�ava pontual.mente, ,supe'r10r'

I
�4,00 as 18,00 -Dlscus�ao �o B�asll nos Estados umd��� I.. cio que se fez em torno às' atividades da Secretn'a

. : < Üio verdadeira quanto :iutl'a, da mesma mente serVido pelo 1I1aior PARQUE DE Item "O" do tema III, 20,O� �l�cursaram, �o at?, o �'� I �'
da Agricultura. Os jornalistas palacianos se ab�3-

• origem, expedida durante a c�mpanha LINOTIPO� �O EST�O! .

,

- Palestra do d�'; Rub�ns de tIgo e ? novo titular d? .ca, .

I pinharam e viera� com desafôi'os, como Se impl·o·
• de 1955 e que negava pura e. simpLesmen- E, di&pols diSSO, o dIretor vem Jurar, de Arruda. Ramos: SESI', uma go ,e,. fmalm�nte, o mlmstro II ' périos pudessem cobrir a.\ ineficiência de um dos'

: te esta�"em sendo impressas naquetll re· iÍabeça-erguida e pés juntos, que o- jorn'al-
:

dàs trincheiras· da paz so- Henrique �lelUs� que �grade: . �. principais orgãos da administração.
: partiCão centenas de milhares de retia- zinho cocacolico é ali composto "apó:; .o cial", Ceu ao bngadelro AJal�'ll I 'i * * *

• to� do candidato dá Fi"ente Democrática! expediente". ..

'I Enc�r�:amento do Mtadscare_nhas . ?S, :set�Vlç_o�', I � A GAZETA de 13 do corrente, transcreve11do .o

•. * . " ,
* * * . Seminario. a os a S!la anmmIs,If\Qao. .. t" t f" I d f 1 d G"

.

d
. .

br �
I Enquanto isso o �eiculo da repartição Ne!l�umarestrição f�i feita.à Impren- .

Dia �3 (Sá�adO� - 7,00
r

• P!estados a. su Delmll1�stra- r
ex .o ���aseto� '.a.�licoh., oO!;!:�e��I:��' I::.;!':..i�l' �

: estaci.onava 6ui fl'ente a sede da Fren,te sa OfICIal. en,!uanto VI�O seu sa.u"oso e
_

Excursao ao mterlOr da Ilhd çao. " significação, foi a assi,natura do acôl'do en- "

• Democrática, a. 'descarregar a propagan- honrado �x:-�iretor�. Batista, �e_reira, por_, � tre- a Secr'etaria da Agricultura e o Escritó. ::
: da lacerqeana. "'. caida do céu, nos de' 20 anos! dUlglU aquela repartIçao. � mor· : C· t I d

" rio. Técnico d�' Agri�ultura ... Para essa ta- "

.• )Jósitos da Imprensa. >" reu mais.pobre do .que um franCiscano. : IBCOen a· pessoas !l m ua ar � refa destina .0 Estado, copt os recursos de �
I: E dr. .cabeça erguida e pés juntos o dire- Depois de desa1!arecldo, agOI;a, aparece .0

i
"" .. 1'956, e agora os de 1957, a importância (le •

• tor'negava sr. Paulo HenrIque Blase, de cabeça el-
. � Or$ 7.500.090,00.:." ::

: '" * " guida e pés juntos, ,com varias insinua' JAKARTA Indonésia 18 Celebres. O navio havi:l. y.. Uma Secl'etarià qUe se deve preocupal' c.om in- "

• Agol'a, como os fatos estejam, te�temu. çôes maldosas. Registrerfi-se! •
' ,

do para umJ. viagem dI' P.D
- mento e defesa sanitária ve'getal e animal, com en· :'

: nhados, a nota confessa que "o. orgao. ad-r'
* * .* • "/(UP) _ CI'ncoenta Pessoa�.'

.'
k t d

- "

..
'

sino profissional, com mecanizaçã.o da lavoura, {'tc. �
•

.

1" O". preços da' Im,prensa Oficial, ultI'ma-j'
.J nas. cm,.co m:, en .1':. ua5 1:1".... • ..

ministrativo -de carater industria com- � , . . .. nada. realiza em um ano. O qUE! faz de mais ,e à a"'- 'lo
• põe a jornaleco "Resistência" e também mente, são' escorchantes. Senão iguais, morreram afogadas, quando calldad'es, quandO rOl sU!'Pl',�;; sinatur'a de um ajuste para Dll:LEGAÇAO de atri- I,

: faz pegõcios com particulart;s.. E' certo. superiores aos da Impren�a Nacional, de • : O vapor Doggo afundou ao ,endido por violentlssima:. 'buiçoes, cujos resultados não se colheram em 1956. �
: Sendo, entntanto, uma repartlÇao,.alegou tiragem �nc.omparavel1Jlen�e m�ior. ,P�- : '. largo da <costa OCidental de

I
temporal. � Se< o Governador achou qUe oS Cr$ 88.253 .133,G!' �

• isso) para negai"se a. confecionar clichés quenos editaIS, de pubhcaçal}

Obrig-atorla·l, \
� de recursos orçamentários atribuid'Os â St'cl·{'taria I,

: de nossa encomenda, porque tais clichêS -naquele órgão, arrancam a pele do ,infeliz.

S
." da Agricultura (não contandl) os créditos suplem'u· "

I. IJodel'Íam sérvir de críticas ao govêrno· do Id·natecraer,SgSaa.do, que no frete perdeu valor eten1ta e uma vl'ttmas � tares) em nada resultaram, pOi' qu� contra a )}ala· �
Estado, Quatro fOl'am, nestes últimos.tem·

• vra do governador, levanta�-se ·os escriba!;,J da folha I,

: pos os clichês recusados pela censura do .

'" * ..

d

I
NOVA I,O.RQUE, 18 (UPl de Velos Katie Jane mem6. � oficiosa, querendo ver intriga onde há/apenas f:ltu�? �

.. lliretür da Imprensa Of!_Cial: dois de as- BLASIONEA·SE o diretor, das ren as ." * " "

• pectos da Praça General 'Osório (Campo da sua repartição. No, corie-l1.te exerCíCio. ' ,...o. Informam de 'YVarrenton ria!. Pre:ume-se que tod�ls � 88 milhões fOram gastos pelos serviç<:s suJlor' �
I do Manejo) e dois de. char,�es po{í.ticas. para uma despesa de CI'S 12, 7fS2 ,600,00 es·

. estado de Missouri, qUEl sob> foram mortas, transforman, � dinados ao Senhor Mário Brusa, no apo dp 1956, E. I,

.' Vetando-OS, o sr. Paulo Henrique Blase tá pre,vista uma renda de Cr$ 3.000.000,00.: a pelo menos seten�a e um do este num dos -maiore:� in' no entanto, o seu ativo se RESUMIU NUM ACô�- ::'
: estabeleceu processo, discriminatório n.a Para um órgão administrativo de caráter

numero de pessoas desapa I csndios de hospitais na h:3 � DO, que se exec1Jtará, efetivamente', no ano de 1!157. �
: Sua repartição indústrial, pois determl- industr�al" _a di�er�n�a. NEGATlyA !_le ': . .. Gastou-se muito em troca de pouca cousa>.. .!
• n<:>u que ali não se aceitam encomendas Cr$ 9.762.600,00 se e de Juntar os �es nao I re.cidas no il1cendio do aviá\) torla, dos E;E.UU I I, "", ,,._. " - - -.-_••• ," .•_.,- .•,� -o- - •.•.• ,-,- � -

,

I de �;�c:ea�sg��:��e:ga!st��:tém injú. !od:i!r��e�n�,c::��:� !t�r�!e:c::s�i�::; I O PreS I·d eO-n''-t-''-e·'
�.

d--a' C r'u�z Ve r',m e',,Iha• rias, infamias e, insultos aO. Ministr'o da as das suplementações.

I
.; Justiça e ao Presidente da República ces· .

* * *
,

: �a a censura e O pàrque das linotipos\ ofi-
> Quanto ao papel, por uma coincidên.

• ciais compõe gostosamente os artigos pa· cia "dessàs qU'e descem do além", quan-

d A I
'.

.

h·; M': raojOl·nalecoaqueser·vee.queosestam- do'!g"Diári�Oficial"e�aimpres�oe�pa- a. ,em'an' �a' Ira
.

a ·,oscou·• pa d� núme{o a número. pel linha d'agUal superIor, tambem aRe·. •

: AEsim, "o orgão administrativo de ca· sistência" usàva ,esse papel, �m.�o�'a seI}'
• rater industrial" não aceita encomendas poder adquirí-lo. AgOl'a, o

. D,la�lo OfI-

BONN, 18 (UIIP.)_ An'unC.I"ou.·•.se' .boJ"e que' o presldenle da (ruz \I.er111".o,.,�'oh� .l_.j.: que possam deo:agrl1dar o govêrn!J do. És- cial", está saindo em papel mfer�or.. E_ a
. , 'f..,' til f:,

• tado, Mas, baba-se de gozo e pressa na "Resistência" também. fura. COlnclden'
: confecção' das que insultam o Presidente cia, que ao diretor da Imp!ens�� de cabe'

Alema'nha O,..ol"denla.1 dr. He,nriftue We·I"I·z·. I"r'a' de aVI"a-o na .prÁ---.·.:t. IIll.�·tt;l,.. te'.;' '"• da República e seu Ministro da, Justiça, ça erguida e pés juntos, nao tera passado � If'" VA.II.nU-l- -

: o Vice Presidente e outras altas autod· despe,rpebidà!
.

.J

.:. d�(�� dde�:i�i:i�so, de cabeça erguida e Quando lá pe�a *iU:pr�nsa .

aparecer ra a Moscou afim de solicitar ao govêr no: so,iético que'ponha em lillruade
pés juntos, <l dil'et6r da Imprensa, com a uma limusine de luxo, de chapa b��nca,

Ih d I
I

d
'

U
1-

S
I

'ti O
1\ '

,J
: mais Iamai'tineana das cürduras, deita para conduzir as eincom�ndas, ao diretor,

. OS· mi" ares e a,' ema-es aln a pr.esos -na . n.lao OVI8 le8. Governo tie
• nota oficial para jurar que' no aceite de de cabeça erguida, colabora_nd� c�mas. -

I encom,�ndas, nessa politizadissima I'epar- medidas mOl'alizantes do governo sobre o'
•

B
.'

dil
I d' ...- t"d'

.

1'1
�

t d I
• ticão, "NÃO HÁ QUALQUER DISTINÇÃO uso de carros oficiais, não fica!i� na�a onn acre a que aio a eJlao.re,1 O\'! Inaque e pais conJa a sua von iI e' a�,·
: OU PROTECIONISMO". maú ponderar que a sua repa�bçao nao

• .

. * * * < pactuaria com a sem!lvergonh�c�. ..

I "Ih cl' I I I'

d
"

"' "Ih' d di"!: Q ando da discursão do orçamento pa- Mas para isso ,serIa nec.e�sarJo cOlbu; guns mi. ares ue priSiOneirOS. e, guerra t, mU,r OS mi. ares e·· epOf iu(h
• ra 1�57, na AssembléIa, surgiram suges· o próprio veiculo da repa,rb�ao, qu.e aqUi .'

I !���c��r�:J�u:V�I::s�oc:�!j:::s::r! !�: . :i::oL;�:::: andava a senIço do Jornal.

i i civis e operér�,s que fora,m: à Russia .se b conlralo ,,após a 2.a guerra mundiaL
�C'I*ooCt•••o �••••••••••••••••••••••• tjI•••••.• -

_.I
--------- _. ---------------------------

Primeiro Seminário·1 do SESI e. Sanla Catarina
a 'Grécia

./ '

,
.

. .
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an.dar. Paulo.

4

força 8 [Ul �8 Cresciuma S. A.
I .

CO�:IPANllIA 11ADEIRElRA SANTO AMARO �

,
,
!

,ASSEMBLE'IA GE�AL ORDINA'RIA
o

"o'

Edital 'de.Convocação

BALANÇO GERAL ElYI 31-12-1956
ATIVO' I'

20 - Bens e Instalações ,.

40, - Caixa '

' ....•

60 - Contas a Receber
'

' '" ..

67 -=- Obrigações e Emprestímos a Receber ..
52.00 Construção de Postes de Cimento' .

í 00 Ações Caucionadas -.

0

o" .. " " ..

. I

Pelo presente ficam convidados os' srs. acíonístas
désta sociedâde, para: a assembléia geral ondinárta à'
realizar-se 'a 16 de �Març9 p. vindouro, às 14 horas, na I
�G'de social, nésta n;dade de St. Amaro da Imperatrtz à
estrada Geral, s-n, g;'im de deliberarem sôbre o seguinte: I

, ORDEM DO DIA
.

. I
1) - Discussão e aprovação do Relatório da Dire

toria, B�j lanço Geral, conta de Lucros e Per- ,Idas e pil."ecer .do, Conselho .Fiscal, referentes
ao exercrcio ,de 1956/

"

"2) - Assuntos de interesse social. .

. A ,V I_S O. . r-
Acham-se p.'disposição dos srs. acionistas, na sede i

i.ocial os- document: fi a 'que se refere. o art. 99, do decre-'
bolei, n. 2.627 de 21:: de Setembro de 1940. '

St. Amaro da ..nperatríz, 5 de, Fevereiro de 1957.
Milt�m Fett

'

I Maurilo Rodrigues
Direfor-Superdntendente .

Diretor-Gerente
,-.-L. ..�-'---,_ ... "--,-"- ...._._-: ....... _ ..

Em noite da semana passada, reunidos numa

das 'nossas boltes. 'Os. srs: Paulo Borriliausen, Volney
Oliveira, Antonio Carlos, Faria e Vavico tomavam
Seus drinques, discutiam política e ouviam músí

ca. De qühndo em quando cantarolavam, Mas,/ao
que parece, não ·era ele satisfação, pois quando o

pianista sapecou a MARACANGALHA todos foram
,

,ao mesmo estríbílho:
' ,

"Se o Jorge não quíser ir,
Eu vou só ... eu vou só!

3.256.470,80
177.524,40
320.471,80
1.515,60

59.959,69
30.000,00 \

Se 01 Jorge não quiser ir,
Eu vou só, .. eu vou só l"

O fato revela que o rompe-rasga anda raasn-'
do pegadas entre as "alas"- situacionistas!

'

Se, no ocorrido, o governador é o mote para
as divergências que se encrespam, também o re-

: verso acontece. Assim é que, 'na conferência de

Torrel3,· teria 'havido o seguinte diálogo entre os

srs. Hildo Meneghetti e Jorge Lacerda:.

-I

HUdo - Manda-me a lealdade informá-lo meu

caro colega, de que vau criar, dentro em brevs, a

Policia Rural Morttad'a; que terá ação muito efí

ciente nas fronteiras, prevenindo e reprimindo a

crímínalídade. Previno-o para qus tome súas
'

pro-:
vídêncías, pois os' foragidos daqui do meu Estado
irão fatalmente homtzlar-se no seu, criando um

problema muito dlficil para o seu Igovêrno!
Jorge: - Na verdade, antevejo o 'problema"

mais duro do que' o Hustre colega pensa. E' qué a

'

U . D. N . catarinense vau acabar pedindo que eu,

nomets toda esza gente!!!
-;

3.845.942,20
PASSIVO

10 -:- Capital
•

I 450.000,00
262.005,20-

'

34.421,60
3.689,40
21.782,00,
58.338,40
91.894,70

2.381.977,00
335.568.80

43.550,00
948,40

1.896,90
3.793,70

126.076,10 I

30.000,00

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

l-I
f, ,;

..
o

•
'

,
I�

I
'-O S V A'L �' O M Ii tó

.................. " . " ... ") . " . � " ....

11.0
11.1
11.4
11.5
37.1
37.2
37.5
37.6
37.00
37.01
37.02
37.03

5�
01

Reserva p/Deprecíação de Instalações ..

Reserva para Reversão .
.

Reserva para Equipamento : .

Reserva para Duvidosos ' .

.Imposto Federal Arrecadado .

Quóta de Previdência .

Sociedade Carbonifera Prospera S/S .

Companhia Siderurgica Nacional ..

Cap. Servo Publico!'! Paraná e+ :3. C .

Legião- Brasileira de Assistência .' .

Servo Nac. Ap. Industrial .. J •••••••••

Servo Social da Industria '

.

Deposito de C{)){sumidores , .

Caução da Diretoria
'

.

'MAIS LUMINOSOS: GENTE QVE SÉ IRRITA

Belllj sei que ha muita gente em Florianópolis, que se

irrita e torce o nariz num' gesto de' el�fàd!) e desapro
vação todas as vezes que' "to,pa" com a palavra LU'

MINOSOS, entrei Os assuntos vários desta, colúna, Pa- '

ciência, amigos. Aqui estamos para ajudar a Cidade e

como nosso prmcipal 'escopo seja êste, não' 'vamos es

crever de outro jeito, sÔmen\e para não tocar nos mi
lindres daqueles que se' negam a cooperar com o Pl,10-
gresso da Capital, isto por que também temos de apon
tar 'os' que ajudaram, os' que cooperam, aqueles que

compreendem a 'necessidade de prestarem sua cola-'
boraçâo; I '

Por exemplo: já estão encomendados afinal, doís

bonitos reclames a neon, mandados executar l'�la fir
ma Hoépcke, que serão colocados .em seus estabeleci'
mentes comerciais à rua Felipe Schmidt. Que! a Mode
lar, à rua Deodoro acaba de, emb'elezar a sua .arregue- ,

zada casa. com um lindo luminoso. Que b Rancho da'
IÍha está' em negociações também com um vistoso
neon, que dará por certo, mais realce aquela frequen
tado pontq de reunião dos flórfanopolitanos. QUe tam
bém a Confeitaria Plaza, a elegante, 'não quer ficar
atrás e já se movimenta no mesmo sentido. ., q

,

Agora, aqueles le�ros que eontínuam apagados, "

inuteis, suspensos das parêdes de muitas "casas comer

ciai�, .apenas, apontam os "amigos da Cidade;'" sua

má vontade em contribuir para melhorar ...\ uni dia

c;mpreenderão que es"'tão errados!
-

,
..

,---- :0: _'--- ,

AMANHA ES:t'ARAO AGINDO. EM FLORIANÓPO·
LIS - Noticia-se. o ,r..oubd de UM MILHÃO E 'SEISCEN·
TOS MIL CRUZEIROS efetua,dos ém,Itajaí, no" Escri
tórios dá firma 'Souza & Cia. daqu'e,la praça. Os .meli
entes d�saparecel'am e a polida l1aqu�la Ci'itad'e está
§em

.

pista. Brevemente estarão por aqui "oper'ando"
calmamente, cer�os. de que não seríio 'coQstrahgido,g no

sep, "kabalho", pois a praça oferece 'excd�nte campo":
Está livre de policiamento. Que se cU,idem os comer

ciantes.

"As florestas garantem a associação
r

\ /

dos, fatôres:

--:0:--.'
PRIMEIRA REGATA PCÉANICA FPÓLrS-RIO
Está definitivamente manada para � feveréiro do

ano próximo, a maior prova nacional de vela ol!eânica,'
que denominai-Se-á "FLORIANÓPOLIS·RIÔ''. Compa-

,'tt-••".'''III .... li< ""
-

7 e 9 hs. -

- recerão e já estão sendo convidados, veleiros al'g&,nti-'
.

Atenqendo à U.'lla antiga aspira:çao da classe, o l::; _

d M nos, uruguaios e norte-americanos. Decididó apóio 'está
F"d dR'

, oessao as oças ' . ..' ','. \ ..

,res! ente a epJblica despachou favoràvelmente a
J h C l' V R I

/ ,sendo prestado pelos ,governos do. Estado e do MumCl-
.

