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primeiro min1!tro Harold· J er I-a a causal\'Iuc'Millan ..co�vi�ou. seis
I

dos seus prmcipais colabo-I I

radorcs, para lima .reuníão ticiparão do encontro os mi- J ro, bem como o presidente
em sua casa de campo du-

I
nistros do exterior' do in-

do Conselho 1l o _chefe do se-

_, t:ll1te 'o fi.�;c:.e sen;ana. !��I'-'I.�,eriSI>.�r�,�J:��������: .'�:�,.,����,�����{i��o:�::��:-
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due o governo' estaria en-

� Na Câmara Municipal de Floria:itópolis, terça-
frentando uma revoltá dos

'1, feira última, o vereador Gercino Silva, lider da ban- seus próprios correlig ionâ-

� cada udenísta, segundo A GAZETA, dos conservadores, por cau-

> "Concitou Os seu; colegas .de bancada e aos sa do problema das sanções
" demais vereadores, a fazerem uma frente. única .ontra Israel.
.: de caráter apolitíco, contra a emancipacão do -

� �e:�:���p�!â!t!�:��::��������:Ut:F����:da::�� 'Fe'sta pessed ista e'm U ru b·1C'I': . tido. Em Suas considerações a respeito do assun- .'�..." �

\
.� to, o líder da UDN achou não ser ainda oportu- ...,.

" no ao Estreito a sua emancipação, e nem aos in- �
� ��d!s�sOj�eseF\���lfzó:O�i�euC��su:ovf�����J� �i-i .Eonvençêo e instalaçêo do direlérlo. As sessões, Entusiasmo consaqrador. Notas.

'

:. bairro 'comercial e residencial. Está', pois aberta � -!iiJi.'

': a luta sem orientação partidária, dirigida. pelos � Domingo; dia 17 do corren- dido, a sessão solene de en- I de Bom Retiro, o sr. Arno Saudou os cor�eligionários' timento partídár ío, foi 'p'1>'�

.... srs. vereadores contra a emancipação 'atual do

�
te, foi um

,

dia de festa na, cerramento da Convenção, e Meyer. presentes 'e concitou a todos tocante �a solemdade civica.

" 'Estreito". : c�dade, de. U�ubici. D�sgel da qual .participa�am, além\ Falou_em primeiro lugar, a. um trabalho intenso e con:1 Anunciada a :pa.lavra d?
:' Há, nessa nota, uma ressalva a fazer': a, de que

,cedo, as primeiras horas da', do Prefeito Mumcipal Se- na s'essao de encerramento, tmuo a favor dos alevantada" i Dr. Edmundo Ribeiro Rodn-

� a luta aberta será SEM ORIENTAÇAO PARTIDA.' manhã, já se observava uml nhor Gasparlnr, Dutr�, re- o Senhor Clarismundo José interesses do novo

MuniCi-1
gues, q�e f?i .'eleito presi�en

..
-

> RIA. �,:
movimento desusado na séde presentantes. de demais par Custódio, prestigioso política pio.

.

te do Diretório, por. unammi-

� O Partido Social Democrático tem posição de-
da nova comuna catarinen tidos políticos grande nú- local que, em longo e primo- Usou da palavra em ssgui- dade de votos, ouviu-se, p-ro·

� finida no assunto e por ela oríentará seus correlí- se. Caminhões e todo tipo de mero de correlÍgionários que rosa improviso, entrecortado da, o Senhor Arno Meyer.' re- longada 'salv� .de _palmas, com

': gíonártos: é formalmente contrário ao projeto eleí- � condução, procedentes de .t? lotou integralmente o salão de aplausos gerais, díscorreu presentand� os pessedístas Vl'v�S entusiástícos. Falou,

.... tOl'eiro, apresentado na Assembléia, em busca de' .. dos os recantos ,do. MUlllCI' de ·festas. Estel,e presente, sôbre fatos riístórlcos da v'!--. de Bom Retlr(�. O s�u díscur- então, o ?r. Edmundo, sere:
" PiO, chegavam a cídad s re representando Os pessedístas da do Partido em UrUblCI. so, � verdadeiro hírio de sen no, CO�S�lO da sua grande res

� votos para o seu autor, repelido por outros colégios � pletos de. Pessoas, que vi , .

.

,

ponsabílidade, para dizer �m
.: do Estado., -

• nham sob grande entusíás :

N d
.