. expoJiç,ão de motiv(_,s do Min�stro do Trab�lho,1 sôbre o
o n arro,� �ra a

s-," pio, no sentido dei que tudo seja feit,l) na: lPelhor �oopé-
. "',:':EM'PR'EG'O'. dumento de nível do auxílio-matem'idade C'oncedido pe- te���IOS ARDENTES ração, para que .s� r'ealize a importantissima práva

:G instituto, dos Bancário:;;,''. �.au'tica.
"'" iml?o�tante olg'::mização, co�ercial, com escritórios. Segundo a proposta_ feita pelo \ sr.' Enos 'Sadok 4e: No' Pragr3ma -

Atuali-I A incansavel "turma" da Federação l\,e "Vela e
110 Estré�tó, precisa ,q� empre$�do' �om. instrução ao ni- Sá Motta, e encamihhadlJ._. ao chefe do g(lVêrno pelo 'ini� dades Atlântida - Nac.

Motor" e do "Iate Clube" ambos desta Capital, está
rei do clclo secundano completo, o bôa, redação e expe- :1 istro Parsifal Barfoso, o auxílio-maternidade ser{« ele-' Preços Cr$ 6,50 :- 4,00 - pronto para prestar 'sua valiosa e necessária ajudal'iência comercial, ldaue entre 23,à 29 anos, preferente- "ado de quatrocentos cruzeiros ao vafêr corresp6ndente '3,00 técnica, afim, de qU'e a regata bem como todos os. vi-

r:ent;: r;e�jde.n�e .do Estreito'.
<,,' \':' :"�

,:. '/ ao salário mínimo, igente na região o�de residir � _as- Imp. até 14 anos sitant�s, possam encontrar todas lj.S facilidades.
" ,SaIam). l�.lC,IaI fJJ;'$ 3.600,oó por -mês e oportU'i�àtle_ l'oci�dô, a cuja espõs� fô: co�cedid<:> o'referido benetíciQ: SENSACINAL. . . ' Sabemos também, qUe Q 5;0 Distrito Naval, cujaspara,�ro.gredu., .

,

.N'o caso ,d� F'onanopohs, . por exemplo, o auxílio- SÃO JOSE'
O t d d

' atividades em beneficio de todas as boas iniciativas
_

s,)n ere�s,� °1-" ,; .. ,ev�rão d.Íl�igir-s� .por carta à' re- ,maternidade teve um a�merito de quatrocentos p'ara',dois " ás 21,30hS.;_. RITZ as 221 nunca se faz esperar, tambem não dei;xará de cooper
(:�ça� dêste Jorp,a.. md!C�ndo lda:de, mstrução, expe-' mil e quatrocentos cruzeiros, e mais' a internação em lj_s. SARADO DANSARINA rar, si solicitado, para o mai'or brilhan.fismo da gran-";en�la, etc.. .

quarto de primeira (,Iasse."' .

NUA
. " .�� " L d� prova FLORIANóPOLIS-lHO.

'vegetação' e '{tgua, indíspensáveis à existência da Vida."

Reportes na Tela. Nac,
I" ,

lmp. até 10 all.?s.
- 'CIN,E 'SAO jOSF;
I, Ultima,Exibição :

Grand.e espetaculo .em

Vista Vision'!
BARCOs' AO MAR

Technicolor
iIeff Chandler - Júlia

Adams - Lex Baker.

No Programa l-·

'DEMONSTRAÇÃO DÁ CONTA DE 'LUCROS E

PERDAS DO BALANÇO GERAL ENCERRADO
EM 31-12-1956

DEBITO
80 � DESPESAS DE ESP'LORAIÇÁO

'

80.3 -:....:_ Outras despesas de produção ... : .. ,.
80.5 - Despesas de Distribuição 1 ••••••••••

'80.7 - Administração Geral .

,

,

3.845.942,20

As 2 -:' 4 -- 7 e 9hs.

Uma hílariante comédia
desenrolada em uma român

tica Ilha dos Mares do Sul!

Sessão, das Moças
1.'{40.068,60
4�5.581,70
455.118;50 -, 2.690.7�8,80 DR. ARMANDO VALÉRIO

DE ASSIS
.81 - DEDUÇõES À RENDA
81.0 � Despesas c/ Juros e Amorttzações , ...

'90 -- LUCROS E PERDAS
'

219.508,00

11.0,- Rleserva p/Depreciações Instla- \ I
16.620,10 I

12.639,60
223.401,00

,_ç'ões .......................•......

11.1' - Reserva para Reversão .: " .

Lucros do exercício de 195ô s' 2,52.660,70

3.162.937,50
C R É D IT O

70 - Receita de Exploração .

71 � Receita Extranha a Exploração .. -. , .

2.934.010,50
228.927,09

\ '

',�._. "I
.

, , 'It:
Energia, adquírída da CSN'

energia fornecida à in-'
dústria ' '.'" .

ResidênJia, comércio' e ilu

rninação pública ... : .... , .. �

-

1955

,
I.-

8hs. Sessão das Moças I
Lorí Nelson - Biron Pal�

Imero em '
'

SASSARICANDO DE

'ISARONG ,',

com - A Dupla Cômica '

- Majoria Maim Percy Kil-

thfbde
'

,.,
No pragrama
Cine Natlciârio - Nac.

Preços Cr$6,50 - 4;00 :-

1956

,
Energia total fornecida, ..,

1

O resultad"l financeiro de 1956
• ,

• \ !

líquido de Cr$ 223.401,00.

3,00. 1-,

Imp, até 14' anos
�

·�ç.ão Bravura Heroismo

'sob fogo cerrado em

AO RUGIR DA
METRALHADORA

CriCiúma, 19 de ,Janeiro, de 19li7,

Pr�f. IBero GiJso� - Pre�idente
Alv!!ró Sampaio Corrêa

com

Jean Lealie -

Hayden.
No Pragrama
Noticiário da Semana

Nac.

Storing

Preços Cr$ 13,00 -' 6,50
Imp!_). até 14 anos

_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terçar-fei ra, 19 de Fevereiro de--.7�9_1i7 � -_---..,....
"O ESTADO" O _MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA
_--
---- ----,- "--�---

o SENHOR JA ym a maravilhosa variedade de.
ternos de verão recebidos pela "A MODELAR"?

/

/

o SENHOn J.\ SABIA' que as confecções mais' fa
mosas, as roupas ma.s bem acabadas e de elegância qua-:
si Que inexcedive!

_

são as das marcas "DUCAL",
"iVOLLENS', '''LA iSALLE" e "CHESTER", cuja venda
.\ estatisticamente, ;, maior do país? '

'

Que mais de 7"1% de Senadores e Deputados Fede-
.i a is vestem a roupa DUCAL?

'

Que essas mav=as são, agora. exclusividade de "A
r,:ODELAR" ?

o S.ENHOR JÁ SABIA que na "A MODELAR"
rode-se comprar U1l1a bôa camisa esporte, por Cr$ ....

H\OO - um terno de linho, por Cr$ 1.050,00 - uma boa

calça de linho por Cr$ 420,00 e um paletó de schantung,
por o-s 280,00?

o �ENHOR J A SABIA que durante êsses dois me
s rs (Fevereiro ,e, Março) essas roupas podem ser com.
r.radas à vista, com 20% e pelo Crediário de "A MODE.
LAR", que é 'aliás :, .naís antigo do Estado, com 10% de
"batimento? '

t'

o SENHOR JÁ SABIA que também em .aletôs, cal
'Ias e camisas esportes, em conjuntos Saragossy, e tam
I:ém tem artlgos de praia, para homens e meninos, "A
MODELAR" possúe agora, no 10 andar, de s-eu Estabele
I imento, uma enorme variedade e por prêços que na

verdade desafiam I] ualquer concorrência?

ACEITE UMA SUGESTÃO
Faça uma visi(ã, hoje mesmo, ao 10, andar de "A

\10DELAR" e será atendido' com a expontânea cordiali
"ade que é alí uma característica tradicional.

VOLUPIA'
MACIEL OLIVEIRA

Esquece o que eu acaso tenha feito '

De í�l em um momento irrefletido.
Para sempre, �epõe, no mar do olvido,
O que te f'oi amargo .e contrafeito:

Desespêro de amor jamais contido,
Em certos atos lúbricos desfeito,
O gesto reprovavel refletido
Pelo instinto rebelde e insatisfeito.

,

.

Doida volúpia em sôfrega ansiedade ...
O impulso de contato mais violento
Em cega e enfurecida atroe idade.

CIENTIFICAMENTE- ,FABRICADA NAS MAIS

,.,ODERNAS INSTALAÇÕES DO -MUNPO
i

,-
'

Tudo abandona, entrega ao esquecimento;
Pois, se eu não fôr lembrado com saudade. -

Que também nãQ o seja COm tormento.
ANIVERSÁRIOS' - sta. Olindina Garcez

- sr. Januário de Abreu
. FAZEM ANOS HOJE. Silva

_ sr. José Cherem .:.._ sr: Raimundo Bessa importante oi gnnizacão comercial, com escritórios
10 Estreito: precisa d(' empregado com instrução ao ní-

N

- sr. Osvaldo Pedro

I
-

s�·. ,Conrado Coelho
vel do ciclo secundário, completo, bôa redação e expe-

une:'! Costa' .. . .

I J d 't 23 29' f t
'

. S
.

li
-rencia comerciar, ' :1 e en re, a anos, pre eren e-

- sr, �lval'o Revere r; ]ovem. Eston wmg I�

I mente residente dto Estreito.
-- me_nll1o Saul Furtado, ia, Costa Lmo -

Hal,ário inicial rI'$- 3.600 00 por mês e oportuidade
filho d,o S�·. Sinésio José

_

- Príncipe D. Pedro de

'I para progredir.
'

Furtado e de sua exma. es- Jrleães e Bragança, atual Os interessados deverão dirigir-se por carta à re

pÔS8. d. Maria de Lourdes .hefe lda ' família Imperial uáção dêste jornal, indicando idade, instrução, expe-
Furtado i!'asileira .iêncía, etc..

-- sta. Maria-Helena, di- - dr. Júlio Doin Vieira,
icta filha do sr. José, Mo- nédico residente nesta Ca-

'EMPREGO

"Não destruir a- floresta - mas explora-la econo

micamente garantindo sua regeneração."rrit'a e de sua exma. espõ- p.ral
, sa J. Laura Moreira -

- jovem Lenir Lisboa,
P A R , I ( 1 P A (

-

O- sta. Denize, Régis, fi- ;illlo do sr, Otílio .
Ramos

'

" A
,

lha do saudoso conterrâneo Lisboa e de sua exma. es-
Eduardo Luz e Hilda Goulart Luz participam aos

sr. l'l':l.iano Régis l(l�a d. Maria Noronha Lis- parentes;; pessoas -ne sua-s relações o nascimento de set1,
- S�2. Creuza Helen-a boa filho Gilberto Renato ocorrido dia 9 do corrente mês, na

Silva - sra. Marilene Silva 'vlaternirlade dr:Cá)'!OS Corrêa,
-- sta, Maria de Lourdes Buchele, espôsa do sr. Mil-,_"-----------...-----..----

�il\'" ,- "on Luiz Buchele
--- sta, Marfene 'Izabel - sra. Daura Silva AI-

Larombe thoff
- Rcv. Galdlno Motta, - sr. dr. Alvaro Munem

'brilhante e destacada fi- h' Silveira. brilhante fi-

gura do Evmíg-elismo Na- rui a nos meios culturais de

EiollH I 10!1!'\,a Capital
.... - __ ._ ... �_ .....- �"- , _ ... _-�-_ .. __._--"-----

A famosa ruapa Imperial Extra, não é roupa

feita" mas sim roupa bem feita. Seus tecidos sofrem
um pré encollümento total antes da confecção, o que,
ao par de padronagens exclusivas, de seus 36 tama-

. nhns diferentes e puro estilo ingles, asseguram plena
s:lt�sfação aos que a usam. ,

'

_

Magazine Hoepeke, únicos distribuidores na cr

- Cladé'.

','

8
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, c8pi a oiás,
do mundo; rodeá-la como' \ dres, (cuja enunciação lem- sário que a denominação
cinturão verde de colônias Jura um romance da era

I
bra uma batida do Bigben oficial da metrópole corres

Um Brasil novo pode nas- agrícoijts (novas áreas de colonial). k denominação a uma hora da madrugada). ponda a um sentimento de
cer com o umbígo em Goiás. mestiçagem); afrouxar ade-' toponímica pode parecer

'

Nas duas sílabas de Roma aceitação coletiva.
A vantagem dos. ares no- ,quadamimte a' legislação matéria de importância se-

I
ressoam séculos de gran- Goiás .D. F: é um nome

vos. Cltmatologia política. imigratória que por tanto, cundària, mas' tem correla-
'

deza. ,I mais brasileiro que Bra-
Do alto' do chapadão a 1000 tempo, com um "naciona- ções psicológicas profun- O Brasíl vai "debutar" i sil�a. Tem s·u�st�!l_cia ,pró-metros' de altítude; enxer- lismo" disfarçado com véus das. oportunamente a sua nova

I prra.
A sua última aílaba

ga-se, melhor o Brasil, com patriótiéos, (meteu P. Era- A capital de um país de- capital no cenário .mun-
I
arrasta 100 léguas de cha'::

os .seus próblemas.,Coloca- '

3H a freios:
I '

ve possuir um nome d�· dia L _..::_ Unia obra que -tem
I padão, 'com imensas

.

áreas

ção da capital .no meio do A nova capital pcdería prestígio popular, de uma I raizes no idealismo dos le-! desocupadas. O seu nome

território. Porque não se constitulr futuramente um dignidade natural. O in-' gisladores do Império e da 'já é um programa para
I

construir a cidade mais mo- �entro universitário de re- g-Iês, se orgulha de Lon- República. Mas será neces- realizações práticas.
derna do mundo?' "Brasí- lêvo, de .estímulo oficial às

"Iía", nome sem graça, de cíências exatas. Deveria

arranj.,' artificial, "fabri- dispor de-' uma emissora
cado" com uma dobradiça poderosa (para o rádio con

silabíea, Dificuldades de versar com o Brasil todos
sua pronuncia nos colégios os dias).
do mundo inteiro, onde se Acham-se agora os.jrrba-

estuda geografia. nístas na fase de planeja-
A mudança da capital mentes, equacionando. pro-

,

para o planalto mexe corri blemas de topologia. O eixo
a História. Põe o Brasil em da Grande Avenida, quadri
novas bases. Encerra o cí- láteros bordados de palá
elo 'político do litoral com cios sôbre 'pilótis; o Capi-
o seu passivo de imprevi- tólio, as linhas do aeropor-
dências e vícios de admí- to, parques com cerejeiras
nístração. do Japão. (Teremos tam-
No ambiente da cidade- bém um "Bois de Boulog

samba muitos valores-mo- ne"). Depois as termas, o

raís se destemperam. O Go- estádio,' teatros e casinos,
c. vêrno se consome em aco- criando pontos de, atração

modal' as relações adver- para vencer a solidão goia
sas, resistinde . a, impactos. na (planaltite).
Alguns setores de oposição Dentro, de um traçado
obstjnada preocupam-se ape- grandioso, o perímetro ca

nas com as ressonâncias da oitalino irá crescendo em

galeria. O- Brasil gasta-se perfís' modernos
.

como um

em palavras. movimento disneyano, com

Lá em cima, no ventre setores de sombra para re

geográfico, do país, há a sidêne ias e espaços demar

vantagem dos ares novos, cados para as Missões di
com um clima

- de',sanatÓrio plomáticas estrangeiras. Tu-
"'

.

(Climatologia p o I i t i';"�). do pensado em "grande,
'"

.

Abrem-s'e cenários grandio- mesmo' as despesas, com

sos do chapadão.. Há am- oensadas .com a valoriza

bient� para. Se 'modelar um ção das áreas urbanas.
Brasil de contôrnos fortes, Depois disso, falta ape-
em dimensões nacionais. nas (Í título de batismo da
Com êsse empreendimento cidade .. Apareceu "Brasi

corajoso, pode-se esperar lia": Nó começo, v.acilante;
uma profunda 'transforma-, depois, .firmou-se com ares

ção
.

na fisionomia rural. seml-ofíctais. Ora-: "Brasi
Importante é tomai; desde lia" não é prõprlamerite o

logo ,po�ição para um pla- nome mais. adequado para.
no de ação direta, com a de- uma' capital que está -sen-:

marcação dos
.

problemas io esperada no interior do
mais urgentes; -Fazer, por

.

país desde os tempos da

exemplo, na nova capital o 'nconfidência. É "uma de
encontro das grandes estra- nominação postiça, .insono
das, um centro de articula- "R e sem grliÇa. Produto

ção das linhas interiores ao "fabricado", com o subs

país;
.

amansar' as torrentes trato da palavra "Brasil",
f luviaís com barragens;' ar- que reflete um certo nar-

..

rancar o hínterland do es- císismo patriótico.
tágio semi-colonial, com a �ome por todos motivos

instalação de usinas e nú- indica'd�s é' "Goiás"; forte,
,cleps industriais; marcar a -ompacto e memônico, 'de
fronteira econômica com uma coesãQ silábica pel'
uma linha de chami'nés. Des- feita, em vez de apanh'á-

.' si forma, se poderá certa- 'o, como üm cristal à flor
�

,

mente corrigir um pouco a ia terra ("Brasil, capital
crise da desagregação rural, 'ioiás D.F."), os. arcÍ)ntes
detendo a 'população move- p,atrícios foram' escQlher
rliça que -desemboca nas ci- . 'lma palavra confeccionada
da'eres. c,om um ·gosto retórico, num
Regiões ele economia fra- estojo barroco.

ca não podem sustentar pro-- O 'no:;;so ;róprio caboclo
'.

gramas de recuperação �e terá dificúldade em, pro-
solos, depauperados c,om as nuriciá-Ia. Escorregará fa

,queipladas, a erosão e as talmente no ditongo final
SQC�,S. O interior luta c-on- �cOl1tato de duas vogais

DORES nasCOS"'AStra as'comunicaçõesobsole- no1h:1Ílas), que anula a so'- .'"" tJs. Desanimam ás lavou- or:dade, do vocábulo. O .

/ ras cansadas com a fa:lta de "10mem do Extremo 'Oriente,
' As dores cr�clant� nas cost�s, sl"o

fG;
.",,"

/
irriga-ção e adubos. 'rriun- om. seus hábitos de foná- sinais para

...
que V.S. desconfie dos seus

�l.��� rlnt. Estarao êles funcionando correta-fa a s3úva, o caruncho, o co- ·i'i.o 'Própria,' em vez de
I mente? Por certo que não! O ex-

'

,

ruc.Iucrê. 31'asi1" diz '''Bl·l-r.a-zl·-ru''.,' _:i'A
cesso de jcldo úrico, uma impure;za. .w!!%,...

- Tomara que os numes, Com "Brasilia" será mais contida' no sangue, deixando de ser
'.

,�
illvoca:1os nos 'tempos he-

.

omplicado ainda). Imàgi- filtrada pelos rins e eliminada pela -�írII.�
[',íicos para decisões em mo- '1) milhões ete chinesinhos -bexiga, espalha-se por todo o organisrrio,
mentos pl'opícios, guardem tle castigo nas escolas,' por locallzln�o-se, principalmente, nas juntas"o que oca-

os d'estinos 'da nova capi-, lii.o, poderem. pronunciar. o Em vidros dê 41) siona todos esses sofrtmentos.
L I

.

'd
.

." A' t', d • 100 p,·lula·s .. \ E porqúe nio 5e IIvrai.. il'e �m. vez de
';:1, 0:1. e O. üoverho. era

.

'orne ,a nova capital do >iU
, tudo Isto 7.. Basta, ap�,{âs·. que V,S, faça

muito que 'trabalhar para .Brasil, que' não l;Ie .presta,. o grande. mais usode'úmasériedasafamadasejámundialmentecohecldls
eúdiréiLll' o Brasil! Não há :omo as outras, para uso

economlco Pílulas De Witt para os �Ins .e'a Bexiga, a. quais Ih.
..... trarã'o alivio ·�mediato e restaurara'o a sua vitalidade.

rGm:'o a perder. Os proble- in�ernacional. Exemplos:
mas se emendam uns aos ou- Paris, Madrid, Berlim, Du
tros, em esçala a:;;cendente. blim, Moscou, Pequim,
Crescem os encargos do Es- Shanghai, Hong-Kong, Ban
tado. kok, Teerão,

.