R G d
fundamentado 1 m p r oviso

:. A emancipação administrativa do Estado nao > mo, participar da Contzançâr

a cos-ta o ran e-- que a!grade�ia a �onfiança
I' consulta os seus nem OS interesses da Capital, cujo � Municipal do Partido Social 'que lhe roí deposlta?� PÇH'

. � nor�alpl�:;::s��IV��:�:fe e:�:���uX:�1;�0, para onde � ���cO:�!ti���a �rrg�����ã�t� I '., '.
. I ���s ;ea����i�i, �o���lil��:�

f. �:r::��:!.�l Flo).'ianópolis, a esta se vincul,a'''estrei� �I ��ta����i�� .::���etóJ��1FO·llocal,·zado O p·esque·l·ro Re-deo·tor·111 �eo ��v���!Ç�� f����i��,�i:,c��_
� san:!es��:��!�lfnv��sncal�t��e' s::i�a!a�::��t:: � ��W��iP10�ã�izi��g�'i�� !��! .

�.. '. - �::���e�e�o':��éc��l;�s d��
;, Estados; que se batem em defesa de suas capitais, � reram correligionárias Pesse- Porto Alegre, 22 (V. A.) tamento de Policia: Civil, 10- 1'0, ficaram alertadas, pro- I sen�ldo do !ortalec�mcnt�da
.: fazendo·as até absorver municipios vizinhos.

I
distas para participarem e

_ Depois de várias horas
I
calizadas as praias do Atlân cedendo chamadas ao "Re- greltPessedlsta. DISSetflln��-� Emancipado o Estreito, Florianópolis ficaria preshglarem o grande con-

. I . " t
-

d d t . III" bter res-
men e que se congra u ava

� l'ed-uzida à- inenor capital da unidade federativa no clave partidário. Ide buscf�3, irn\Ce,ss.ant.t;�, ao tlco e, a propna �s �ç�o a en OI sem � elem
com todo.>: pela grande festa

:. Brasil e a 'isso eternamente condenada, pela sua 'Assim, às cator.ze e qui?�e longo �a cos�a de Rio.Gran-I companhia. propnetana do posta. �sso Ve,IO aumentar que
-

n? momento se re�hza.
� fisionomia geogl'áfi�,a. * *

horas daquele_dIa, reahza. de, fOI localIzado, afmal, o 'barco, ouvIram. constantes as suspeitas de ter o barco va, acm�a de tud�, a.p.uJançs.
" ra�-se', no sal�� do hotel.�a barco 'pesqueiro "Redentor I sinais de socorro que teriam naufragado, o que deu mar- -do Par?do em UlublCl.

"f'.. Já dissemos e' ftão ..:;p"ta repetir: Hercilío Luz,
-" ralSO de UrublcI, as reumoeS . . .

1 . O'V ta da Encerrando o magm Icr

; construindo a ponte e Nerêu Ramos, anexando o ,ES" � prep�ratórias da Convenção III", pertencente a uma em- sido emItidos pe.la tnpu �-
.

gem. a que u�� c r e
. conclave, falou o Deput�dl

� treito a_o municipio ilhéu se comp�etaram no .garan- � às quais compa.:r'�cer,aI? cen presa de navegaçã? com se- çãQ do barco _!tclma ref:rI- Marmha e aVIOes ,da FAB Antonio Gome� . d.e Almeida

� til' para Florianópolis a situaçao da CapItal do
� tenas de correhglOnar�os. Os de 'no Rio �e JaneIro. Como do. Desde entao �s .estaçoes i:niciasser.'l as buscas pelo que ressalto� mlclalmen�e �

� Estado. � trabalhos foram ab�r�os. e se sabe� erça-feira última as de radias da polIcIa e da o.ceano. presença - aquela solemda

;-
.. * ré'

I
iniciados sob a preSldencla _.. I

.