Bagdad, Ka-
Com a ca.pital no meio bul, etc,

_gó Brasil {centro de gravi-, Há nomes de geografia
dade do país) os nossos ho- de uma atração mágica, que
mens de govêrno estarão .p'uxam a gente' para via
mais em contato com a rea- ,gen's imaginári�-s: Singa
lidade, longe do mexidinho pura, Sumatra, Congo, Mom
litorâneo 'e das atmosferas baça. O Brasil, ,por sua

dct ba·chaí·elismo. vez, está cheio de nomes

Poderiamos, 'com o des- bonitos, como Manaus, Olin
loc{tmento do centro admi- da, ljabira '(adivinha-se li
nistrativo do "país para o paisagem de Itabira no

interior, alcançar soluções seu movimento silábico)�
oilJu1Jendas:. faz.,er a..metr�- Re:l>l:a d,a Borcbor!l11l1!" ,Ser�. ,

mais.' barata "ea do Ho13-Moça (que emol- llh, cÚ m�rl'hã.·

/
I

J8S'
.'

'

Raul BOPP

'"

IIp OdWll;:J ou oluawl1.qx.apli
energia atômica, Operan- -.--------------:_-------_.:...�
,do a um uível de fôrça ,de

CASAsomente 5 watts, o reator .
,

fornecerá suficiente radía�, .

.

Ç�() para estudos impor- Médico. peq. família, 2' filhos maiores, pro'cura 'alu-
tantes de engenharia, bio- g-ar casa cl 3 ·dorn:itórios. Oferta ii. Dr. S.' Hoffffiann,
logia e medicina, Caixa Postal 425, Oll Hotel )�ux.

O centro do reator, onde •

�!�E:;::i�:::::��:f�� IQuerose02 a - Domicilio
tém cerca de 15 litros dé I .

�s pedidos devem ser enoominhados ao Posto, 5 pró
sulfato do uranyl enrique- xlmo a Escola de' ApI:endizes Marinheirôs ou p.elo tele-
cido numa solução de água. fone (i209.

.

:Ês'te centro, '.' cercado por
'.lma couraça de 'chumbo de
15,2 cenfimetros de espes
sura, é 'abrigado num tan
q'ue de 2,40 metros cheio de
água comum.

os seguintes Várias câmaras para ex-

posição e ,tubos existem pa
ra perniitir várias experi-

I êJ_1cias simultâneas enquan- Rep'res'enla',ça-o'I
'to o reator funciona.

9 O::l!U::l9l wn 'aluawoR

I
necessário

pa.ra fazer. fun- Firma do Rio, aceita repres.entaç.ão de secos e mo
cionar o reator que ê con- \hades, e, principulmí'lllte de salgados. Cartas para

às;"."r,�o.Iac,.odnofPr.o�lre.. ,um_ú.nC,,!'�SoISP')a...,inel 'CARNEIRO - Rua qosta Bastos, 556 - apto 201 S.
I '� u' Tereza' - 'D. Feden.J,' ...

••

".

PROGRAMA DO 'MES

SEDE BALNEARIA /

Dia 24 (Don.ingo)

f ,
II,

!'I
I
í
I' ..

'

.':'.��

Tarde dançante oarnava-

lesca

Reator atõmicfUe taaiaou reduzido
feito por' uma

-

'firma americana'
LOS ANGELES, Califor- pacíficos da energia atô; movei. Ford Modêlo "T" fez

res, o reator pode ser cons

truido 'e in�talado e estar

-iia � Foi" anunciada a mica,

construção de um reator de "A disponibilidade dêste

oesquízas, ide baixo custo 'reator seguro, simples e de
e de tamanho' reduzido". pos-

I
baixo.veusto abrirá as por

sível de ser usado em qual-l tas a um estudo geral e

quer 'escola, industrfa ou progresso no campo da nu

laborator ío médico; a fir-I! cleonica",' afirmou o dr.

ma produtora dêste novo A. ,E. Martin, da "Atomics
reator nuclear é â' "Ato- Internacional Inc." "O rea

mics Internacional Inc", en- tor ci� laboratorio deverá
tidade que se dedica ao fazer para a ciência nu

desenvolvimento de usos �lear o JDesmo que o auto-

para a industria 'automobi
lística."

O compacto reator em

questão é contido num tan

que que tem somente, '2,40
metros de altura e 2,40 me

tros de diâmetro e pode ser

instalado em qualquer la
boratc.rio existente sem ser

preciso consh�uir quálquer
instalação para recebê-lO.
Ao preço de 55.000 doià-

o habito não faz o mOl)ge, mas C) custume no

tecido certo e éõí:te perfeito define o cidadão práti
co e elegante.

. As roupas InUlerial Extra lhe assegurarão dura
, bilidade é caimentcJ p�rfeito' e corte elegante.

O Magazine Hoepc:ke vende pelo Cr�diário es

tas ótimas roupas.
-

,oronto para funcionar em

'qualquer lugar em 'menos
de seis mes�s, �firmam os

fabricantes.

Desenho especiaI�ente
para se adptar a pequenos
Laboratorio.s, o reator ,per

mitir� grande número de

pesquizas e programas ,de

Vende-se
. Vende-se, por motivo de mudança,

móveis:
l' sala de jantar
1 grupo estofadc (sala ele visita)
1 grupo de plavini! (sala de espera)
3 camas' de solteiro
1 estante.
2

••

o QUE PENSAM ..
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«�o (,endCulo)�
Com ii' Biblía na Mão.
Ttm'çA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO

Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz, e fica li:
<re do teu mal. (Marcos 5:34). Leia, Marcos 5:25-34.

NA PEQUENA IGREJA .onde iniciei meu pastora
do estava arrolada uma senhora que não freqüentava os

cultos. Ela não podia porque estava meio inválida e fi
cou assim durante, catorze anos, no curso dos quais, so
frera dez operações. A' menos que alguém a ajudasse
ela não podia mover as costas .. Apesar de sua enfermida
de ela tentava fazer 0/ trabalho de sua casa. Costurava,
lavava, passava e ajudava a cuidar de um neto.

Visitei aquela irmã muitas vêzes, não' tanto porque
-entísse que ela precisasse de mim, 'mas porque eu pre
cisava do .encorajaruento de sua fé e feliz disposição.
,�la era, na verdade. uma ,critã alegre, foi uma inspiração
pára .JDim.

Esta' mulher finalmente .sarou de sua longa enfer
midade e gozou ainda de boa saúde durante alguns anos. ,

Ela não podia ser vencida e sua fé ganhou a vitória.

ORAÇÃO

Nosso Pai, nossa falta, de fé em teu poder causa-nos
vergonha. Ajuda-nos a compreender que se quisermos
,ter mais fé, precisamos ysar pr�eiramente a que te
mos. Ajuda-nos, então. ó Senhor, 'a exercitá-la para que

possamos ser abençoados com o aumento de fôrça' e fé:
'l'�m, nome dé nosso Redentor, Amém.'

'PENSAMENTO 'PARA O DIA

Sem.f'ê não podemos 'agradar a Deus.
O. 'K. LAMB (Alabama)

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo dó maximo cuidado
pelos expecialistas responsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma
roupa per:"eita e' que vesteebem.

Pelo Crediário. do Magazine Hoepcke, podem ser

'adquirid'as com exl'lusividade Desta cidade estas afa-
madas roupas.'

'

I .

- I

C�lunas "de cimento
arlDado'

, Para cercas, 'p,u-reiras, caramanchão etc. - Pos'�o
5 próximo a Escola de Apreüdizes Marinheiros Fone
t�209.
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P.R�A.i,'��d;nat:ul;;:d�n���;,:�t:J:ov�ç::taA�:�:��c:, m Molor Marltllo «PENTA»
tendo em vista a proximidade do início do presente anomo<. I .;
l':tivo e a necessidade do reinício das atividadesparti-' ,,-
darlas, convoca todos os membros da Diretoria Executi
'ia partidárjos e símpatízantes, para uma 'Assembléia I

Geral Extl'aordinár'�" a realizar-se na Faculdade de
Direito, rio dia 10, ci�arta-féii'a próxima, com início às
'20 horas, com a seg-uinte Ordem dó Dia: '

II - Program., de ação do Partid� para, o cor-

RESERVA DE MESAS rente ano.
A reserva de ,,1esà� será feita a partir do dia 20 II - Assuntos gerais.

das 15 as 13 horas na secretaria do Clube. Florianópolis, 15 de fevereiro de ÜI57
Pr' e ç o s das M e s a s í')ARIO DA ROSA

Para 3 bailes -. ,Cr$ 400,00' Presidente do Partido de Renovação
Pimi 1 baile '............

" 200,00 Acadêmh� da Faculdade de Direito
A reserva de' mesa para uma noite será a partir do

FÔRÇA E LUZ DE,-CRESCIUMA, SIA-.-.
--

dia 28 das 15 as 13 horas.
'

O clube não 'dis.tr ibuírá ingressos. EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO
Pa�'a as peSS08f" em transito, a Diretoria poderá

Pelo presente ficam convidados os senhores acio-
nistas desta Socieaade a comparecerem à Assembléiaexperlir ingressos, rns.diante a responsabilidade de um So- Geral Ordinãrla, a realizar-se no dia 22 de Fevereirodo, madiante a seguinte taxa de frequencia. :10 corrente ano, às 10 .horas da manha, na séde social,P r e ç o s d e I n g r e s sos
,tlim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:Para todas as festas Cr$ 1. 000,00 ) I it di

'

-

dPara uma noíj e "500,00
a - .ei ura, exame, Iscussão e aprovaçao ' o re-

-

latório da Diretoria, balanço geral, demonsNota - Q convite Irão dará direito a mesa, que se-
trativo da conta de lucros e perdas, parecer,rá paga a parte. -

-c,

I do Conselho Fisc�l e documentos que acom-Menores _:_ Nlitr será permitida a entrada de' me-
'

5,5 HP
I' panharam o balanço geral realizado em 31 der-ores nos bailes dos, dias 2 -;- 4 -- 5.

Dezembro de 1956'; 11 HPf' Na matinée Intantil só poderá dançar os menores
b) 35 HP

,
- eleição do Conselho Fiscal e da Diretoria,c'c 14 anos I ' para o exorcício de 1957;E' solicitado nos senhores associados a fineza de, 50 HP

não levar pessoas estranhas ao quadro social. Outrossim
I c) - fixação dos honorartos da Diretoria;

mm 84 HPd) - Outros assuntos 'do interêsse social.
para poder frequentar as festas do Carnaval é necessa-

i

Críciúma, 5 de Fevereiro de 1957 -GRUPOS GERADOR�S _; "P E N T A"J;O que o Sacio exteja quites com a tesouraria, sendo I

S. de Rezende Corrêaohrigator-ia a apresentação da Carteira Social.' I Diretor Secretário
I QUpisquer tipos para entrega imediata --' Completos Com

Aprovado pela Diretoria em Sessão 'do dia 11 de
motores DIESEL. "PENTA", partida elétrica __ radíator __:fevereiro de

195r7. A Diretor la ',i, V'"e'n d,,- ,e .,s,e'';,.-

I

...;,
filtros .,- tanque de' oleo e demais pertences: ,acoplados díre..
damente éom flange elastica á Alternador de voltagem _.

trifásicos 220 Volts -- com excitador --' 4 cabos paraTodo o tecido usado nas famosas roupas Impe- !r ial Extra é pré-encolhido, assegurando assim uma ,,:,ende-se, por motivo de mudança, os seguintes
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão�nOVê1S :

roupa impecavel, que não se deforma com o uso e, assentados .sôbre longarínas prontos para entrar em funciona-veste bem em.todos os tamanhos.
. 1 sala de jantar

,

1 grupo estofado (sala de visita) ,

tEstas famosas roupas são dístríbuídas com ex- ' ,meno.
clusividade nesta cidade pelo Magazfe Heepeke. "-. ; !:�:g d:e p!�;'tj:i�:o (sala de. espera) REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE
Hoepcke,

li " ';���:��! � �:����ros �'S
A N T À c A T A R I NA·

-'_ .._- ------ ---- .__

, Tratar na Praça Getúlio V:-argas nÔ' 8, das 9h. às MACHADO & ciã. SIA Comércio e Agencias
PA R A F I G A' DO,

fIh. da manhã. ' , '_ in Rua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço telg: "P R I �w1 U S,·O
-c ,mi _

ex. Postal, 37 - Fone 3362 _I- FLORIANÓPOLIS tIi:.,-
-

C.AS'A Hi1rs 3 3�r'#Jr#lr#lêr#Jr#Jr#Jêt#Jr#1êªê@t#JF-3 '��5/ ,PRISÃO DE,VENTRE, .- .- ----,
.

'

"

PILULAS Do AB'BADE' M'OSSo Médico. peq. família, 2 filhos maiores, procura alu- V-=NDI=-SI=, Prefeitura Moolci'p;al de- polis.
gàr casa ci 3, d'orn,itól'Íos.' Oferta à Dr. S. Hoffmann, L L L

,

Caixa 'Postal 425, ou Hotel Lux. '. 'Um completo dormitório.
'

P O R ,T A R I A N. 5,
" " ,'C'.' ',,�, , i,...-. .",;"'" "

"-. '�", ;�_' '" "- ', .. '_.
de

_ :asal� .duas P?ltronas, k (l 'P�'ef�i�o Munfcípa] de Florianópolis, no uso de

O'u'e""-r--7os'eO' 'e'��a"- O'O"i1l1�rUí·I.r·
...

'&:�l���!�rr:�::a:�:���l:i'�-f suas �Ü,l'lbUlçOe�_ E" T E R' M
- IN' A: '

11 " ,li' III,'; U tal' eom lugar para toca-, A suspensão de, vencimentos de todos os professo-
Os pedidos devf'r!J ser encami'nhados ao Posto 5 pró- disco e rádio, t�ndo a parte, I€S municipais, não titulados, 'que não frequentarem o

ximo a Escola de Apl:endtzes Marinheiros ou' pelo tele.- ,?O c�ntr9 para be�idas. CURSO DE APERF�IÇOA.M:ENTO, durante o período
(one 6209.' ..

' .

Tratar"à rua Visconde de elas atividades de, mesmo. ,,

Ouro Preto, 81 Prefeitura Míw:.cipal de Florianóp()lis, 9 de Janei·
-�":-------_.-----..__-------- 1._' 10 de 1957.

SOCIEDADE CARRONIFERA P�bSPERA, S/A.
I

VENDE-SE

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Progi'uma e Regulamento do Carnaval de 1957
Dia 2 - Sabadu - Abertura do Carnaval grandio-

sO-bal;e as 22 horas
J

" ::: - Domi-igo ,- Grandiosa Matinee Infantil
das 15 as 19 horas

" 4 - Segunda-feira - Espetacular baile Car
navaresco com inicio as 22 horas

" 5 - Terça-feira - Baile despedida do Carna
val co.n inicio as 23 horas.

-

...• �.;:.

, r A's verttgens, rosto quente. 1:d'1.a de
ar, ""mi'OS. trnlelrai e"dcireSl,'4e

: eaoeea, a maIOr 'fJrI rt,e das.· vê'lei-
,

são devidas ao mau funcionamen·
to' do -aparetho digestivo e conse

guente Prisat;; dto Ventrtl AlI
J>iJuJas do Abblll1l" Moss 5:10 tndi·
cadas no tratamento da Prisão dt'

Ventre e SUil� manifestaçõ� I!'

nas AngiocoJites Licenciadas pe·
,ia :saude PullUcu. as PiluJas :lo

Abbade Moss são wadas por mi
lbares ,d.t! PeSIK!,as. faça o $eu .

com o uso, das plJulas ,do Abbade Moss.
c..
tratamento

Colunas de ciIDento
arD1ado

...

Motor idealpara barcosde recreio e para outros barcos simila
res, além de explendido para me tor auxiliar de parcos á vela.

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

gasolina 8C HP Diesel
-

8U HP'" .rdíreita e esquerda)

103 HP "

132 HP "

'"

" " "

" " "

"

{

ÓSl\IAR CUNHA
Prefeito

A V I S O
Acham-se à dhl;iOSição dos senhoi:es acionist.a§. na

séde social, os, docu!ilentos à que se refere o artigo 99
,do. decreto-lei nO 2.627, de 26 de SeJembro de 1940. '

Criciúma, 5 de Févereiro de 1957
/

S. de Rezende Corrêa
Diretor Comercial

Vende-se cásas de madei

ra, com agua e luz, no Es

ti'eito, -por preço de ocasião.

lnformações na "Metalúr
'gica Atlas" com José, à rua

,Gaspar Dutra, 114,' Estrei
to.

Na eséolha dos tecid� da mais' alta' quaJidade,
no corte impecavel, moderno e disti"nto e na garantia
de um produto bem acabado, está a base da escelen

. cia das roupas bem feitas Imperial Extra.
O Magazine Hoepcl{e é exclusivo distribuidor

em nossa cidade deste famoso produto.

Para cercas, parreiras, caramanchão etc. Posto
5 próximo a Escola de Aprendizes Marinheiros - Fone
€209., I

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

. .

ECONOMIA, absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
....

Grande EC'ONOMIA

• Construção s6lida, sendo a caixa interna de' COBRE ..

revestida de material altamenté ISOLANTE (lã d,e vidro).
• Resistência dp tipo tubul�r, inteiramente blindada.
• Cont1'ole automático de temperatura pot' TJRMOSTAT().
,-que proporciona grande ECONOM:JA.·

<

_

_..---
._J�(

<;;1
GARANTE Ó QUE FAàRlCA

,': .. t,
..

,.�

'."'�':��'�<o
AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL.

Capacidade:"
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR
,

ELÉTRICO

1��;4,
IMERS,rO e .CHUVEIRO f

....--=---.....

'. '

� Ctlr,qruicJo ir:tE"iran',cnte de
/

ccure.

• Aquecimentu ultra rárido,
� Játo abundante na temDe

(atura des�jada.

Fobricados llOI' "ti�
horizontaJ 'e vertic;oI. ";;êl\t��,

o MISTV'<ADOfl DÁKO, de

Icgem. Instclvcnea. permite o

maior escalo
I

de Qraçilloçóes de

TEMPERA 1 VRA,

/

-_.

____
:'

"'--:--_.';:::;;--��,.Ji!!I!.W� '--_----

'Av;iso
De órdem do M,msenhor Vigário Geral da Paróquia

fica transferida até segunda ordem a mi,ssa e Procissão
de' N. S. do Parto motivo de ·achar-se em grande, enfer
Glidarie o Provedor desta Irmandade.

Consistódo em Florianópolis, 14/2/957
O Secretário'

,

�-' � "

______________.--- I........ �

CURSO Al'I\TONIETA DE BARROS
. Exteucato fundado em 1922.

Matrícl.Ia: de I..: a 17 do c.orrente para os que já
0:0 alunos.

:;)e 17 a 20, para os novos.

Representação
Firma 'do Rio, aceita representação de secos e mo

�hádos, e, princip'llmente ,de salgados. Cal'tas para
CARNEIRO - lllta Costa Bastos, 556 - apto 201 - S.
Tereia - D. FedeI ..,!.

,

Dr. Osny Li5boa," ,

Cil'urgião-Dp.ntista 6& a partir das Hf hOl'ak.
Atende diariámen.te no' Consultóri8 - Rua -Vida)

,periodo da manhã e 2.a 4.a e 'Ramos 19.
'

Vende�se
Vende-se um :-;!YlOcking por preço de ocasião. R."

Altamiro Guimarães 12 - telefone �54�_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO";O MAIS ANTIGO DIj\RIÓ DE S. CATARINA
6 Florianópolis, Terçar-fei ra 19 de Fevereiro 'de 7957
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NA NOITE DE HOJEO MAIOR ENC()NTRO DE TODOS OS TEMPOS, COM' A APRESENTACAODO MAIORAL DAS (ANCHAS BRASI[EIRAS: ZIZINHO
r:...........................rJ",:'Y"J"""""-'-·I' Faser Tutebol n:�sta'terrinh�, � ta�efa I JUI�I. 'WIL'SON' SILV'.A _ D �···LI. '81 ,Z.iza, por si só, justifi�a ciUa1que.r sacrtfi- .......-;,a...........,.;,........oF.I"-..."_..'"wIY'\

!t (A' BANG'
, I que

requ.
er

.

tenacidade; perslstência e .

, •... � '. _

a· Iga U"· CIO por parte dos nossos desportistas. ;
_ '. �

""
�

.

U .

.

von;::ei::��e:u:�;:n:;:�ém .Se dispõe a tmenauense de 'Fuleból- P'REUMINAR' g� :;le�Ç::o d:e.��:��;��ra;�ú�S�i�:.j� 5ELEÇAO �4PUAL�
,

'. .' lutar pela melhoria do nosso futebol, pro- j- r 'publIco esportivo da Capital apreeía um . �

� NADINHO porcíenando b(}n� espetáculos"f�tebolíst�,- G.E. Munici'pall R. Diário da Manhã' bom espetáculo e o B!lngú está capacitá-, TATU' -
. -'�

.

� ARPINO' ��:;�.c;:P�;:s:d:m::s :ro��=!: :eé;�ac::�
.

Horário' Da'·.P;'a'rll"'d·a Prllnclilpal '20 30'h� :. ::t:g:J:�sentar um fu�e�ol de primeh'; TRilHA :�
.� ,

" rar e a pedir que todos colabo.rem:·.
.

. �Ir "

.I. Acreditamos que terça-feira prõxíma, �
� .DARCI· I

. �ste é o caso do sr.. Dirceu Gomes, '"
dia 19'do. com'ente, à noit�', o Estádi� "�l". lA'UDARES � .

�r' desportista com larga fôlha 'de serviços INGRESSOS" N P t d P 1 S �dOlfo Kond�r" ap�nhara uma (lssl�ten." "
, �

� HAROLDO
prestados ao nosso. esporte,

.

, I
.

:. O ,os O a _ raça : / �Ia capaz de mce�tl�ar: novos empreendi-

M'ARR E'CO �

�'"
O Bangu joga hoje nesta Capital, gra- �ent��, .uma assístêncía capaz de sacu-

,
a!

'. ças ao esfôrçó dêsse abnegado. desportds- Cadeira N na pista Cr$ 100 00 dír o animo 'e a coragem-dos nossos elu-
_ �,

!I MllTI.NHO, ta, que enfrentou enormes dificuldádes"
.' r . bes, a fim de que patrocinem boas tempo- ADAO �

� para trazê-l� até nós.
.

/

'A'rq'ullbancada (r'$ 40 00 radas futebolísticas, conseguíndo, 'com !I

� DARCI II Entendemos que essas dificuldades .' r , isso, o dinheiro de qU�,,�a�to necessitam. DANDA '�,
. devam ser compensadas, num verdadeiro. G I C $' 20 '00' Portanto, o noss._o pubhco,-amante..de. -:

'CALAZANS estimulo ao. sr. Dirceu Gomes, para que era"
.

r "

. r b?m futebol, a��rrerá em. massa ao �st�'
r

Wll'SON
\ -

�
,

êle se empenhe em apresentar outres clu- dlo da rua Bocaíuva, ansIosO. por assístír �
MA'R'I'O

bes de valor como o Bangú, aos catari- Nas'B1llh'el'e'rilas do Esla'dl"'or 'a' nOI"lel.'.
uma peleja que se antecipa, para todos

NilSON
,I'

,nenses. .'nós, sensacional e repleta de emoções, ut. �
ZIZ' INHO

.,
Como. é. que Se pode trazer um renoma- O desportfsta Dirceu Gomes espera, - )

.

, do clube de futeb'ol a esta Capital, se. o Cadeira Numerada_ Cr$ 150,00 c?m o resu�tado da pele�a Bangú x S�h�- VALERIO .:
,

, púbiico não coopera? . '. ,
'çao da Capital, trazer novos e càtegurfza- �

DECIO O Bangú está aí, custando os olhos da Arquibancada Cr$' 50,00 d�s �lube� a, esta cidade, numa colabora- RODRIGUE� �
cara, E quando dizemos Bangú, pensamos çao Inestímável ao progresso do nosso.

...»
�

z NIVIO logo em ZIZINHO, o mestre do futebol G.eral Cr$ 30rOO futebol. GUA'RA' .�.I.; brasíleíro é. quiçá do mundo. E o mestre NALDY SILVEIRA. r

- :==-?3 j ""!<�

\ .

I

Na nossa última crôni
ca publicada em jornal des

.... ta Capital" focalizamos iní-
.

cialmente, ,no QUABRO
D,E HONRA DOS ESPOR- .

TISTAS ,CATARINENSES
o .snr. Ademar Nunes Pi-

Quadro de �onra dos desportistas
Calarinenses
por lázaro Bartolomeu

---:i_�

1929.Vencedor da "Taça

, FIITEIDL'·TtNIS
V
CI
"
'e
' ..
-
c::a
....
•

-
..

res, um grande velejador
de .nossa terra €i hoje foca
lizaremos um veterano/ do
remo, o Sl:o Roberto Müller

\
p'ertencente ao Clube Náu-
tico Riachuelo:

"Chico"
1930 Vencedor do Páreo

"Honra Liga Náutica",
.Campeão Estadual.

\

:
,

!Q't ( " �,-S:--F;)Ii.'=s:JIT:!_-- L'"I'"! _ _ .

J[€}�������l{?�� Saiu ,iDVi.'Q� .de.: Curitiba o BaDgú�
��:c�,��ab:ada'�Z;:��' aa Vilórias s_ôbre o Con,binado Agua-Ver de ... ·Allético na sábatin� e sôbre.o (o 'riliba no. domingo
As Associações Remísti- �oi das mais auspic�osas n.ho Estado, O que se just�-

.

tempos-r, Z!�in'h�; " 'I guindo ven�er pelo escore I absoluto do certame para-

-:as de Santa Catarina ,s� l temporada do Bangu em fica plenamente levando-se I Na estrela, sabado a tar- . de 2xO. ,naenseo Nova e-grande "per
.ltstacam entre todos os ::;uritiba, . assistidas pelas em conta a presença, no de:o Bangú .. enfrentou.. �o No' -<i'ia seguinte, domin- formance" do conjunto de

�lubes Náuticos do Brasil, naiores multidões ,já' vis- onze -carioca, do maioÍ' comhinad:o Atlético "Para- go, o clube. proletário en- Zizinho que venceu '0 jogo
';as em grama�os do vi�i-

I

::rak, nacional de' to�os os naense-Agua Ve,de, conse- frentou ·0 Coritiba, líder pelo ,escore de 3x2.
'

O p"i�ei�o �b� a�on� o�e�o�an;o do Rio vol- -Paisandú 4 X P.Ramos 0, Esc_alada a· �e+
,;�!�t�u�:tati!�IOes::di�a�� ��a�a:.�:��rs�oOn��d: �.::� dOll-n.uo. em. Brusqu_e ,eç8� da capital
Pácaembú foi o Coritians, lÍzou 14 jogos: 'venceu o

,3m 1938. Paula Ramos p'or 4x1; o Fi- Em conversa com a nos-
* �* * gueií'ense por 2x1; empatou Re'tribuindo a visita que do match entre os dois for- .sa reporta.gem, o conheci-

N o ano de 1941 o Canto �om o combinado Figuei- há meses lhe fez o PaYsan�' tes conjuntos e, para sur- do t.écnieo NIZETA, en-

rIo Rio empl:eendeu' uma P I R o 2 x
' d d I

-

d,honrados com ,o exemplo de l'ense- au a
.

amos p r dú, quando êste ainda não presa geral, o Paula Ramos, carrega o. a se eçao . a

'lbenegados como um Rober- excursão ao 110SS'0 Estado, 2; venceu o Carlos Renaux
era campeão da Divisão Es� que havia goleado' seu opo- Capital, que na noite de

I to Müllero Tod� o esforço em
tendo vencido. por golead·a por 2x1; ô -Paysandú por pecial, o Paula, Ramos es- sitor no jogo desta Capital 'ho'je, medirá forças com' o

I prol do nosso esporte náu- quasi todas as 'seis párti- 4x1; o Palmeiras por 5x3;c teve domingo na cidade de por 4x1, foi derrotqdo por
renomado esquadrão do C.

Roberto. Müller .nasceu a
tico é neceS'sário para che- 'las disputadas, a. saber: o Olímpico por 2xO; perdeu Brusque ónde teve a honra 4xO atuãndo numa tarde A._Bangú, _do Rio, declarou

9 de agosto de- 1905, nesta :�armos a con.clusão cober- I Canto do Rio 6 x Avaí 1, "

o' " de' colocar as 'faixas nos bastante. aziaga. . o seguinte: "ESPERO QUE
.,· ..·'IS de me'ri'tos. . '·'1.8sta Capital

.

para o combmado Aval-Pau- ,-"
'-
", ..

.

, A SET ECÃO APEZAR DA
CaplOtal. InlOqlOoll as atl'vlo_ -

'

campeoes 'da referida dlVl- Desta forma o Paysandu .L;
- ,

.
. , ,{"Ia t d R' 9 C

' la Ramos por 3x2'-e pará o
. , ,

elades .esportivas c.om a id-ª- Todos nós devemos incen-
'do van

o

RO. 10
. Xl oncor- Amér;'ca por 4x2' venceu' o são, �articipando, assim, dos desforrou-se do rev.és sofri- FALTA DE T�E.INAMEN-

,

"de de 15 anos, no mesmo tivar nossos valo.rosos he-I la

C' ,.em dlO d? Su
, ,

'

I
festejOS do clu.be esmeral-' do devolvendo com juros a- ,TO, REPI.TA A BoA ATUA-

1.'0
.

'. d' I
.

anto. -o RIO 6 x Sele- Caxias por lxO; empatou ,
.' \1' -"ç'ÃO QUE TEVE FRENTE

Clube, revelançlo-se um dos OIS, que se. cePlpregam Ia - It'" 2 It
. ,

com Ü' Al>tético de São Fran- dn1-o regosijo pela grande goleada daquela tarde de A'O' A I K"
'

.�

d '" n�ite em defesa das nos-
çao aJalense ,em aJal.. .

conquista. ,I O'rande l'nspI'raça-o para, '='S ...., -

,

granaes rema ores ,de San- �

". ' d; I
. Canto do Rio,9 x Améri- CISCO por 2 x 2; empatou' ,�. -",

S·b· t't
. -

d
ta' Catarina. Tre(nava den- sas cores em aguas a ver- I" 1. J'

'

'11
.

o . I Efetuou-se o tão ,espera- ,1'apazes· da Praia de Fór:r. q re a cons I Ulçao o

,ár�ias .. Não resta a menor
r a ,em om.yl e com o Gouaraolll ,de dB�ume- I

' -

selecionado,' confil:mou o
tro de, suas possibilidades e C t d R 5 P e pa

'

cc!' '�d d . 'S t C t
au o e 10 x' a�san- nau por x e per u -

seguinte:' �ATú - TRI-
cumpria a rigor as instru- uu a e que an a .1\ a- d' 1 m B

.

ra o Carlos Ren,aux (re-. LHA _ LAU'DARES'
ções dos seus 'treinado'res, rina ,em tôdos os páreos

/ uC��:o d:us�i� 4 x Ca- -vanche) dül: 1 x O e para, o FEDERACA-O.. (.ATAR· IN'ENS··.E DE. TENIS MARRECO - ADÃO
bem como 'O�,:r�guJarnento onde toma parte, trazendo F'

,

, das 3, em Joinvil1e. Estiva' por 4 a 3. OI eSi;la a
1

,
DANDA __;. WILSON

do clllbe a q''ue pel'tence, . pa!� :1ÓS títulos i!lternacio-
..
'* ,*- *,',

.' .

d 1
..

. �

,.

maior ,excursão e um c u- 'JILSON - -VALÉRIO
:\)c':Qnse�guindci 'ás�ini, um' in-' :nais',e' nacionais.

,Nove anos após, em 1950. be a S�Rta Catarina. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
I

"ODRIGUES _ GUARÁ:,

vejáye'í, :pre.parÇ> físi�o, q'ue' ��"A' nos�a mocidade deve ".,"""'----' _

O.(;Slls�rva em "grande ·f"Ol'- "'se. dedicar com orgulho ao C';'a'mp'eonalo 8ra'slllell:r"0 de Futebft.1n��,:_ Jt ititêreSSáCnte' SlUi��- "remo, lembrando os nossos

.

V

��:��q;��::��:;:r;õd��l: !:: �t . ::!'���oOStu�ot:���I�o a���i� Empate no jogo Cariocas x Mineiros e
VCi'sões e muitas outraS.:éoi� rido por êles. O' próprio Ro- ' .,'

sas qiJe venham prejudicar berto Müller está seqlpre à �itória dos paulistas sôbre os
: o seu l'e11dime'nto-técnico e ctis!)osição dos fnterêssados
físieo, em provas .remísti- em 'nosso esp6i:te D-áuti�o, per.nàm'b,'l1canoscaso dando qualquer instrução a

Roberto .

Müller tomou. ,respeito, no galpão�do' Ria-' A penúltjma rodada do por 3x1, no Maracanã e

I Campeonato Brasileiro de Parqu.e Autá-rtie-a 'l'.espe.cti-·
yJ>arte em muitas competi�' chue 00 Esta é mais uma

çÕes dêste renomad,o 'es:' ..p,óva do esforço e 'deâica- Futebol foi rea1izada do..- vamente.

porte, em 1924 começou a 'ção dêste
� valoroso rema- mingo, tendo os cariocas .Assim, a classifiéação

enfrentar grandes idversá- do� da "velha guarda", que empatado com os

mineiros', passou a' ser esta:
rios. Veja.mos algumas ,das ainda está em forma, para por 2x2 e os paulistas der- '1° - São Paulo 2

yitórias alcançadas por êS-1
temar parte na regata de _rotado ar pernambucanos � -. Dist�ito �ede�ªl, 3'

te valoroso remador: veteranos, a seI' réalizada ' -3° - Pei·namb.uco, 9

1925 ·Vencedo'r d� Pá-reo I no próximo mês de março, "Q'UADRO··nÊtiíb-NR·Á-j)·OS 4:0 - Minas Gerais" 10
de ('Honra Liga Náutica:;!, nesta Capital. DESPORTISTAS DE SAN- A ·rodada final está �ár- .

Medalha de' OUl;O';' ,

.
, Està pequena .crôn:ic,a -qúe TA CATARINA .Parabens

, 1�9Wj Y:en�edor .iHf.mi'l,P.ft- acabamos d� escr'ever é 'a �o Roberto l\füller e salve

n;�q. :Com '!Wlã�';l\4�darnà,;,'de homeliagem de L. B.;ao seu o Clube N'áu.tico Riachu�lo,
rrat��;\.Ú(i<:}· ."." "-- -c a 1'-0' amigo ROBERTO que sempre souberam en-

lp�8,Wen-cedor da "Taça, MüLLER;, dignç, 'desP9rtis- gran,decer' o remo dê San-
l\Llmo' iinller"..; ta, que está i'egistrado no ta Catarin'a 'e do Brasil� Mineiros x Pernambuéanós.

Durante .sua atividade no

�aze�do-se respeitadas ,em'
'lüalquel' prova em que to�

11.arem parte. Basta dizer.
lue o C. N. Riachuelo já"

.

'Jarticipou de' uma 'compe-

jção Olímpica, represen
�ando o nosso valor perante
,i'odos os desportistas bras i
'eiros, Possu.Ímos um pas
,ado e um presente cheios
de glórias e nos sentimos

ROBERTO MüLLER

cada p�ra a'manhã, com os

seguintes "encontros:.
No Parque Àntartica �

Carioéâs x Paulistas
l);m Belo HorizofIte

De acôrdo com . os· Al't:gos 14'0 e 15'()_ dos Estatutos
na F.C.To, ficam cO)jvIdadas as Ássociacões filiadas: pa
ta à Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20

---f�------ -

1.- ELEIÇÃO
J

DA DIRETORIA, DÉ À'CORD'O
COM O ART. 12° DOS ESTATUTOS.

nllZINHO
. r

U M § Ê'N I. O r,r
�:o corrente mês, no Edificio Mont�pio, sito � rua Tra-,]lmO nO 1, 40 ando s/402, para delIberarem. sobre o se-

g ,lÍl1te:

Opiniâodo' 'World
Sporls'� de Londres

.
.

Flórianópolis; 4 de, fev�reiro de 1957.
Dr. João David Ferreira, Lima

Presidente da FCT.

ZULUAGA·INICIARA AMANHÃ À-TA'R·,
"_.

_ .... \.
-

-

DE AS 100 HORAS ,CICUSTICAS_.

I

"Não se trata apenas de
um '''cractt''. De um· -dos
muitos "cracKs" que 'andam
espalha,dos nas diversas
oartes do mund,G. :t;;ste é um

Será amanhã mesmo, as' dalan{lo durante 100 horas

I? horas, o 'início da fat;a:-: cons�cutivas sob' o" calor e

nhà, 'por todos os titulos talvez a chuva, dia e noite,
�serisacional, do ciclista éo�: enfrentando ainda a �ádiga
1ombiano Celimo Montes I e o s.ono:, LoCal: Praça Ge

Z�lluaga per_manecendo" pe- I túlio Va'rgas, Não phcam!

homem que possui tôdas as

qualidades que ,podem ser

idealizadas . para um pro
f:ssional chegar mais' pró
�imo a perfeição."
CWillY Mei�ll, do "WORLD

SPORT" de ':Londr s)....._, .._"""...._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Federaçã�uática, de Sta. Catarina·
NOl'A,OFICIAL N° l/57.·

RErOLFÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR:
lO) - PEDl:QO DE FILIAÇÃO DO TENIS CLU

�E '.·�Ô.A. VIS.!A: - Apreciando o pedido
c e filiaçáo do Tenis Clube "Bôa, Vista" d
visinha cidade de Joinvile, o Conselho Su�
pe_�'ior désta Ent!'dade, decidiu conceder-a
T! rULO PRO;VISoRIO, a !filiação solici
tada, disnensando J(" taxa - jóia de que tra
ta o art. XXIIi lêtra (g), Capítulo VII dos
.Eatatutos da F.A.S,C", enquanto o Clube in
teressado não exercer atividades no setar
do remo,. ficando fixado o prazo de 90 (no- I

venta) dias para que sejam preenchidos, os
reques it.vs que exigem o Art. XXIII do ci-

'

/
tado estatuto.

.

CINQUF;NTENÁRIO DO CLQBE DE RE
GATAS TIETE: - Sôbre o cinquentenário
do Clube de Regatas Tietê, recebeu

�

F.A.S.C., por intermédio do Conselho Re�
gional de Desportos, /convite para participar
dos festejos comemorativos a passagem 'do

I

quinquagésaimo aniversário daquele clube r

para isto seria preciso que os clubes filia'-
. dos, praticassem cinco ou mais modalidades
dos 8eiTulntes esportes: - Atletismo, Bola
ao Cesto, Natação, Palo Aquático, Saltos

Orname�1tais, Tiro ao Alvo, Tenis, Bochas,
I

Remo, Voleybol Paraquedísmo, Ginástica de
Aparelhos e Esgrima, que formam a estru-

I

tura - das atividades daquele valoroso clube
Paulista,

.

3°) ._ CLUBE T)E REGATAS A:tDO LU: - Trans
crever os par�grafos 3 e 4 do offuio nO
11/57, dirigido por aquele Clube á és la En- I
tidade: I.