R' d J
. LOCALIZADO O BARCO de, apesar de d_oente, do Se

�� Pitaf,�on��t!�a�.��D��a:::�r:�:!�:a:he���};�n�:: ��i�:�s���:n��t���e��Vi�.�·- estaçoe,s de radIOS do Depar_ companhia, no 10 e anel·

A localização do "Reden- ��s�rq��lr:����oe�ii�r�s:�� .

reçada a acusação de serem INIMIGC!S D:!. !-,,1,C!- mente credenciado pela dire- P,e·rde'u-se um foguete .telellui.ado to: III" ocorreu na manhã lados serviços tçm .p�est:,,-d()
RIANÓPOLIS, de pretend'erem transfel'lr � prm1el- çãl) partidária para coorde .!I de ontem. As 8,30 horas a ào partldo em_Uru_!:>lcI. Dls�e

.. ra cidade para Lajes. Ner�u Ramos, �a trIbuna po· nar 'e instalar o novo Diretó- T--' ,.'_ '�;' -;-
•

�--. l' t t _ estação de radio .da policia que a Convençao nao poderIa
.. pular esmagou a gL'osseira exploraçao, que nunca rio do Partido Social Demo-I Alamogordo, Novo MeXI-I proxlmo, d:c aI.ou en :e. a� de Rio Grande enviou men- ter prestado homenagem

� fôra. �bjeto da mínima cogitação ao tempo d� do. � c�atico. �stando presente à co', 22, (U. P.) - Um fOgU�-1
to que hav;,a sIdo n�tlcla .0 . mais justa, do que a que p�'es

�. mínio administrativo do Partido. O que �st.e fizera, Convençao, o Deputa�o An7! te teleguiado da Fôrçl:l. Ae- de qUe o matado.!," fora sagem a estação da Praia
tc!u. ao Senhor. Fulg�.1tmo

� ,atraJvés do orador, quando chefe do Execu_tlvo, fora tania Gomes de AlmeIda_, fali' d Estados Unidos saiu desfechado às 10,12 da ma· do Pinhal, através da esta- VIeIra Borges, eleg ,n�o-o
t- justamente fixar a Capital, dando'lhe. ar�a para ele posteriormente, confia·. rea

os
.

. I -

d h
.

•

scapara ção FYL-3, da Divis.ão de presidente de Honra do Dlre-

• ,desenvolvimento no que a�la anexara, cedida por �a a' direção, des trabalhos. I de controle haJe e seu Im-, nha e oJe e que e
. Radiocomunicações do D.P.- tório. Foi momento de pro·

� S-
, De'pois de discorrer sôbr'e os,' pacto ocorreu em algum a qualquêr controle, mmu-

b funda emoção, na Conven·
ao Jose. _ ,

.

d
.

U ·ta voz de C., informando que o arco
d ,;

Florianópolis, hoje, sabe onde estao os seus motivos do .�o?claVe, foi pro- I\ponto ,ainda desconheci.do. tos epOIS. m paI �
"Redentor III" havia sido ção. Agra ece_u a pres��ça ,.0

� INIMIGOS verdadeiros. Sabe q,ue eles se escondem cedida a elelçaO para a
. esc?" I O foguete é o chamado

.

Senhor Prefeito MUmClpal,.e
�. nos autores do malfadado projeto. E sabe q�l� contr{t lha 'dos membros do DIretO-I d'" d F� A'rea White Sands estimou que o locali'zado na costa daquela dos representantes dos d_",

I, eles, o P.S.D. lutará até a vitória, nã!, apol�tLCame�' rio, cujos nomes, em número "tama,. ,?: � . � orça. � .

,'" via 'ado 65 cidade, proximo a Chuí, -O mais partidos politicas.

� te, mas politicamente, não se� or.l�ntaçao partI- de quarentà e três, transcre' Os funCIOnarIaS do vlz1l1ho ploJetll .tIvesse J
d barco estava a ládo do car- ·Falou sôbre a pessoa dl

;- dária, mas com a sua orientlça()', Ja tantaGs �e.zes veremos nésta reportagem. Centro de Desenvolvimento quilometras do p�ntoquas: gueiro "'Cor;f'Jestavel" com eminente Chefe dô Partido

" proclamada. Acertou o ilustre vereador,. eIcmo • '_ .
. Aéreo de Holloman, de. ar."'. lançamento, ou seJa,

. 1 Dr.-Nereu Ramos e tece� lon�

� Silva NOS FINS do seu apêlo. Errou, contudo, em � .AS dezes�els_ J::loras, amda
. .

f' d sferido
I
fora do alcance dos telegUla. suas maquinas em peno gas e oportunas consldel�3'

obtê-ios com OS MEIOS que indicou. Esses �evc:m I sob a preSI?enCla do Depu- de o proJetIl 01 e ,

'1 do' no sul de Novo México, funcionamento e nada havia ções em torno da orientaçiQ

�
ser colhidos nas manifestações clar�s e .forma��/o� tad? An�olllo �ome�a&.eo �� Joram dados como

aUdse��'I' te�do tomado uma direção com sua tripulação, compos- partidaria. Disse que se não

divel'Sos partidos. A do 'p.S.�. é .conhftclda, p� �ca, melda,,, �?ye, l}�. _
O campo (le provas e

.

l-
.