,

I"Certo da atenção e providências que serão
tornadas por essa presidência, servimo-nos do
ensêjo nara felicitar VoS, pelo brilho que se

houve, recentemente, em São Paulo, quando
Chefe das Delegações catarinenses de remo

nas competições de 25 e 27 do corrente, be�
como exzernar o nosso agradecimento pelo
cuidado que dispensou aos nossos atlêtas e

.... pela brilhante atuação na defesa dos ínte
rêsses ue nosso Clube, junto a Federação
de Remo de São Paulo, Gostaria .fosse o

presente ofício transcrito em
I
ata da pri-Imeira reunião do Conselho Superior dessa

Entidade, acrescida de um voto de louvor: 'lijOO
pelo incansavel trabalho e atitudes assumi- I.
das na defesa dos direitos dos esportes' aquá
ticos de Santa Catarina, nas competições
acima referidas. Atitudes essas que não
nos surpreendeu, pois vemos em V, S, um

verdadeiro esportista, conscío de su-as res

uonsabiudades. Atenciosas' Saudações (a)
Moacvr' Iguatemy da Si-lve-ira, 10 Secretário, )

4°) - GALENDÁRIO ESPORTIVO -PÀRA O ANO'
DE 1 957' Aprovar o Cal dâ E

I Despertou um enorme interêsse a nova p.roilioção
, ,- en arlO spor-v ;

tivo para o ano de 1.957 f' I b ' d
ue vendas dos ínsuperâvais colchões Divino, em nossa'

"
,que 01 e a ora o e C it I N-'

, ,

di
- . , ,

aprovado conforme segue anexo : "
.apt a, ao so as SUaVl.SSlmaS con içoes que, possibilt-

, exo : t d dcul
•

h
CONSELHO TÉCNICO DE 'NATAÇÃO: _

tarn a o o� a qu irrr o m.el ar colchão de molas fabri-

O Sr. Presidente désta Entidade, expôs ao �ad� no palS, como tambem,
_

o concurso altamente.,. su

Conselho Superior a necessidade de pôr em
geshvo que ,aco�pallha -es-sa� venda,

atividade o setô' de natação f' d d l'-! De conformIdade C°tn esse concurso, duas pessoas
,I , lcan o e I, b

-

1"
- •

d d
.

'd
berado pelo referido Canse-Ih

"

d P ,_I'€ce er.ao o va lOSO Orln e .e passagens, I a e volta, pe-
o, que" reSI I R I R' d" '. .

t d' t'
_ dência entraria em contácto com a direçã-o

,a ea, ao
,
10 . e Jan,euo, maIS a es a la �gra 1S num

, da Escoia de AprendI' M'/ h ' i hotel de Couacabana e ainda a grandiosa oportunidade
.

zes arm eIras, para '.
-

.
. "

' ,

verificar a possibilidade d s ' tOlO d
de tomar parte no grande baIle do Teatro Mumclpal,

e er U 1 lza a por .

t d
-

b' d'
.

d
e'sta Ell'tl'dade a: pl'SC' t

.

'd
,cuJas en ra as sao co lca lSSlmas, a ponto e chegarem

ma recem-cons rUl a
'

naquele estabelecimehto de ensino naval,
a pagar Cr$ ,50,000,o� pelas mesmas,

_

'bem cO""'O as SA
•

t d I d"
1l:sses ]:).p.mdes sao resultantes da cooperaçao,- boa

'. 'H pes oas m eressa as no a u -1- , -

do I'a�n de s·t f' d t't'
,ontade e obsequlOsldade para com a populaçao de Flo-

, " ,. e por e, a- lm- e cons 1 ulr o· . " .
'. ". '.

CON.S'ELHO TÉCNICO DÉ NATACA.O com
nanopohs p�r parte das grandes IndustrIas .Probel e da

I
. ," fua exclUsIvIsta A Modelar,

aque es C!ue sejam realmente, conhecedores
do assunto.

CONSELHO TÉCNIcO DE REMO: � ,Por
proposta elo Sr., Manoel Silveira, represen-

,tante do Clube de. Regatas Francisco Marti

n�lli, o Consel]19 Superior aprovou a cons

tituição do Conselho Técnico de Remo, que

é o seguinte: - Roberto Müll�r; Adolfo Cor
deiro e J o�é Bonifácio

�

de Azevedo,
NóVA REUNIÃO. pO CONSELHO SUPE

RIOR: - Marcar a data de 13 (treze) de

març'o do' corrente ano para o recebimento.
das inscrições para a .primeira Regata Ofi

cial da Temporada, que será realizada no

dia 14 (quatorze) de abril
-

de 1957, (mil
novecentos. e ci-nquenta e sete, - éHAMA
MOS A ATENÇÃO DOS CLUBES FILlA

.DOS, QUE A REFERIDA REUNIÂO SERÁ

REALIZADA ÀS 19,30 HORAS EM PRI

MEIRA CONVOCAÇÃO OU ÀS 20,00 HO

RAS EM SEGUNDA CONVOCAIÇÃO COM

QUAL�UER NUMERO· DE DELEGADOS,
E OBSERVAMOS QUE OS RETARDATÁ
RIOS NÁO SERÃO ATENDIDOS,

Secretà·r.il',l da )<'ederaçi'\.õ Aquática de Santa Cata

lin�, em 12 de Fevereiro de 1.957,
JOÃO LEONEL DE PAULA

, J

/

( .'

20 Secretário
VISTú: .

ARY PEREIRA�OLIVEIRA
Presidente

Eis uma ",Joa. notícia I

A partir del.o de.marco de 1957
mais pessoas poderão:
viscitar a

EURopa

. pela .

ClnSSE rUBIS1.IJn- SWISS"R.....

Brevemente, você po d ')ró gozar .de
�m ·desconto especial poro suo t58

desejado vlopern à Euror-o. É urna

grande re duç io. cêrco d� \/3 no

preço do POS50'-:E-1l1 Com o confor
tável' DC'6B da Sw:s "ii r

, em pou
cas horas, voe€. I"�)ró cruzcdo o

oceano e federá v.s.Ior a bc'o e

hls'órico Europa. Apr o vei le esta

Oferecemos tcmbém O trcdl-
cioncl Serviço de 1.'.'. Classe do
"SUPERSUISSO"OC-68 ",emuito
breve do DC-7C "Seven-Seos",vantagem para cc n'ie c "r mais cida

des e países e pro!c ng lf suos férias,
ou v'c]e com' suo bn ilo €conomi-,
zando em tôdos os pas"·Cl"ns. Reser
ve já o seu lugar na Cesse Turista
da Swissair.

Co"su�e o 5U.O Ag"ncio de Viagens ou o

SWISSAIR
AMÉ�ICA DO. SUL • EUROPA. ORIENTE PRÓXIMO. USA

S. Paulo: R. Sar50 de ItapetlnlngQ, 242'- Tels. 37·4425 e 3��C87. E�d"rêço telegráfica "Swlssalr"

-

Agentes Gerais, _CRAN�TON WO 'OH j'o '·CO. TO" em :

C.uritiba: R. 15 de Novembro, 59i 1 el. 4622 ' c.' íI .. 616 - Er der-êço T elesráfico "CRANWOOO"

P�rto Alegre: Av. I.buó, 891. Tels. 4-7óQ. 5493 - C. P., 500 - Ende-êçc Telegráfico "CRANWOOO"
�,o Grande: Rua M. Ftortenc, 122 : Teis. ·120 e 851 - C. P., 92 -'Enc!erêço T .I.gráfico "CRANWOOO"

, '
-

'ro; �=>l'·'YY\."""""_m
Record 2C81

Quer passar o Carnaval, v�Y.�-���,:��-e.,
I- 18

ra, com agua e luz, no Es I

ora IS. no
'

10.
'" creíto, POI: preço de ocasião,!

l�formações n� '1'�etalúr-1gica Atlas" com José, à rua:
Gaspar Dutra, 114, Estrei-

i

to. .: �

��-vÉNDETE-��
.

r

Uma Casa Comercial.
Tratar com o s.r. Alcides
na AV,�nida Mauro Ramos,

V E N DE .. S-F.
PaI' moi:ivo de mudança

ama geladeira Bacelli, de
1 ii pés, e um conjunto esto-

fj!.do, j

rn'í,ar à Rua .Gel. Bitten·

-------- . --..:..

ARMAZÉM
Vende-se um afreguesa-

"

rlo armazém de secos e mo

lhados, situado à rua Ani
ta Garibaldi, 48, Facilita-se
pagamento, Tratar no mes-I
mo local, com o proprietá-'
rio,

Man-Zan;6 a pomada que alivia,�, os'dAre.
e as prUridos causados pelqs hemarroldes, Man·Zon
acalma e r.freseo.MAIS ATE: Man,Zon 6 ontistêptico
�uave po.ra os tecido., mortal para os boct6rios. 1'0,. /

'150, Man·Zon também previne as Infeeçõe. e olltrol
graves males consequentes das hamorroide ..
Um produto De ,Witt. I) vanda em tAdos os forlll6cio..

COodluvont. pOJo Hemorroldea
/

_
Pomada_ ManZan

-

AprOvado pelo D.pto, Nociol.lQI 'de Soúde sob n 77
em 12L2/041,

' ,.,

:HEMORROIDES , '

le-gúcios IOf São Pauli·
Às firmas conceituada's destá praça que fazem cons� I

I antemente compras de mer.cadorias em São Paulo e te- I
,.1Iam' interesse em obter, os menores preços, bem como .-tõNcúli·só-;ÉI':ÉGRA':·
,ápidos embarques, oferecemos nossa; experiência -de 20 . FISTA
<1!1ÔS. Cuidamos escrupulosamente dos interesse� dos co- "DCT"
',lerciantes e industriais 40 Sul do País e garantimos Leciona-se à rua Pre:
ttimos resultados, k"eitamos também representações, "idente Coutinho, 76, se

Maxima seriedade,'Referências à vontade, Solicitem in- gunda fas-e,
�ormaçges sem com))l'omÍsso, de nosso sistema .de. traba- Pratica aparelhos Legis-
!lia .a Amadeu Palopoli - C, p, 2702 - S, Paulo: lação Eletricidade,

CLAREIA E HIGIENIZA

---._---.-�

Couna
.

Tra�alhista
Mocidade 'Trabalhista,. A Comissão Exe,cutiva da

Mocidade Trabalhista de Santa oararína convida to

dos Os jovens trabalhistas a comparecerem às reuniões

que realiza, tôélas a-s séxtas feiras, às 20 horas, na séde

do'PTB, à Rua Felipe Schmidt, 42.

--:0:--
O Vereador Júlio Paulíno da Silva reclamou, da

tribuna da Câmara de Florianópolis, para que o Estrei'
to contasse com um guarda de trânsito, já que o trá

fego é feito exclusivamente por uma via que se cons

titui em escoadouro desta Capital. Oomo líder da

Bancada Trabalhista,' finalizou. apresentando 'um re

queriinento com um apêlo ao Impetor Geral do Trân

síto. A continuar como está, gravas riscos estão reser

vados não só aos moradores do Estreito como aos

veículos que fazem o trânsito por alí.
--:0:--

Regressoll para Joaçatia, onde exerce as suas ati

vidades, o Sr, Nicanor Rodrigues de Oliveira, auxiliar
de agrônomo dó iServiço de Expansãd do Trigo e velho

pstebísta ,

--:0:---
Seguirá dia 4 de março para os Estados Unidos,

em viagem de 'Observação e -de aperfeiçoamento em

"organização sindical", o líder sírrâícal Carlos Cassou,
presidente do Sindicato de Empregados do Comércio,
em Joinville, Viaja o citadQ líder em uso de "Bolsa de

Estudos" conferida através do· Sr, Hipólito do Vale

Pereira, prestigioso Presidente, da Federação dos Em-

pregados do Comércio,
.

--:0:-.--,

O Vereador Osní Raul Lísboa; vice-Presidente -da

.
Câmara de Florianópolis, encaminhou, devidamente

justificado, à Mesa um requerimento apalando para

os poderes competentes, no sentida do prosseguimento
e conclusão imediata' dos. serviços da rêde de esgôto
da Rua São Vicente de Paula, :í!:sse requerimento foi

. aprovado por unanimidade.
-:O:�

Na defesa dos enfermos pobres, Internados no

Hospital de Caridade, o Vereador Júlio Paulino da Sil

va, na tribuna da Câmara' examinou a situação criada

pela nova orientação da ELFFA (Emprêsa que mono

polísa, em Florianópolis, a_ dístrlbuíção de luz e fôrça).
A ELFFA passou a' exigir, mensalm�nte, tão alta im

portância pelo fornecimento de luz aos indigan tes uo

Hospital de Caridade, que êsse nosocômio está na imi

nência de apagar as lâmpadas e deíxá-Ios às escuras.

--:0:--

O Dr, Arthur Caetano da Silva, ex-deputado fede;

ral Pelo Rio Grande do 'Sul, ':ob. a legenda do "Partido

Libertador, em 1923, acaba de enderl'çar . f) DePutado
Fernando FErrari o seguinte telegrama: "Peço permiS
são para dizer-lhe qu� O.S portadores do t'"Etitmet1,o
de 24 de agôsto não são os criadores do culto que cir-

•

cunda a sepultura histórica aberta -no c smítérío d e

São Borja. Lincoln, o lenhador, ':linda hoje é evocado,

com (:mo\�í:o, pel� povo american'o, G2túlio foi um p6-
lítico e foi um filósofo reformad.�r soéial, qua. � fez

mártir. Podemos admitir que em'50 anos seu nome de

.�apareça na memória dos políticos, mas viVErá um c.ó

cuIa na grptidão' dos humildeg".
--:0:--·-

O Dr. Arthur Caetano dl -SJva, de Pa2so Fundo,
for 'um dos in�spiradores, diretam,: nte· j Ufl,tO ao) entáo)

Presidente Getúlio Vargas, em í945, da crlaçj: do I';�'-
tido Trabalhista Brasileiro. .-

-_._ :0:---

O Agrônomo ._Manuel Marklíl1a-n Fi'ho, té.-:nic,·o do

Ministério da Agricultllra, está executlndo; na Se,·viç.J
de Expansão do 'l;'rigo,. a transferência de S1l:1 séle de

Joaçaba para esta Capital, onde já e::tá fun�lonando
a Inspetoria Regional d_e. Slnta Catarina, O �;:;rônomo
Markman Filho, que está 3p,ontado Para chefiar êsse

serviço, é um dedicado e valoroso petebista.
,/

I'

Uma das tendencias mais dificieis de acompa·

nhar. para o cidadão apl'e.ss�do de hoje é II marcha

da moda' masculina.
Porque não rieixe este cuidado aos expecialistas

das famo33s roul:u8 Imperiãf Extra? Siga seu corte

, e patlrões e estará bem ,'estido e na moda.

Magazine 'Hoepcke vendem estas- roupas com

exclushidade:"- ..,.

ANTISSÉPTlCÃS.
E�"Á��;�!S

ftOS!
at�
PASTILHAS

VALDA
Hertape

(foluçio concentrada de .ulfa)
Indicada nas alccçõe •

.

das aves em gc,.I,
Outros produtos- Hertape
para aves: Corlzave
• Esplr�uetol'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

IUR. W!\LMOR ZUMEH Oro ALMIRO BATÀLHA Im. CESAR �TALHA DA'

GARCIA Diplomado pela Façuldude de - SJL" EIRA I
OI ... lomado pela Faculdade Na- I\ledicma da U�iversidade da Cirurgião Uen'tista
e1"lU.l .•te ,�edicina da Unrver- Bahia '., Clinica de Adultos e

sidade do Brasil Clinica Médica de Adu ltos e (0' �
.

X
g'.-Iuterno por concurso dI! :lia- Crianças ,nanças ...aIO_

ternidade-Escoh, Doe.iças de Senhc.ras Atende .COIr. Hora Mar-

(Serviço do Prof. Octávio I!P-
Operações Partos cada.

drlgues Lima)
-

gx-Interno do Serviço de Ctrur- Ondas Curtas - !t&.ios Infra Felipe Schmidt B� A Sa-

ila do Hospital I. A. P. E. TI C. .Verrne lhos e Azul lati :{ e 4.
do Rio de·J,,,neiro 9iatermia - Electro Coagulação

Médico do Hospital de Cavidade CONSULTORIO: RJa Ccronel A D V O li A ., O S

• da Maternidade' Dr.· Carl�8
Corrêa

;JOLNÇAS UE -SE.NHO�AS -

PART08 - OFERA_�ER
Cons: Rua João Pinto n.

16, das- 61,00 às .18,Oú horas.

Atende com horas marca

das - Telefone 3035.

8

Pedro de Mo ro, 1.541

1.0 Andar, Apt. A

Frente ao Cí ne Giór,ia - Estreít«
-

Consultas das 9- às 11,30 e das

'18 às 20 horas

ltesidência:
Rua: General Bittencoun

un.
Telefone: 2.693.

�r.ffi� JfrLIO PÂUPITZ
FILHO,

Ex-int.erno da iW" e�rma:t:"
n.· e Serviç.i de gaatro-eru ..rolo�la

da Santa Casa do Rio de Jeneí ro

(Prof. W Berardinjllli).
Ex-interno do Hospit.al mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS IN'tERNAS

(��raçãoi Estô�!\go, inte8tino,

fígado e vias bi\ia,:es. Rins.

Consultório: Vitol' Meirelel 21.
-Das Hl às 18 hora".
Residênci'.l: Rua Bocaiu,,·. tO .

Fone: 346il.
------'

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO"

Com prática no Hospital São

Franclsl.-.l de ASliis e na i'anta

CeilZA dó Rio de Janeiro
. CLlNICA MÉDICA

CARDIOLOGIA
C:onsultól'io: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2676.
.

Hç,rárioo: Segunda.s, Quartal e

Se", ta feiras:
Dal' 16 às 18 horas,
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3,002.

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

!\1f:DIr.O ClRURGIÁO
Uoenças de !:lenhoras - Parto.

__ Operhções - Viall UII-nárlaa

Curso de !lpeT!'".içol\m�n�J e

longa prática nos HospitaIS de

suenos Aires ..

CONSULTóRIO: Rua �'elipe
>chmidt, nr. 18 (sobrado). ):I'ONJo;

3G12.
-

HORAl��O:·· das ti; ás 18 ao-

ra�'esi'dêol\cia: Av-"nida Rio Bran

'0, D. 42. ;'

A tende c::hamadOll

·í'elef_oTle: � 11296.

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

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

_ !'flÉDICO
Operações .: , Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adultos,

Curso de Espacialização no

Hospit.... 1 dos Servidores do EI

tado.
(Servíçe do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

iJospit'll de Caridade.
Á tarde das' 16,3� hs. em dian

te no consultório á Rua Nuil·I!B

Machado 17 Esquina ue Tira-

dentes. Tel. 27'66.
Residência - Poua Pres-ident.,

Coutü ho 44. Tel.: 3120.
CLINICA

de
OUVIDOS

E GARGANTA
DO

DR- GUERREIRO 1)A

FONSECA
libere do Servl.;o de úTOR-l·

�O <10'-- Hospital II" FI"l'ianópolis
Po'Ssue' a CLIN-lCA os APARE·

j •.tfOS MAIS MODERNOS PhRA

·l'RATAMENTO das DOENÇAl<

OL.9.0S NARIZ

ORA. 'WLAO.y�í:t<\:VA,
,

W�'-�USSL- -

I�.�t
1;-;'" :;'� � ,.'.' "�; ., I'

.

':t)�,� ).NlfON10' DIR
- .,'

-. 11USSl
'

MI'Hircos
CIRflRr.1A CLfNlCA
,}ERAL-PARTOS

<;ervi�o ,omph;to e especiali--
�,.,lo das JilOENÇA, SENHO-

R AS. colm' mod�,r
'

'todo," de

,iilignóstié'os' to.

sn,POSCOPl ERO --

sALPl.'WOGRA _ ,,-. META�O-
LIS1\fel��ASAL '

'bdlot .. ,ail'tll"-)ior ondas curtu

FI�tro<'o"!fula,:ijo - Raiol! Ultra

IIj .. I..t" oe Infra 'Vermelho. _

Gonsultól'.io: Rua Trajano. --n. 1

lO andar - Edific;o do Montepio
Horáriol: -Das 9 às 12 hor.;ll -

[\r. MUSSf.'
Oa8 16 às 18 horaa - Dr•.

'tfUSSI
Residência: Avenida

-

-T:r.om-
("'w8ky. 84.

DR. JÚLIO DOIN
VIJ:IRA
MÉDICO

,;;::;PECIALISTA :EM OLHOS
)UVIDOS, NARIZ E 3ARGAN'l'A
fRATAMENT0 E .OPERAÇO�;::
!nfra-Vermelho - NebaUzaçio-

Ultrs-Som
('r ..atam·ento de slnu.tte .eu,

operação)
An&,lo�retlno8copla - Recl.'lta d.
Ocnlos - Moilerno- equipamen!..
:le Oto-íUnolaringolo.ris- «(lnle,

no Estado.>
Horário das 9 às. 1Z horal ii

daa 16 às 18 horaa.
Consultório: - Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone 2675.

Bes. - Rua São Jor�. 110 -

Fone 24 21.

DR. ANTÓNIO MONIZ·
DE ARAGÃO

l'lRURGIA TREUl\iATOLOGlA
urtopedid .-

Co.: 9'0 Itório: João Pinto, 18.

ua,-. 16 às 17 dlàriamente.
.
Men08 _ aos Sá-badps
[tes: Bo(:aiuva 136.
'"one: --,_2.714.

��. �-----------"

ALCIDES ABREU
ADVOGADO

REQUER CONTRA A

FA ZEN DA PÚBLICA
C'.Iilla Postal 246

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

1$ - SArnA CATAR,""

PR. ANTON10 HA'l'lSTA
JUNIOR ICLlNICA ESPE<:IALIZADA DE -

CRUNÇAS· IConsultap das 9 ás 11 horas
Res '

.. C<fns. Padre Mill'uelin'.lo.
I

- Ii__IJiI_I_fii'.1II
:\2. I _

...
'

. -

o que difine U�lla .r�upa bem feita·é um comple
xo �grande de fatores. A escolha dos tecidos, opa
drão,o, corte e li cQnfecção, são-alguns dos principais
que irltervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

A venda destas ex.celentes roupas é feita pelo
Crediário com, -facilidades, nesta, cidade, exclusiva

menté
-

pelo M�$azil1e Hoepcke.

. . { -

Basta saber ler e e'screver
PARA":""

- Aspirar .:1' um Futuro Brilhante Fazendo

PO,R CORRESPOND�NCIA o seu

Cl,lrso Ginasif-tÍ (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
PE<)AM INFORMAÇÕES AO

-

'-EDITORA I.N.C_À. :_ Av. Rio Branco 185 - 17.0
• 1

. 'I ,
; and'-s/. 1.708

-

(Séde Própria) -' R-iõ' de Ja>leiro.'
�.

.,. -

,A T E N -e Ã o
.

.

, \

encomendas dé pLACAS ESMALTADAS'Aceitamos
côres, para diveri!\os fins.

E�d< JlEl':J':rAL SA.NTA.Al!OL_Q.NJ_A
J7lowlU9polis - Santa Catarina

Til'�d�ntes,. 20

2 - sábado (tarde) Farmácia Moderna Ru-a João Pinto

3 - domingo Farmácia Moderna' Rua João Pinto

9 - sábado (tarde) Farmácia Sto.' Antonio R.· F. Schmidt
"

10 - domingo Farmácia Sto. Antoni� R. F. SchmidL

16 - sábado (tarde) ,Farmácia Catarinense Rua 'I'rajauo
17 - domingo Farmâcia Catarinense Rua T'rajano -

23 - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua 'I'rajano
24 - domingo Farmácia Noturna Rua Trajado

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Sto. Antonio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,
i±:?- e Trajano .

k presente tabela não .poderá ser alterada sem

urêvía autorização dêste Departamento.

_ .\DVOGADO

. Departamento de Saúde Pública, J�neiro de 1957.

sa�'��X:�:'�����:N� :�J�'
-

Expresso Florianóp:olis Lida. ; IL_NuS_i�_E�_'s�_�_d;_Ed_':_�a_:M_p�_�_�A_S_
GALLETTI ENDEREÇOS ATUALIZADOS OO-I:XPRESO

'

_. ADVOGADO _ FLORIANÓPOL!S LTDA. O Magazine Hoepcke é o distribuidor exclusivo

Rua Vitor Mei=eles, 60.
destas excelentes roupas na cidade.

FONE:�102;::�ÓPOIiS _ 'i'ransportes de Carzas em Geral eutre : }<'LORL\NÚPO- A vibração e rapidez da época moderna exige

_______ _; LIS, PORTO ALEGRE, CUR'ITIBA, SÃO PAULO, RIO que se-perca o mínImo de tempo em todas as fases da

DR. ANTONIO GOMES DE IDE
JANEIRO;!} BELO HOR!.ZO�rrE. --.... existência. Uma roupa bem feita Imperial Extra, evi-'

ta perda de tempo na esc-olha, compra e confecção'
ALME�DA .

. Matriz: FLDRIANúPOLl6 FT I' CURITIH," ,do vestuário masculino.
_ ADVOtiADO �

.

.

. r
_ 1. la • .,

Escritório e Residência. Rua Padre Roma, 43 I'érreo Rua Vu.H:ondt! do Rio Branco Estas famosas roupas, são- de venda exclusiva

AV. Herciliõ Luz, 16 'felefones: 25-34 (Depósito j iJ;�2/�6 do Magazine Hoepck.
Telefone: .�34C.

-

25-35 (Escrltóric : T I f 12 30

DR.c���OG!:;��A End, c;�:-'op�i�t��'DEOO F.�ao T:l:.�'��Al'i;'lDaA,ol;_=�� ..�w.......

Especialista ero moiésti.. de I
-,

- .
-

Senhoras e vias urináriaa. Filia: SAO PAULO Agência: POR1'0 ALEGUR V&g���: � r��!��!as,d�o i:;:�:r:� Avenida 'do Estado 16f61'lG Rua r,('m'!�Oa�:�" A.e'vedo,1 .iagem com segurança
geuito-urinário em 'ambol o.

Y �

seD�s�nça& do aparelho Dia-estivo Telefone: 37-06-60 Telefon:� 2-,l7-3�

I
.

e rapidez
e do aist erna nervoso.'

Horário: 10lh ás 12 e 2% ás li. Atende "RIOMAR" 80 NOS OONFOIH'AVEIS MICRO-OMIBUS DO

_ Ctt�;���i�:_ ��n��r�����ea, 12 End. Teler, "S-ANDRADE: Eitd. T�ltg. "RlúMAItLf"
J --

�II''-1-0-0- (SOL-:,BRAS'ILIIIO....

Restdê-icia: R. Lacerda Ccu-
II

tinho, 13 (Chácar» do E.panha) Acênel.: RIO DE JANEIHO A"ênda: BELO ROR)·
-- Fone: 3248.

.

-"Rio••r" 'ZON'fE

dá
f'rofessôra MAmA i.\1ADAL.ENA nE/MOURA,FERRO

EquiparadQ àos programas dos Grupos Escolares,
�lantendo �nda o cnrso Pr�-Primário e o Preparatório
a Exames de ADMISSÃO aos Ginásios.

MATRíCULA para o ano letivo de 1957
Todos os dias úte� a partir de 10 a 20 de fevereiro,

no horário das fi às 11,30,h., mediante pagamento de

jóia e primeira mensalidade.
INiCIO DAS AULAS: l0 de março
MELHORES INFORMAÇÕ·ES: Com ,.a Direção, à

• Rua Saldanha Marinho nO 34._

esquina·l· UMA VIAGEM PELO CONVAIR DA CRUZEIRO DO.-�tJL
e

.

UMA VJAGEM PELA T.A.C.! -

.

.. --_....
.

Responda à esta pergunta: QUE SERA CAFÉ DA

P'�-_$ 0.1
MANHÃ?

e
UM PROGRAM:\ DE RÁDIO? UM FILME OU A

-

t-S
.MARCA DE UM NOVO .t'RODUTO?

",i /..�,._, _-.
_ A' ,

',. -. ENVI_E SUA RESPOSTA rARA RADIO GUARU.JA,

*.�,
..NEXANDO SEU NOME E ENDER&ÇO E CANDlHA-
'fB-SE! .

_. OUIIAIfTE TODO BfA

/, '" nos V,4PCJOS DR. ono FRIEDMANtrO

::",�.tt.,,.�t,. R.

Male!.á�ic�sl � �iSica
Cristovão Nll!'eS Pires 21.

• _

,-
.

,

Esqu. Rua Hoepke e R. Con·s. Mafra
}<'iU�1 "A Soberana" Distrito ao Estreito - Canto

-.:

Florianópolis, Terçar-fel ra lii de t"evi'reiro de 7957
---

"---------_.�
.�-.-

, .• A HORA DO

TO.'1ICU ZEi\A

----�"'l::.,_,_ � '-'.", ,.-
__
, ,."::.... �

0\0 PRIMEmO SIN.
-

:JE FRAQUEZA, TONICO ZENA
.... ,JUA MESA!

.oa JOSÉ MEDEIROS
VlEffiA

"Riom" ....•

A en ída And: 18, 8h-B
TeJefvne: ,.: JO-27
Atende "RIOMAR"

Ru. Dr. Ca!'IDo lxetto, ;?
DR. NEWTON Fo.nea: 82:17-83 e 32-J7-:·r,

D'AVILA Atende "RIOMAR"

CIRURGIA QERAL End. Teleg. "RIOMARV"
Doen�as de Hen��ral _ .. �r!,cto-I' NOTA: - Os nosso ,rviços nas vrapas de Pôri,
logla - Eletricidade Med,,�a

. I
. -- .

-

-

...

Conc'lltÓ<l'io: Rua Vitut Mej· A egr.." RIO e Belo liorlzont.., &80 efetuados pelos noss05

rel"s n,' 28 - Telefone' 3307. agentes
Consultas: Das' 16 h�·Ta. em

diante.
Residênciá: FO-Jie, 3.422

Rua: Rlumenau n. 71.

"�ODOVu..RIO RÁPIDO RIOMAR"
.

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLL"
-Fones: 25-84 e 25-85 -

............................................

�*- �------�----._� �-----�

•

•

"A Soberana" Praça 15 de ·novembro

t'UJl Feli!Je Schniidt

Anúncio mediante contráto.
Os oril?inais. mesmo náo pu

b1i(\arlos. não qertio ,r1evo,lviA"" .

A direção não se responsabilizo.
pelos conceitos emitidos nos ar

_tigos assinados.
INF()h. .....,.Ol!:� .,.nn"

O leitr-r encontrai:'á. neRt& �o

luna, infoTmnc;ôeg <111(' n,jCes.it"
dià";amente e d, imediat.o: -

--

ORNAIS T2Ief....e'

O -k:starlo .. :......... 3.022�
A G'lzeta 2,';1>1'

Diário'.Jr -1.. .., .•• 8.1i79-

Imprens� ()fi, II
-

.•.• ,. , • Z.fl8�
HOSPITAI�

CaTidad,,:-
(Prnvedor) , ,_o 2,314

(Porta:tia) , 2.08�
Nerêu Ramos .. ,.........

8.8_81

Mi!itar ....... ,.......... 1,167
;:lio - Se-bastiiío ( Casa de

Saúde) _.. 8.153

M�ter:1idade Doutor Cu-
'os -Corrêa-. .

CliAMAD03 UR· --...

GENTES
COfl\O de Rombei'J'Os - .. , d.�l�

Seryiçc Luz (Raclama"
_ çoes) -; 2.464

Po!icia (Sala Comissário.. 2.038

Policia (Gab. L'elegàdo) .. 2.1i94

COMPANHiAS DE
'

.

� TR�NSPORTES
TAO

-

.....• : ..
�ruzeiro' do Sul .: .. -. ,' ..
Panair .. .'.. : - .

Varig ...•......
'•.....•.

Lóide Aereo • _ ....•---....

1 Rebl ....
-

-

..•..

-

.... ó •••••

Scandinava8 .. , ..•.. ,.�
·HOTéIS

l.lU

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

"DELEGACIA FLORESTAL
R"�GIONAL

.

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

A V I S O
A De·legacia Florestal 'Regional;

no seij_tido de cl)ihir, 'ao máximo pos-

I!.vel, ,:a_s queimadaR e d�rrubadas de mato, afim de impe
<llr os d"- ....�stros(,s efeitos econômicos e ecológicod qUI

�carr�tam tais práticas, torna público e chama a :l.te:::-ãt

�:�gg de tod9s os proprietários de terras e IavMdores em �e
llIlil tal, Rar,a a exigência do cumprimento d(J Código Flo�'es'

�::��. tal q:>ecr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
.

.

z.tI'/7 _., QUEIMADAS E DE-!lRUBADAS DE MATO
2.8(Vl ,Nenhum ::roprietário de terras ou lavraõor poderá
2.021 }:roc_eder quemlada ou .del'1'ubada de mato sem solicitar
2,276 ('om�' antecedência,. a necessária licença da autoridad:
3.l4!1 fI t I

-

3.32: oi"e� a competente, conforme dispõe o Código Flores-
'&.449 �i.l.1 em seus artígos 22 e 23, respectivamente, estando os
2.1I!1.4 nfratores sujeitõs a penalidades. .

Estrela
'

-; .. ,....... 1.171 REF
!deal _ .•........ ; '.6119 LOR�STAMENTO

�����ITO I -Esta Repàl'tição, pela rêde de viveiros flore::ltais em

•••••••••••••••••_"••;: (ooperação, que mantém no Estado, dispõe de mud�s e

�emintes de e8pé�ies florestais e dé ornamentaç-ão, para
-ornecimento aOR agricult<>res em geral, interessados no

eflorestamento de sua8 terras, além ãe prestar toda

,.rientação técnica necessária. Lemb�a, ainda; a possibi
l,dade da otltenção de empréstimos para reflorestamento
1'0 Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.,

Os interessados em, assuntos florestais, para a

lbtençãO de niaiore� esclarecimentos e requererem auto'
rização de 'licen�a para queimada e derrubadas de mato,
devem dirigir-se às. Agi\nc-ias Florestais Municipais ou

diretaItlel(lte II, esta R2partiçã(!), sit�ada à rua Saut09

IDumout-no. 6 em Florianópolis.

},'
T,elefone: 2.470 -,',cai;m'postal, 395.

T!.u_dereço .teleg·rafico: Agrisilva FJori�nópons,'
.,. t .C._ ?

,Lux , . ,-._ , .

Magestic ,
'

M�tropol . .- .. , t'-" .

La Porta , , ...•......

Cacique :. . . . . . .. . .. _

Central ; .

..

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARINA

Qepartamenlo de Saúde Publica
Plantões de Farmácia-s

Mês de Fevereiro

..FloriauópoU. - Ita1a( - Joinville - 'Ouritiba
.

.� _

......--r- --..
'�.., ,...

;A;\ A..,,-lL_h=<7 ...,..,..�... • f ...·•
_.__ ... ...

Agencia• aoalDeoaoro e.quina da
• Roa TenentellSilv8lro

Curso São José

Uma das tendencias mais dificieis de acompa
nhar, para o cidadão apressado de boje é a marcha

-

da moda masculina.
Porque não deixe este cuidado aos expecialistas

das famosas roupas Il!lperial Extra? Siga seu corte
e padrões e estará bem vestido e na moda.

Magazine Hoepc1[� vendem estas' roupas com

axclusividade. \

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
FLORIA�O'POllS
D E C R E T O N. 5

O Prefeit� Municipal de Florianópolis, no uso de
suas atribuições, "

.

CONSIDERANDO que o Gene�al de Divi�
são JO�E' VIEIRA DA ROSA, hoje faleci
cido, exerceu v,árias e importantes missões
em sua vida militar, - sempre se condu
zindo com capacidade, eficiênci'a e patrio-
-tÍsmo;,

-

CONSiDERANDO que o' extinto sempre
pautou ('om elevado espirito público e in
dormida atenção para com os problemás do
Municipio e do Estado, tornando-se credor
da estima e do respeito dos seus concitla-

dões; ......

D E C R E T A:
Art. 1.° -: São declarados de luto oficial, no Municí

pio de Florianópolis os dias 8, 9 e 10 dó corrente, como
::-espeitosa homenagem do g{)vêrno e do povo, pelo desa

p�.rl:!cimento do General de Divisão JOSi:.' VIEIRA DA
ROSA.

.

Art. 2.° - Este decreto entrará em vi'gôr na data
'de hoje.

Prefeitura Municipal· de F41orianópolis, 8 de Feve
reiro de 195'{.

/

OSMAR ClJNH1\--..................---o..J

Pi'efeitoAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA
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80oao",'_ O � n � ---in��·! i in
o papel !,dos·.�·fnvesUmenlos.. ��no. rte � Por' AL NETO I municr...do de Pequim�' "há altos dirigenj:es moscovi-I t'mg se sujeitaram a" tão

� ... Chou En-Lai, Primeiro Mi- várias estradas para o so- tas.
.

.

r

humilhante papel?

amerl·canos na' ame' ·c· L t-
nístro é Chanceler da Chi-: cialismo". I Agora, Chou sai de Mos-, Porque Mao ?-Chou de-

.

.

.

r'l a a ',na na Vermelha, está desem- I Mu;, de repente,. tudo cou e anda pregando o es- sejam permanecer no po-

penhando um'papel curio-: mudou, talinismo mais rancoroso. 'der na China. E quem o�

,

WASHINGTON - O to- sumo local, pôs em movi- i discriminado no primeiro �o. I Primeiro veio a declara- pelas terras conquistadas mantém alí é precisamente
tal bruto dos artigos pro-! mento uma corrente de ca- artigo desta série sôbre o Depois de uma visita a �âo j� apoio de Pequim ao pelo Kremlin. M.oscou._

dllzido� ... a A�érica Lati-111;ital c�lc.ulada em .cê:ca· estud,o realizado pelo Escrí- Moscou, Chou está agora maasavre que a Rússia so- Chou é inteligente" tem A humilhação a que o

na, po: empresas norte- ue 4 bilhões e 800 milhões americanas, tanto para ex- viajando pelas nações sa- víé-Ica .perpetrou na Hun- o dom da eloquência, e é regime de Pequim se ,sub-
portação como para � con- de dólares, conforme ficou tório ele Assuntos Econô- télites _

como apóstolo de gria. evidente que o Kremlin �te, através' do Primeiro

micos da Secretaria d� CO" Stalin e pregador da su- julgou-o imprescindível pa- Ministro e Chanceler, é

mércío dos Estados Uni- ,premacia do Kremlin em' A s-.gu ii-, Chou foi cha- ra realizar essa missão es- - uma indicação patente de

dos. Os resultados dês se todos os assuntos ideoló-I filado ur�entemente a Mos- pinhosa de apóstolo do im- que Mao ,e Chou se sentem

estudo aparecem sob o tí- gicos., cou, c ali esteve em confe- perialismo soviético. i [1I],(.os, e não se atrevem a

tulo "O Papel dos Investi- Como, e por que, Chou rencias secretas com os Porque êle e 'Mao Tse-.
I
desobedecer Moscou por

.mentos Norte-Americanos foi investido' neste papel reledo de perder o poder na

na América Latina", na re- de porta-voz do Kremlin? China.

vista "Survey of Current Há menos de dois anos, Uma das tendencias mais dificieis de acompa-
As armas que o Kremlin

Busines", daquela Secre- �ste mesmo Chou apareceu nhar, para o cidadão apressado de hoje é a marcha fornece a Pequim são de-

�úia. em Bandung e outras ci- da moda masculina.
. masiado importantes, por-

Para- êsse estudo, foram ila:l"s do sul e sudoeste Porque não deixe este cuidado aos expecialistas que são a base da perma-

analisadas 300 firmas norte- '1s;Mico como o advogado das famosas roupas Imperial Extra? Siga seu corte nencia, do regime, para que

/'
americanas e quasi 1.000 d'l boa vontade internacio- e padrões. e estará bem vestido e na moda. possam ser' ignoradas.

subaidiârjas e sucursais ,!;!� como campeão dos cin-
_
Magazine Hoepcke vendem estas roupas. com Além disso, o 'caso da

-, das mesmas na América co princípios. exclusividade, Hungria 'tirou o sono de

FôRÇA B LUZ, DE CRESCIUMA, S/A. Latina.
.

O principal dos cinco Mao.