.
"

ta de 17 homens. (Cont. na última pág.)
t. " .

- 'éontl'a o EstreIto, e a favor da CapLtal ., festas FreI Roge!lO da pa
te" Sands 'que tambem fIca nOloeste.

nu ona. nao e
.. " i local gentIlmente ce· " .

de Sauta Catarma. . roqu a ,

, ........,.."...,:_� "__'_'_"_,,"�:I'J'�-..-J'Yt:
"""""�............;.
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FRENTE 'ÚNICA CONT�A A, EMANCIPAÇAO:
CAMARA MUNICIPAL =-Oausou verdadeira satisfação
entre os florianopolitanos' a atitude do vereador GeT
cíno Silva, dando carater apolítteo à loucura de sei pre
tender a' emancipação, do 'Estreito" desítgande-o da

Capital, o que fez aquele vereador, solicitando, ainda os
seus colegas de bancada a formarem frente única nes
se sentido. A questão que será brevemente debatida
na Assembléia está atraindo a atenção geral e cau

sando uma onda tremenda contra essa pretençâo
agressiva; aas brios de quantos, não se' deixam levar por

lábias dos que querem criar cartaz no, seio do eleito
rado.

Essa pretençâo, que tem sido 'descarnada em todos

os sentidos, por inóqua, absurda, inoportuna e falha
de qualquer sentido prático, vae ser motivo para _ou
tros debates qua virão por certo à lume ...

Vamos aguardar o pronunciamento dos srs. depu'
tadns, para fotografar em flagrante, quais são os aml-c;
sos e inimigos de Florianópolis, para que na próxima
campanha eleitoral, os ele'itores saibam fazer justiça"
eliminando et.mpletamenta os que desejam ver Floria

nópolis mutilada e reduzida ' a uma mingoada área

para Impedir' suá espansão e progresso.
Vamos, srs. Os inimigos de' FlorianópOlis, breve

mente, não poderão esconder a cabeça. Têm mesmo de
dar as caras! Nâo há como escapar. . .

'

Não S'e deslembrem os inimigos da Capital de que

existem aqui. duas ,baías desempadidas, Duas barras
francas. Os que não ,gostam, podem escolher uma d-e�
las e se enjoam por mar, os aviões estão ali no Aéro

porto... I

ALMIRANTE MAXIMO MARTINELLI �, E' sempre,

um prazer quando podemos abraçar um velho e sín
cero amigo de Florianópolis. Tal �nsêjo, tivemos, ago

ra, na, pessoa do Almirante Máximo Martinelli, 'que se

encontra nesta Capital. Aqui não cabe redízer o .que já
todos sabem a respeito I do grande amigo de nossa e

sua terra natal.
�

Apenas, nêste registro, a satisfação .dos ilhéos em

ve-Io na: tcrrinha que ele tanto sabe amar, jamai� es
,

queeendo-a quando lá fora, pois, a Plorfanôpolís está

sempre ligado em todas as suas atividades..

Boa' estada por aqui, Martinelli.
Vae desculpar a irreverência de dizer somente

MartÍnelli, porém, assim SOa melhor no' âmbito de

nossa V'eUUl amizade.
,

- f '

-

j@EMAS
CJNE SAO JOSF

..............01. , .

Caaue« das Heras
LEONCIO HENKE

Quando da tôrre, ao, declinar do dia,
o sino entoa o cântico das horas,
escuto, em notas límpidas, sonoras,
ai prece angelical da Ave-Maria.

Cerram o cálix rle ouro as passifloras,
e o templo, � rocha que se fez poesia _
com a voz de bronze, ás almas irradia •

o evangelho das misticas auroras .. _

,Meu livro, .como as tôrre�' de granito,
de arcaica forma, de celeste grito,
traduz o Amor, nas silabas canoras ...