EDITl".L DE CONVOCAÇÃO OS resultados indicam princípios ,de Chou era, en- Pois é evidente que o po-

P I t f' 'd d
R E P R E S E N T A N T E

e o presen e .*.lcam convi a os OS senhores acio- ,que a produção exportada tão a coexistencia pacífica Vo em um país comunista

r.istas desta Soc iecn de a comparecerem à Assembléia por essas firmas, em 1,055, entre o mundo comunista e não está disposto a perder
_ -'>P Firma 'importadara de ferragens e ferramentas em

Geral Ordinária, a realizar-se no dia 22 de Fevereiro teve valor superior a 2 bi- o' mundo democrático.v qualquer oportunidade pa-
São Paulo, procura representante,'à base de comissão,

elo corrente ano, fà� 10 horas da manhã, na séde social, lhões de do'lares, .incluindo Chou também declarava, p ra libertar-se do jugo ver-
para organizar suas vendas em FLORIANO' OLIS. Exi-

afim âe deli�erarem sôhre a. segui.nte ordem do. dia: exportações feitas para os' naquela época, que nunca
ge-se conhecímentoa do ramo e bons contactos com a fre- molho.

a) - leitura, exame, discussão e aprovaçan do re- Estados Unidos no valor de ; se. devia recorrer à fôrça guesia. Respostas para Caixa Postal, 7.384, indicando Com a renovação do eul-

btói.'io eh, Diretoria, b,alanço geral, demons- t bilhão e 300' milhões de' pa ra a solução das questões
' t d St I' Ma' eh

, tentes de referênciE,s, se possível em São Paulo.
_

'.J e a In, 10 e
' ou

tratívo d�, cont� de 'lucros, e perdas, parecer
I
!fiares, e as 'exportações

I

ínternacionqis. REPRESENTAÇÃO DE RA'DIOS, TELEVISÃO ETC. podem adotar as mesmas

do- Conselho Fi�cal e docume�tos que acom- feitas para outros paises, I Posteriormente. - e há Firma Importante, fabricante e importadora exclu- medidas drásticas de re-

DPanhalb'am dO b1a91a5n6ço geral reahza�o em 31 de
10 valor de

aproximadamen-I
rr.snos de quatro mêses - o s.íva de marca norteamerlcana afamadíssima, procura pressão que caracterizaram

ezem 1'0 e
'

.. �
" .

d P
, /1 f I id

.

d S
' .

b) "1" - . C Ih' F' I'
te 800 milhões de dólares, regime e equrm, e com REPRESENTANTE comprovadament., .relacionado. com o a eci o dita 01' "" oviêtl-

- e erçao U0 onse o isca e da Diretoria, f' d'
" AI Ch t

-

ti
. .

95
ican o, desses o comer- e e ou.. ornou . uma a i- todas as casas revendedoras do ramo no Estadc.. Será co,

para o eYCrriClO d 1 7; , '.
'

,

.

.

e ) f
. ,

h
e,

d' D" t
. ClO realizado dentro' da pro- tude favoravel aos patrio- rlada preferência a firma que disponha de viajantes pró- E sem medidas drásticas

'.
- ixacao o os onorarros a ireona;. h

d) O t•· t d
.

terê
.

1 pl'la América Latina tas poloneses, c egando a j. rios. Cartãs contendo informações amplas, relação ,das de repressão, de terror, ne-
_. u l'OS a�suu os o lU eresse SOCia . .,,'

'

Criciúma, 5 d F 'd 1957
. O estudo se refere tam- decldrar que -; e dou pa- representações arllais, e referências no Rio à Caixa nhüm regime comunista po-

e everen'o e 11�m a cêrca de 100 milhões lavra. tteXtmiis de um co- rústal n. 1375 - Rio de Janeiro I de se manter no poder.'
S. de Rezende Corrêa
Diretor Seéretári0 de dólares de prodútos que

foram 'vendidos com co-

hrAnça em divisas estran
geiras, E�ses . pagamentos
representam cêrca de 30

por cento das exportações
latino-americanas para ou-

ti'as áreas, e mais de uma

*€l!çá. ,parte ._da:;, ,exp'B'r,ta". ..,..�,� . c.,...., --V"" �--._"

?ões- pará �os 'Estados:<Unl;'; t'� -

dOíl. As-filiais das fÍl�mas
lOrie-americanas na Amé-
dca Latina prodnziram,' pa-
ra os mercados locais, arti-
�os no valor de cêrca'de 2
')ilhões e 500 milhões' de
lólares, e a afluência de
novos capitais adicionou
�êrca de 100 " milhões de
dólares a eSSa soma.

Em 1955,' ás filiais lati- I
no-americanas d,essas fir- I
mas norte-americanas re-'
'lleteram 610 milhões de!
dólares, nas categ�rias de I'gastos e utilidades e im- ,

portaram materiais e equi-Ipamentos. dos outro:<! países
Ino valor de 150 milhões d�
,

dólares.
A referida análise diz:

"Depois <que os custos das
divisas estrangeiras, ava�
liadas em 1 bilhão e 300

.A'v ía o
De ordem do Monsenhor Vigário Geral da Paróquia

f ica transferida ate .segunda ordem a missa e Procissão
eic N, S. do Parto motivo de achar-se em grande enfer
mldurle o Provedor desta Irmandade.

Consistório em Florianópolis, 14/2/957
O Secretário

produção no mercado, o sal
do de 3 bilhões e 500 mi

lhões de dólares pode' ser

considerado como ·uma in

dicação do valor líquido
dos produtos que as opera

ções das emprisas norte
americanas na América La
tina puseram' à disposição
dos paises daquela parte
do Hemisf�rio Ocidental,
'durante o ano de 1955."

O estudo conclui que "a
atividade contínua de�sas
emprêsas na produção de
artigos e serviços para a

exportação e para o coln

sumo nacional, e... suas in
versões para o-·desenvolvi
mento e aumento da capa- '

cidade produtiva das mes

mas, constituem aspectos
essenCiaiS para se calcu

lar 013 seus efeitos na eco-
.

nomia da A!l1érica Latina". I

COMPANRIA i'ÍADEIREIRA SANTO AMARO

.ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

Ed ital de Convocação

Pelo' rres'ente :icam convidados os srs. acionistas

(! ésta socied::tde, pJ.ra a assembléia geral ordinária à

realiz:ll'-se a 16 de :V[arço p, vindouro, às 14 horas, na

;<:"de social, nésta r. ;·.lade qe St. Amaro da Impe!atriz à

tstrada Geral, sono � :'im de deliberarem sôbre o seguinte:'
üRDEM DO DIA

1) - Discussaú e aprovação do Relató.rio da Dire

toria. Bt; lanço Geral, conta de Lucros -e Per

das e Pê;, "ecer 'do Conselho Fiséal, referentes

ao exerCido de 1956,

Assunto,; de interesse social.- I
A V I S O

,2)

Acham-se à di,;,losicã'o dos srs. acionistas, na sede

� ocial os document; �, a que se refere O- art. 99, do decre

tu-lei n, 2.627 de 21: 0e Sétembro de 1940.

St. Amaro da .. nperatriz, 5 de Fevereiro de 1957.

-'1\filton' Fett Maurilo Rodrigues
Diretor-Su]Jc:rÍll tenr;én te ,Diretor�Gerente

"- ----- ----_.�---------------

'As florestas s-arantem a associação dos fatôres:

\ egeLação e água, iüdispensáveis à existência da Vida."

agradecimento e'·Missa
Viuva, filhos, génros, noras, netosl e bisneto de

JUVEl\AL DA SILVA PüRTO
:::alecido no dia 13 do corrente, em Caçador, onde foi se

rmltado, agradecein, sensibilizados, as manifestações de

jJesar dispensadas nelas pessoas amigas que oS-- confor

taram nesse transe.

Agradecem especialmente aos dedicado médico e

unigo, Dr. Costa N.,ves, ao Dt, Jade Magalhães, Dele

r,ado Regional, aos srs. Alcides Bastos de Araujo, Dire-
101' do 'Serviço de .F'iscalização de 'Armas, Luiz Fiuza

Lima, superintencle'I1.e da T,A,C. e sues', auxiliares e

í'lais aos seguintes, srs. residentes em Caçador: Manoel'
Passos,' Sérgio Hahn, Amélio Busato, Osmar Duarte,
Abehrdo Ramos, .J' sé Adami Lilieo Godinho, Hermano
'C'ereil'a, Leocádio Barreto', tel�grafistas Zócoli e Capudi,
�llenibros da Câmara de Vereadores, Diretor do "Jornal
de C'1ç.ador" e aos ))l'açaS do Destacamento 'Policial, aos

f,rs, Armando Ramos e' Alencar Lucena, residentes em

,Vljes e José Cordeiro e Orlando Neves, nes,ta Capital.
Outrossim, convidam as pessoal! de suas relações e

..:miz"de para a mis'la em intenção de sua alma, dia 19,
��a feira, às 7 hora5 no altar de S, José, na Catedral

Metropolitana.

milhões,
zidos do

foram deduzi
valor total da

Florianópolis, lrí-2-957.
,

.

-------------�-----------------------------------
••

(2' jJl'a'tiaa... a' (ÚO/JÔIi?I(Ja... r/ durava/

a roupa anatômica,
para (t bQm�m- moderno"

É prauca ...,

já es�á p-ronta para você usar.

É econômica ... custa menos, em relação
à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
e curtada por modelista de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial' Extra. Será um sucesso.

Porque
lnlperial Extra não é roupa feita

- é roypa benl feita:
• Fabricada com tecidos e aviamentos dll

sup'erior qualidade, pré-encolhidos.
• Corte 100% �natômico, mais confortável

� mais elegante.
• Confecciona,da em quatro talhes (curto,
médio, longo e extra-longo) e em, 32
tamanhos diferentes.

'

• Garant(:Ja,por uma indústria especializa·
da há 35 anos, no ramo de vestiário.

S.A•.

Distribuidor exclusivo I

MAGAZ.Nf HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

So,ntQ Catarina

••
------.-:._----�-_.

lAVANDO ,COM SA,BÃO�

\?irgem. E:sfJecial dade
da (ia. WETlEL IND�RIAL ,. Joinville- (marca registrada)·

_�CO���lula�s�_. _I��po - e d[n�e�tO
...,.,.",...._",....,.,..,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jamais'uma denominação foi 'mais adequada nem

mais expressiva: um "Divino Carnaval",
Todos sabem que ó melhor camavaI do mundo é o

do Rio dê Janeiro. Todos sabem que os melhores hotéis

estão situados na praia mais maravilhosa do mundo que
• a de Copacabana Todos ainda sabem que o. mais fa

moso baile carnavalesco do mundo, o baile que atrai tu

ristas de todos os-países, o baile cujas entradas são as

te ao restaurante, qUe es
mais disputadas, é o do Municipal do Rio ...

�a va repleto de fregueses,
, Pois bem, poder gozar tudo isso iSem fazer debflesa, . .

fuzid. . .-

.

dar-s h t 1 d C tendo. logo ugi o num car-
poder vrajar . de aviao, hospe ar-se num o e e opa-

.

-'

d locid d
cabana f'requentar o-baile do Municipal, sem gastar

I
1'0 em gran e ve OCI a e.

"
. . .

h d O restaurante ficou se-
nada e ainda ter direito a um acompan ante e sua es-

. . '.

I�,
'

D'
. rrramente danificado pe a

.

colha. e realmente algo de lvmo. . . _'. .

Sobreporldo-se.: todavia, a tôdas essas regalias,' dig- explosão. Uma loja proxi-
. "

d
.

1" 'ma tambem sofreu danos
nas de um conto de fadas, ha am a a rega la insupera- .J. , •

.

ôd d h d 'l'lalogos -e umas trinta ca-
. vel, e permanente, a regalia de to as as oces oras e·

..

+escanso : a de dormir num' colchão Divino, num dêsses 8:,S .dos arredores. tiveram
. "

I h- f bri dos oela Probel .fIS VIdraças quebradas .>famosos e msuperaveis co c oes a rrca os pe ',,-

cuja vênda extra foi agora iniciada pela A Modelar, me

r iante a já celebre. entradinha de Cr$ ·30,00 e o restante

em 10 suaves pagamentos mensais.
Pois é graças ao concurso estabelecido nessa venda,

Que se tornará possível a realização do programa acima,
A seleção é escolha. dos tecidos com as Inúmeras �81··bll·oleCâ· P bl'c �-----E'-'--f-"-'--;I--Programa que é reaunente "Divino".

.'

U I a o s rei '0fibras sinteticas e naturais em uso atualmente é co- .

Cada comprador de um colchão receberá duas có- ' ,

,.

nhecimento altamente especia'izad•. As roupas Im-
nias da nota fiscal r elativa và compra. Uma delas será ". O "VIGILANTE' FAZ IMPORTANTE DOAÇÃÓ
depositada numa urua, cuja abertura será feita na noite ::r::�p!:!:��j�o;::: �a �::v;�!�!� ��g�:s;!� :i:�:� 'O jornalista Acy Cabral Tejve; Diretor da ,Biblio-
Le 26 .do corrente mês, nos salões do tradicional Clube

res teeni�os<-d .... palz,
'

teca Pública -õo Estreito, recebeu o seguinte oficio da
:2 de _Agôsto. Cada comprador terá direito a tantasno-' .

'·1 direção de "O VIGILANTE" - propriedade das lojas
V1S fiscais numeraaas quantos forem' os' colchões com? ;;'�. _

,_,l'
.

'_ -

-e . '\-laçonicas . "Regeneração' Catarirtense e "'Ordem e Tra-
prados. O premiado terá direito a levar na excursão VENDEDOR-FRACLSTA:;_, COLOCAÇÃO IMEDIATA ,':Jalho�':'

- . '.

um acom�a�ha:nte, CUja. passagem, hotel etc. es�á inclui-li
.

. "Florianópolis, 13 de Fevereiro de 1957. limo. Sr.
ua no premIO..

. Importante organização local necessjta de um. É Dir'etor-da Biblioteca Munici�l do Estreito. - Nésta. _
O Mais ... o mais é o gozo dessa oportunidade va-

. imprescindível ter bôa letra, -apresentação -. e tarimba Prezado senhor: Estamos passando, .de acôrdo com li
Iiosa ofe�'ecida gentilmente pela associação da boa von-

I

para eventuais viagens. O'tima oportunidade para,ele- � elação anexa, por doação, para acêrvo dessa Biblioteca,
tude e desejo de bem servir da Probel e da Modelar. O. ,:nento ativo. Cartas do proprio punho' com preterições e, \ olumes diversos. A presente remessa, contendo alguns
.nais é gozar um Divino Carnaval. 1/ referências para a Caixa deste Jornal, Guarda-se sigilo. /olumes .de excepcional valor, servirá para ampliar ao

publico dêsse POPU1"SO bairro a cultura das letras e

,iargamento do seu horizonte . cúltural e' intelectual.
I:ertos _!le que estamos, prestando uma' colaboração 'não,
: e

_ todo destituida de: valor, sem outro motivo, por ago
;'a; somos de V. S .. Resp�itosamefite (ass) Doralécio Soa-

Marchariam sôbre. Wa s hi n g t o n
milhares de ClC o I o r e d s» suli -Ias
NEW ORLEANS, 16

(U'I
extinção da segregação ra

P.) _ Os porta-vozes dos ciai. O reverendo Martin

negros do Sul ameaçam 01'- Luí her King, conhecido pe

ganizar uma "marcha sô- lI: papel desempenhado no

bre Washinginton" da qual nu vimento do boicote anti

participar�o milharesl de racista de Montgomery, de

negros e de brancos, caso. o cls rou a propósito: � "Não

presidente Eisenhower não ::e 'tratará de marcha pclí
faça uma declaração sole- tica.
ne aos Estados meridionais "Essa marcha tem as

'a rçspeito do problema da ."\:1.1)'3 raizes em uma pro-

funda fé l'eligiosa". Escla

t-eceu o reverendo King que

havia sido enviado um tele...

,grama .ao presidente para

que'promovesse uma' "Dou

triná Eisenhower' para a

Sal'vaguarda da Democra

cia nos Proprios Estados

Unidos".

mações.
Segundo os policiais en

carregados do inquerito os

r.utores Ido atentado ':010-
caram uma pasta contendo

"quatro ou cinco cartu

chos de dinamite" num re

bordo de cimento em fren-

. DINAMITE EM CLlTON

CLITON,. (Tennessee), 161(U P .).' _:_ O atentado on

tem à noite praticado con

tra um restaurante do bair

ro negro desta cidade pro

duziu dois feridos: uma se

nhora e uma criança de on

"8' meses. Os prezuizos são

mais importantes do que

diziam as pr-imeiras= infor-
/

Um, "DIVINO"
Carnaval·

O
.

E S.T A D O

O mais antigo Diário "-de
Santa Catarina,' "

Leia e Assine

-� V i,
..

ot:... ..
" ..., • - , ,=

�
'&.'" ��-L_ �----".-

. ,., _;,�, --� -

NOSSA AGE�A DARA, AS INFORMAÇOES NECESSÁ'RIAS .

. P:�A A (-i5Ua. frô;a. l/iag/J1/7/l �
/

.oTIMHCPORTECAEREr)§_�IIHE_H_�E�_

7-
;(���

\

,

.

Os livros doado« foram 6s' seguintes:
·Matemática Ginasial _;_ Walter T. da Silva
Matemática - Vitalino Alves·

Po1'tuguês - (411 série) José Cretella Junior
Latim - (la. sél'Íe) José C. Junior
Antologia Latinr - (4a. ,série) - Augusto Magne
-Primeira Antolügia Látina - (la e 2a séries)

f\UgUSto Magne'
.

Mon Quatriéme Livre de Fúmçais (2 yolumes) D.
Vilhena Moraes

�ngiish for Brazillian Schools (4 volumes) Roberfo

IS. Santos

College English - (2a série) Harold H. Binns
Inglês Comercial - Haroldo li. Binnes

..

Emagre'cerLingua francêsa - Dr, F. Ahn -IFrance-Brasil Victor Theyus E'utrÔficamenfe, se: <1.1'0-
I Preparatórios ao Alcance de - todos - díversos au_.. gas, sem massagens, sem
, lu'es

_ ","",-;\ j ; aparelhos, sem esfôrço fíI Seleta de Leitmas moraes e cí�icas - José Sca-I sico e sem sacrifício na ali-

.mmel}i

I
mentação, rejuvenescendo o

30 Livro de Leituras - (5 volumes) Serie Fontes organismo
Linguistica Gerai -;- Joaquim M. Camara Jr. INSTITUTO V. COLó
Além dêsses liVIOS didáticos, "O VIGILANTE" en- I

" iou mais 16 volumes contê�1do trabalhos estatisticos do
_..

Instituto Na--eional do Livro.

)

. Com éssa contribuição, atinge a 1.394 o número de
llívros doados, até agora,. à Bibl-iotoca Pública do Estreito.

HEMORROIDES
Mon.Zon é o pomada que alivio;�, os·dare.
e o. pruridos causados pel9s hemorroldes. Man.Zan
acalma e r.f,esco.MA/S ATEI Man.Zon 6 ontiss6ptlco
suave poro o. tecido., mortal para os bact6rlos. Por
'Isso, MOA·Zan tomb'm previne as Infecções e out,o.
graves moles, consequente. dos hemorrold.s.
-Um produto De Wilt. à '(endo em tlldas os' form6clo..

. Coadiuvante para Hemorrold..

Pomadci ManIan _

Ap'Ovado pelo Deplo. Nacional de SaQde, SOb n.77,
J �,' e_?' 12./2/41. .

-��}éa!!a_!�!!��m��!!t.�!! .. ft!��l!
.; qüarto para empregada. instalações sanitarias, �tc.

,
.

- Sito à rua Antoc1io Matos Arêas, 359 - ESTREITO
...,.,.,......"""""'" r i,o - óL.inio Bairro, � .. , "

..

---------_ .. �-_.

. -Hertape-t
(_
à base de sulfatiazol
e urotropina
Outros produtos Hertape
para aves:

.

.-/
• • I •

Laboratório

HERTAPE Ltda.
Rua Cardoso, 41

C. P. 692 - Belo Horizonte

"1K..."tont. no Paron6 • Sta.
.

Cotarlno

1fII0 ROSAS , CIA. LrDI. Y

'laÇO Bar60 d. Gorauno, 67·C.P,
8). Tel. 208 - PONTA GROSSA

tat. ele Poro;'!)