Se um dia o lerdes, ao cair das tardes,
perdoai-me se, tambem, nele escutardes,
de um velho sino, o cântico das horas:

\ Do livro "CANTICO DAS HORAS" - Edição 1956)
---o--

ENLACE MORITZ - LUZ

J

Realiza-se hoje o enlace matrimonial da Srta. Oga
rita Moritz, filha do Sr. Dalmiro Livramento Moritz e
Mar ia Adelaide Moritz, com ri Sr. João Maria da Luz
Netto, filhó do Sr.'Arnaldo Arnoldo da Luz e Sra. Ester
Vieira da Luz.

'

No ato civil que se realizará na residencia. dos pais
c.� noiva, servirão de testemunhas, por parta da noiva o
Sr. Hen riqua Moritz e sra. Dulce Livramento Moritz,
Ernaní Ferrari e Sra Maria de Lourdes Ferrari, Sr.
Mario Moritz e Sra. Antonieta Ferrari.

Por parte do noivo serão testemunhas o Major Pau
lo Mendonça e Sra. Nilsea Luz Mendonça, Sr. Milton
Walkirio Liberato e Sra. Ely Domingos da Silva Libera
to, Sr. Enio Luz eSta. Izaura Luz,

O ato religioso realizar-se-á na Matriz de Nossa
Senhora de Fátima às 17,30 horas servindo de testemu.;
.ihas por parte da noiva o Sr. Daimiro Livramento Mo
ritz e Sra. Maria Adelaide Moritz Sr. Djalma Ferrari e
Sra. Ney Bàrcelos Ferrari, Sr. Henriqus Moritz Junior e

Sra, Gisela Paladini Moritz,

'\ ,

Motor, ideal para barcos de recreio e para outl'GS barcos simila ..

res, além de explendido para metor au?,iliar de barcos á vela_

Completamente equipado, indusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nos ,�eguintes capacidades:

va

-:- sra. Odette Ramalho
- sra. Cecilia Macedo

Simões
'- sr. José BonifácIo Fer
nandes

- :::1'. Waldemiro
Almeida' .

- sr. Hubert B�ck

S. de

1

ARMAZÉM
Venrle-se um afreguesa-

.Das páginas realistas de
audacíos., romance' de
COLETE ANDRIS, surge
a audaciosa -e comentadis

síma realização
\
cinemato

gráfica de ROBERT FLO
RAT.

A DANÇARINA'NUA
Com : .Píerre LARQUEY

- Jean DEBUCOURT.
No Programa:
Noticias' da Semana. Nac.

Preço: 13,00 Único.Por parte do noivo ó Sr. Oswal Pereira Baixo e
,

"

,
" Rigorosamente, proibidoSra. Zua Capela Baixo, Sr. Dr. Jose Nascimento Camara

até 18-

d
e Sra. Maflene Mendoza da Silv� Camara, Sr. Arnaldo' I

anos.

Ven
'.

e 'S'"e' Arnoldo da Luz eSra, Ester Vieira da Luz. 'I
'

,

, -. ÀNIVERSÁRIOS -:�: "

.

dr. ,pdilon �al.lot.ti, lliftiii(tií,iii;jjiii!tl!!iiiiiii!í!l_iiiii,�!!!iIni!l.iIiI�.:&
i' "

\
t"

"..J R" FAZEM ANOS, HOJE: médico residente no RIO de .�1I__I_._..._I!I...._IiiI!II..._IIiIil......Vende-se um ::1mocking por preço ,de ocas iao. . 1.",
-

- sra, Ibe .Ligoc!l;\Vieira, .Janeir-o,

oP�de�
e.xoerce l\s As'- 8hs.AltaÍni'r.o Guimarlies 12 -,�' telefon!! 35M:."

f
-

1:.Ji':l ,
esposa do sr. Solon Vi�ira, unçêíes de Di! tal' do Hos- A melhor comédIa do

, I'Todo, o tecido usal-L ,'bas, famosas roupas Impe- ,
'

I d::.. '3ecretário do TribunÇtl Re-, pital Nacional' -

�melhoI' artI'sta;' BI'aSI'leI'ro '.rial Extr3 é pre-enco hido, asseguran I) assim uma· "

.

d' <:;ional Eleitoral. .

-sra. Maria das Dores Procópio FERREIRA-roupa iinpecavel, que n�o se diurna com o uso e

veste bem em todos Oti famanhos_ '

- sra. Marta Boabaid Ouriques, esposa do sr. Pa-
em:'

\ "�
d' t 'b' -d

.

- .l'ovem, Carlos Alberto trocínio Ouriques O HO,MEM DOS PAPAEstas famosas roupas sao IS rI UI, as com ex-

'd" IM' H k "Virmond - sr. Ney Lopes - Viana GAlOSclusividade nesta CI aue pe ° agazle oep0 e.

Hoepoke. '" -'
'

i-$i:k':'___ sra. José Ferreira sra. Denilda Pereira, No Programa:
, -- .-_._...._- filha do sr. Lindolfo Perei- i Filme Jornal. Nac. '

ImiªL-;;JEIEl@êF���êr=],ªrêêr:;;1j�r:aélr#:! '.� ra f Preços: 12,00 _ 6,�0.

�. MolQf ,M,arltlmro «PE, N.TA» �fi' midt s:�.a�UI:lVi�:sa:d:::J Imp. até 14 anos.

.

Klein, esposa do sr. Benno : I':
.. ,-

•.
,

�SW\i
Klein

sra. Maria oa Gloria I_rza:.tll__
·

Oliveira
- sr. Euclides Tolentino

Lopes
- sra. O'lga Duarte Sil-

As 3 - 7%hs.
� A gargalhada do século!

Procópio FERREIRA_
em:

O HOMEM DOS PAPA.
GAlOS

No Programa,:
Filme Jornal. Nac,
Preços: 13,00 - 6,50.
Imp, 'até 14 anos.

As - 9Y2hs.
Extra. .. Sensacional ...

Realista ..• t

, A audaciosa realização
de ROBERT FLORAT Ins-

I pirada no arrojado e, dis
cutido romance de COLETE

, ANDRIS! "

A DANÇARINA NUA -

Com: Pierre LARQUEY
- Jean DElLUCOURT.
No Programa:

I
Noticias 'da Semana. Nac.

Preço Úunico 13,00.
,Rigorosamente· proibido
até 18 'anos.

11 •••••
Ás - 10 hs.

As 4 � 8h.s .•
,1) - TAM130RES DA
MORTE - Com: Al,Idie
MURPHY - Lisa GAYE.
fl) - BANDOLEIROS

DOS PRADOS,.-;-, Com:
Charles STARRETT.
3) -, O CAVALEIRO

FANTASMA _;_ 90 e' 100
Eps.
No Programa:
Cine Noticiário.' Nac.

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

do armazém de secos e mo

lhados, situado à rua Ani-
ta Garibaldi, 48. Facilita-se As 5 - 8hs.
pagamento. Tratar no mes-( Um fih1]e sensacional e
mo local, com o' proprietá-

�

eletrizante!
Van JOHNSON - Wal

ter PYDGEON - Dorothy
PATRICK em:

ESQUADRÃO HER'ÓICO

5,5 HP
11 HP
35 HP
50 HP
84 HP

GRUPOS GERADOR�S - "P E N T A".

Quaisquer tipos pata entrega imediata __ Completos - - Com
motores DIESEL "PENTA",' partida elétrica __

'

radiator -

filtros - tanque de oleo e demais pertences: acopla�os dire- Barraquinhasdamente com flange elastica á Alt�rnador' de Vt)ltage� �
d b ITAGUAÇÚ'trifásicos 220 Volts_ com excita or - 4 ca os para Continuam atraindo gran __

ligação e quadro 'completo de contrôle; todos conjunt0s estão de número de pessoas; ,as
f' �

barraquinhas" que ora, s�assentados sôb�e longarinas prontos,para entrar em unClOna-
realizam em Itaguaçú,' em

mento.,
'[ regozijo à Nossalf'. Senhora

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE, dos ,Navegantes .•
,

� A N T 'A" C A T A R INA' ProsseguiI�ão, animadas
I<.JI c:omo todos Os anos �coni

�
MACHADO & Cia. SIA Comércio e Agencias ,tece, até �s próximos sá-

'H S ld h 'M
.

'h 2 E d '" tI' "P R I M U S" I badQ, dommgo e .segunda�\la a an a al'm o, - n ereço e g.
.

,
' ,feira. Para tanto, estão to-

ex/Postal, 37 - Fone 3362 -- FLORIANOPOLIS
"

I I do,s �onvidados, fiéis e povo

f-=rtFjFi,dl§J r=-, e@i=]'rS..FJª'�·,tc_..:;:jh]r:.;.7!@r@.c:=:J1;EJr-::JE'�tE er�,' 'o el"a l.
,�,

';";;�' ;(�'" , " �.
,

. ,1;'.."" . .'J .. "
.' f

BC HP Diesel ,

Btl 'HP" (direita e el'lquer,da)

103 HP "

132 HP "

�asolina
"

"

"

"

" "

" "

\.