Exma. Srta. Alice Maria
'Ios Santos, da sociedade
;,.'llllistana, cujo organismo,
�ntes rebelde a todos. os

tratamentos, se submeteu, a
conselho médico, ao sii3te·.
ma COLá, emagrecendo 45

quilos.
Tl'àtamento próprio e ga-,
rantido para diminuir em

qualquer idade, 7, 25, -45, 60
ou mais quilos,

-

renovando
o organismo e produzindo
bun rápido' reequilibrio or-

gânico' e estético.
Diretor VICENTE COLá

Rua Rosa 'e Silva, 170-
Caixa Postal, 5696 - SÃO

'PAULO
'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

um produto.

COM APENAS

�-- ...
."�,,_"4Ll- ...

de- entrada e o restaltte em

10 suaves mensalidades

. ,

VEJA COMO E FACiL PARTICIPAR,

Escolhe) em nossa Loja um dos
maravilhosos Colchões de Molas
DIVINO - de confôrto científico.
Automàticamente p.ela compra V.

passa a concorrer ao sorteio!

No dia 26 de fevereiro, às 20,30
horas, será realizado o�Sorteio,
no Clube' 12 de Agosto,
com a presença de Autoridades

,

Federais. O vencedor será conhe
cido na hora. Assim, se V. fôr
o felizardo, ter6 alguns dias para
se preporcr para a viagem I

E V. VÀI PELA

V. e seu

acompanhante
viajar,ão num

confortável avião
da Real-Aeropias,
gozando a

,

tradicional cortesla
da maior

organizàção aérea
da América Latina..

_-

,

,I

(Plano aprovado pela Carta-Patente Federal ,97 da AgêiÍda Junior de Publicidade Ltda: - Rua Alcindo Guanabara, 17 - 15.' andar - Rio de Janeiro)

V. compra um DIVINO - o colchão de molas

mais vendido no País e ainda - tem a mara

vilhosa chance de divertir-se "à grande" no

melhor e mais animado Carnaval do mundo!

,

Veia o que lhe oferecemos:
• lôdas as despesas pagas para V. e 1 acompanhante
• Viagem de ida e volta pela Rea,I-Aerov'i'as
• Entradas para o Grande Baile de Gala no Municipal
'. Estada em Hotel em Copacabana

I
I
I
I
l
I
·1�_,�'1�,

Divino "Super" - Com faces' para calor e

frio., Revestimento em tecidos Jacquard,
exclusívos da Probel. Garantido por 5 anos.

Divino de "Luxo" - O colchão das estrêlas.

Estofamento' de primeira, .ern pasta de algo
dão e crina animal. Garantido por 6 anos.

Divino IIMola Mágica" - Indeforrnável, su

per-macio, Molas eletrôrti<�amente temperadas,
Garantido por 3 anos. Revestimento exclusivo,

Visite-nos hoie mesmo, para concorrer a 'ste fabuloso concurso I

•

"

I
I
I

<
'

;' "

, .

I
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Shapiro ,�
�

A Sociedade d"e Assistência :;to Pequeno Jornaleiro
vem a público manifestar o s'eguinte:

1) Nenhuma respon.:abilldade tem na organização
do festival de sábado (espetáculo no Teatro Alvaro
de Carvalho e "Shów" no Clube 'Doze), magnificamen
te estrelado pelos consagrados astros da' radiofonia
brasileira - Vera Lúcia 'e Cauby Peixoto.

,

III - Apenas os promotores do festival (Sr. Hélio
K. da Silva e vereador Edua;rdo Ro'sa) se Propuseram
g:mtílmente a ,c�nceder 50% da renda líquida à Casa
do Pequeno Jornaleiro.

U!) - Em consequência, CI. S.A. P. J. não' teve a

mínima .ingerência, ou sequer ;prévio conhecimento,
, \ ',.

quanto ao esp,etaculo do "Alvaro de' Carvalho", dQs
vários números que iriam constituir a repres'entação
da revista: "Olha, o 'Jacaré!"

IV) - Embora lhe cumpra, agradecer a todos
quantos cOlabora,ràm no fe.;;tival (Teatro e Doze) -

forma como a Russia esmagou a rebelião húnqara, Durante uma reunião na sociedade Juridi a norte americana no' sábado �

� deda_1rou que "os russos não Pdoderãod'voltar a idmplandtar oI Stàlinf ismdo sde� ocorrer o fg�ave risco de, u� ddesastre "a�rHescentou qd'ue a

� desta inizaçêe" foi' um tanto emora a porém e mo o a gum oi eti a e se mani estou na agitaçã�' e massas. á um gran ie en-

! fermentp nos meios a rtisticos e lite,�á rios, _:_s��C��i�rãth:::�ebo�i��!!�S .

são os estudantes qu�� em desa cordo e man iíestam

�

Iiâ1TIilliÜÜí�rli��S���r.:::�:�:·
, ,,_' . ,

As federações rurais dos Estados são apresenta Inepnrtuno. !>e, um modo geral,
A carta abaixo, dirigida ilJ I ra, Roupas de Cama, equipa' �u,� quando se, eSboç_§tva a:

I ta,dos a população de I�aJaI, I favoráveis à extensão das leis trabalhis- nao apenas as asso�laçoes f!las os deputa-
diretor. do Jornal ITAJAI, foi I mentes para lSala de Opera" ídéía da SUa constru�lZo fOI quando acontecs um a'CIden-1 tas ao. homem, do campo, desde que ate!l' d,?s do bloco ruralista aceitam a ext�n-
publicada pelo jornal LIBER:- I ções,' medicamentos etc. "1 convocada '�ux::a reullla:o de te. ímprevlsível que '�caso i didas certas peculiaridades da eeonomia sao, embora cercada de cautelas que, rm-
TADOR, à falta de acolhí. .etc , . . todos os medI�os da cídaríe fOI deco�ren�e da que ao m')"1 rural. Esse foi' o pontJ' de vista vitorioso peçam um abalo da, estrutura da econo-
mento no primeiro. Foi uma campanha árdua" reahzada no Posto. d� Puer i- tal' (e nao dmarr;o) da bom",! nas reuniões, realizadas S'[iI) os auspícíos mia a�ricôl� nacional. A principal des�as
Exmo. Sr. dr; , eivada de percaícos e pontí-

I

�ultura, sob a presIdenCla do ba que eleva a agua para a da Confederação Rural Brasileira, entre cautelas sera a adoçãn de estatutos regm-
Eduardo Santos Lins lhada de díttculdades. Ilustre conterraneo sr. G.ene" caixa do Hospital �endo que

'

nais e não de âmbito federal, a fim de
M.D. Diretor do, ' Jornal Com o decorrer do tempo, sio Miranda Líns.ionde focam já foram tomadas as provi, os integrantes do, Bloco Ruralista e repre. qUe se,jam atendidas as diversidades geo

"ITAJAI" porém, estabeleceu-se um ventilados e estabelecidos dências cabiveis no caso pa- sentantes da agricultura.,Sll&tentaram es- eeonomícas do país. Foram lembradas"
.Nesta "Slogan" que se constituiu importantes assuntos de pre- ra o seu conserto imediato. l' sa tese os associados de São Paulo, Minas então, determinadas condições relativas

, Prezado sr.. dr. um verdadeiro estribilho q:ue visão planejamento e cons- -á • Gerais, Paraná, Santa Catarina e' Es_!;ado ao trabalho como 'a questão salarial e a'
Li com a devida atenção o fata1mente 'as comissões be- trução daquele Hospital que Trata-se portanto de um 'd,o Rio, havendo discordância. apenas por da assistência social, que não podem ser

Artigo Inserto em nosso con- neficentes do Hospital ouví- ,inf.elizmente foram 'relegados fato em ,qu-e apanasmente parte da representação do Rio Grande do encaradas da mesma forma em centros'
ceituado Jornal do dia 2 de am quando Pediam uma con- ,á um plano secundá:'io. houve uma suspensão provi' Sul (FARSUL) para a qual o projeto se como São Paulo e Belém do Pará.
Fevereiro do corrente ano tríbuíção: É DO ESTADO E O Um dos, assuntos do' temá" sória do recebimento de no"

'

-�--

com 'a Manchete "FECHOU ESTADO DEVE PROVER"; rio foi e:xatamente a sua II)" vos/doentes a partir do dia ,,'

'N T 'A- O" F ,I N'A LO HOSPITAL SANTA BEA- Esta concepção errônea ti- calízação que mereceu o pa- 22 de janeiro PP. mas duran- P 'L A '

'

TRIZ". I rou completamentr, o estímu- recer oontrárío .de todos mé- te o qual no Hospital "San-h
Gomo Diretor daquele NO-1 lo dos mais entusiastas da- -dícos preentes e que at.ual- Beatriz", apesar, de tudo to- NAÇÕES UNIDAS, 18 (UP), trategíca ilha do Met'litcrrft· suas negociações com o .,e�

socomío te�ho a dizer que in-

'I quslas
campanhas que aos se mente é uma' das grandes .ram pratícadas 25 grandes _ A Grécia pédíu hole à' neo cuja, situação astá tau- cretário Foster Du lles.

-felizmen,te tudo que o ref'e- retraíram completamente. causas do adiamento da sua intervenções, 3 partos, 24 pe-: ONU que ponha fim ao colo-' sande tensão na 'lliança rio NOVA IORQUE, ,la (UP) -

rido. artigo contem é vsrda- ,Desta maneira ficou o nos" abertura ao público devido querias intervenções e 32 tra- d ('
-

AtI" f N rt A Grécia e A associação Intarnncroua l �lc
deiro: O Hospital "Santa' 80 Hospital "Santa Beatriz" as inúmeras dificuldades que tamentos clínicos. nísmos impenitentes a sra

I
an ICO o e. x ,

B.eatriz" deíxeu de receber 'I a mercê das irrisórias contri- o serviço de Hídrografía Ba- Pelo e_xpósto vê V.S. que' o Bretanha, em Chipre' e que a' Grã Bretanha. apresent.1-, estlvadores ainda não mar

novos dOé'nt'es desde <O dia 22, buíções mensais do Estado 'e nitária encontra dada a To- nosso HO'spital ainda presta Impeça um desastre no Od",! r�� .su�s r�s�,l�ções cOllt�a', cou a data para O reínícío !ia
de "Janeiro pp.: I;mr falta' dei do Munícípío que penso não pogratía do terreno onde ele .algum serviço. tlnte Médio. Em seguida a dIt01�las ao IniCIar a comlS-, trabalho dLs seus-.'Is"üciaclo8
agu'u e de co'rrentes deste fa-, chegarem a soma de Cr$ .. foi edificado. Sem outro assunto, subs-' sa- POII't'ca o deba"e sobre depois de conclui{l'. o novo

'- ,

d
I

00 b f d Grã Bretanha apresentou o I,'
.

u

to por falt�, de roupa, .'e ca·150.0 ,�o e um.a ver a. e �", Cumpre-n�s acr,escenh: crev'o'me ate!lciosam�nte
I

_

d" d o problema de' Chipre.' I contrato coletivo. O acordo
ma e cotrnda c0nvemente. ral cUJQ recebImento Impoe I qUe as atençoes malevolas ,so Ivo Stern FerreIra uma reso ucao pe -In o que

"

, .,

'

Isto, porém. a,penas ,prOViSÕ",'
as m�iores e desanimadoras, se, voltam para o nosso Hos' M,éd1co Sanitarista, Che!fe ON'U d"" ,

G
' . jERUSALEM, 18 (TlP) -- O sera, relatIVO ate outubro dI)

a or ene a ..re{aa que 1" ,_

,riamente. operaçôe.s burocraticas. I pital "Santa Beatriz" que já do 2.0 Distrito Sanitário.
d

. __ � d
-. L' primeiro ministro DclVid Ben ano passado, concedent'to 1.rl'5

1m
.

Q t H .� 1 t d' d'
,

't I e)��'lle ar apoIo 'lU (,SLlmU"1 .,
'

.

'

Lamentave ente cumprlU- uan o ao novo osplLa em o acervo e maIS e melO, Diretor·ClmiGo <;lo HOSpI a
J t'"

,

J' Gurion suspendeu hoje as de aumentos SUCeSSIVos Dan qs
se a previsão qu,e pUblica-'1 Matel:1nidade temos a dizer século de bons serviços pre-j "Santa Beatriz','. o ao errOl'lsmo naque a es-

_ .'," ,'-
.

t t p� � �__�------------�-,. �ru�bq�la�Maopar- k� PMhro�eo�pajs

a:ie��!���l;��iã�::�a����'I' ,178, 2'47' Elel·tore's' , vo/tiar'al'Wo na ���:��0��::t:�:�1\��·���:vigOraram.
mdaadl.es 'la'UqaUnl.'ndh()Oaadd,vO�srtpiae�OSscOJ;�1 • • ,pe.ra de consultas com o ern-j '" S ..PAULO, 18 (�P) ,,�,H�,:

baixador israelense em \Vaa- J� fmalmente .0 oJ�/e,L,ldL.
te no sentido de colaborarem

Ip
·

'E I
· I'W

'

d 'C
,I

P I'" t hington Abda-Ban. I010r,I concedeu sua tão eSPeca:1a
, ����pa::::t�tecrisã�oess�seli��l� roX'Ima"

'

e Içao
�

a a'nau IS a me-u-se que Eban pal:tiu de entrev1sta col�tiva J. imp�'e�-
tituições hospitalares eque,. ,...., • , avião com destino a e,�ta ci'l sa para an�ncIar EU" pUdça.o
embora sendo. pertenceptes, S., PAULO, (UP), - O T:i' ,ção dos candidato� Ilncerra· I dade depois do impásse em na luta eleItoral' �J�L" lJrefel-

,

a� ,governo, felIzmel)te aIpda bunal Reg'ional Eleitoral c;'/n oe na pro'xI'nla t f'
'

l I tura da capital paflli"tct. D:s-
t mos sob O regnne

v, � seX a.', en;a,_nao es a "

_
' '. ,

'

se' o governador que apoiará
,em qUe o Estado tudo prove, cluiu' a apuração do númerp sendo 5l-ue até' agort1, estão ". . .

"

.

más também tudo controla de eleitores da Capit;ll Ban- registrados as candidaturas defInItivamente o engcnhf'I'
tudo cerceia e' não per�ite deirante.' Sobe a um milhào de Prestes. Maia, Adema,' de ro Prestes' Maia. '

,cett� �ibe'rdade'8 que �ao o 178 mil 274 o total de paulis.
#

MILÃO, 18 (UPl - Os res-
�panaglO das democraclas., . ,

Nos' Estados Unidos, paiz I
tas habIlItados. a yotar, no Barros e p'edroso Hortó.. ('1!uan

lider das democraci'as, 74% pleito de vinte e qUatro di\ to a vice-prefeitos, só para

da;> �uas o�r�s d� assistência
I março, para prefeito e viee- a chapa Prestes Maia mais

medICO S?CIaIS sao custefldas, prefeito da maior CIdade B,m. há vár'i:os nomeS para serem
por partIculares:, I . . : .

Em 1940 o Governo do Es- sIleIra, O prazo para ,m.sen- inscritos.

tado, estribàdo nas 'funda-I -,'

�;���d�!r:::r?eJo �lu��rebj�� SOCIEDADE' DE ASSISTÊNCIA AO
rista e amigo dr, Delfim de

PEQUENO JORNALEIROPàdua Peixoto encampoú o

'Hospital "Santa Beatriz" e , ,

no dia 16 de Dezembro do N O T A
mesmo ano lavrava o Decri'>=
to de' que, futuramente, oS

estabelecimentos }lOspitala
res de proprie'dade do GovAr'
no, em cidadell onde eXisti,!'Um Centros de Saúde, seriam
dirigidos pelos Chefes d:1s I
respectivas Unidàdes Sa-lnitárias "sem onus para o

Estado".
Cumprindo a Lei Cpmo

Chefe do 2.0 Distrito, Sanitá
rio R!ssumimo: a diréção do
Hospital "Santa Beatriz" em

\ janeiro de 1941.
,

Coonstat'amos imediatamen- '

te grandés denciencias em

vàrios setores daquela insti
tuição de cari<4tde indispen
sáveis para o· seu l'elgular
funcionamento.
Generosamente auxiliados

por comi'S�ões de bons ami�
gos e distintas senhoràs e Se'
nhoritas da sociedade local
conseg,timos, exclusivaml:m·
'te graças á Proverbial bon
dade' e espirita de colabora"
ção do povo de Itajai e mes

mo dos municipios vizinhos,
os fundos necessários para
adquirir numer'osos, melhora,
mentos' entre OS quais so

,êestacam um up'arelho de
Raios X com aCessórios, um

Pantostato, um Bisturi elétri
co, um Infra Vermelho, um

Ultra Violeta, Uma Geladei-

promotores, diretores, artistas, comércio, autoridades,
imprensa, rádio e o público; - ,a dil1etoria da S.A.P.J.
manife:ta a sua I;eprovação integral pela inclusão no.
prógrama de dois números (aliás secundários) de de

terminada artista que se apr,esentou 'seminua' e 'cujas
falas lexcessiv,amente, picantes não se coadunaram

, com o cunho familiar do espetáculo.
j Florianópolis, 17 de fevereiro de 1957.

Martinho Callado Júnior

Presidente da S.A.P.J.
De ACordo - Héli,o K. 'Silva
,Eduardo Ros,a com restriç,?es. ,

Q, A�,.t\J f.veSll�i�extLe"a;q,a:q. é.�:! 1
Florianõpo.us, rua Frei Caneca. Valendo-s'e da escuridão, dois possantes
caminhões, cam'ares de novos, carregadissimos,entram para uma cons
trução ali no começ,o da rua citada. E começam a des,!,ar'ga'. Os cam�nhões
p6rtavam chapas brancas. E a c()Jlstrução, dizem, é de um\ SellrteJtário d'Es-(
tado. Enquanto isso o govêrno recebe chapinhas para identificar os carros
do Estado. E o povo: quá!, quá! quá!

, tos mortais de Artu!'!)' Tosca"

II nini uma das maiores figu
ras do, mundo da mú�i.ca fo

Iram insumados hoje, nesta

'I ���:�:tri;t:�u:��;, e��� :1 :��
b:ça desc:Jberta apesar da
::huva Ih';) tributava :,:ua dcr-
radeira homenagem. Tosca-
nini naSCeu em Milão cida
de de um milhão e 600 mil

habitantes foi ",nterrcmpi
da p�la enorme multidão que
foi despedir'se do famoso
maestro.

'

I

iC�!'I' � ao. atin�i� seu yrimeiro
� alllve·rsano, n3:o tendo
.. nada para in!lugurar �
� por aqui,' resolveu inau- l
� gurar um pedacinho da �
� estrada da Base, ainda "

... muito longe de ser con- :.
> Clllido.,

'

�
{ À' toda -pressa, valen- <.. dn-se do Engenheiro Sol, ..
� alisaram o trechinho e :.
� pimba! inaugmal"am- �
• no, co� fogu�tes, músi- I,

� ca e cl!ch� vhtosissimo �
• na GAZETA. "

� De,� dias depois, quan- �
( do as chuvas che,�aram, >
� o ,leito precário, para <
... ·efeitos inaugurais, afun >

� doul e a inauguração foi �
� suspensa PO'l' uma caro �" reh�a de p�ras impe'· "

> dindo o tráfego, que"
� voltou à antiga, estrada! �
:. E depois. eles não gos- >
� tam quando o povo faz <

'� quá! qu!! qUá:!, �
, * �� -A estrada inaugurada, 'I
ra.Iiás, fôra inIciativa do <� govêrno passado, o qll.:- ..
� o noticiário ·escondeu. :.
� Na estra'ila da Báse o. �
� sr. Jorge "Lacerda' emp,a'

..

�'. tou com o Sl·. Irineu Bor-
� nhausen, . no raciona-

I
mento da energia elé- �
trica em Joinvílle. A di-

!'

,ferença é que o atual

J governador não recebeu
, medalha de ouro!

Z I Z I N H o:
, ,

"N�nca ,me senti tão bem f()I�Ó no presente'momento
e tudo far�i para brindar o pú,blico catàriJl�.J;lsç com uma grande

exi�ição"
-

f,�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