Technicolor
,

No Programa:
Atual. Atlantida. 'Nac.
Preços: 13,00 - 6,50.
Imp. até �10 anos.

As "":'" 8%hs.
Van JOHNSON - Wal

ter PYVGE01:'l' - Dorothy
PATRICK em:

•

ESQUADRÃO HERóICO
Techn'icolor I

Um filIl}e sensacaional e

€!etrizante!
No Programa:
Atual. At1aatida. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 14 'ano's.

"O ESTADO" U MJlll:'! aNTIGO DIARIO DE, S. CATARINA

"NO Govêrno Jo,rge Lacerda não foram aumen
tados os impostos" -, diz e escreva o SEU Zhé'elli. E
diz e [ura o gOVernador. E com êles, em estribilho,
O côr,o orfeônico dos escribas palacianos-� perdão
dos jornalistas independentes.
Meti no bolso toda essa coleção de juras e fui

ali à Junta Comercial pagar um distratozínho.
Pelqs mais cálculos, baseados no i�.� antiga, a conta
importaria em Cr$ 18,00. M�s, cobraram-mj, c-s. '.
815,00! E cobraram .certo, de acôrdo com a nova lei
dq selo, que é lei do govêrno Jorge Lacerda!!!

,
Entretanto isso não 'quer dizer qU.e houvj, au

mento! Pois o SEU ZigeIli não dis'se e não redíssev
F'uí selar uma petição, das pequenas, e confia

do no SEU Zigelli apl'Olveitei uns selos de troco;"
qus mofavam na carteira. Gomarabiquizei' tres es

tampilhas, uma cle Cr$ 2,0'1 e duas carrapatinhas
de Saúde de Cr$ 1,50 e taque] o trio logo abaixo dei
"Pede defer,imento".

E já ia saindo, quando o SEU Vinicio Gonzaga
,

me alertou:
'

\ - A selagem aqui está muito fraca! De acôrdo
com a nova lei, as estampilhas � de saúde :são de
Cr$ 2,00 e não 01'$ 1,50! E o outro, o de requeri

, msnre, é de Cr$ 4,00 e"não Cr$ 2,00, pois passou
'a petição para-a segunda página!"

E não houve aumento, SEU Zigelli?
'E ha também a história do promitente com

prador e do promitente vendedor .que foram a Car-.
tório Passar a escriturã. Quando lhes apresentaram
a conta, de acôrdo com a nova lei taceêdeana de

transmissão INTER·VIVOS, os dois, que eram Car

díacos, foram fulmínandog e morreram ali mesmo. '

O médico atestou no óbtte: CAUSA.:MORTIS � ex-

Cesso do INTER-vrvos.
E, no atestado, pela nova lei [orgeana, mete

ram mais Cr$ 3,50 de selos ...
E não houve aumento � diz o iZge!li! A gente

é que é burro!

.'

�----�__,,- ..,..._-- --- ------�

Juizo de Direito Pri·
vativo deUMenores

PORTARIA NR. 657
" 1;'roibe o acesso de menores de dezo.ito anos às' reu-
niões do chamado "jogo de bingo" e seus assemelhados.

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz
: ,de Direito Privativo de Menores' da

,

\

Capital, Estado de Santa Catarina, rra

forma d'a lei, etc ...
,Considerando glle os clubes e'

-

associações recreati
vas' desta' comarca vêm promovendo, periódicamente,
reuniões de "Qingo" e, assemelhados em suas sedes so

uais, com a admi�são .. de menores.
" Considerando g,ue a nocividade de tais divertimen

tos para a juventude é manifesta, dispensando consid-e

ra.ções com o fim de pô-la em evidência.'
Considerando Ique ,em recente reunião, promovida

por' êste Juízo,' à qual compareceram' os Presidentes dos
i',lubes Doze de Agôsto e Lira Tenis, fico� assent�do que
.1.& respectiv-as diretorias adotariam as medidas adequa
nas a impedir o acesso' de menores de dezoito anos às
reuniões ,antes refpl'ldas.

Considêrando [!ue. entretanto, se êste Juízo dispõe
(Ie elementos indica.dos de que 'o Clube Doze de Agôstà
aàotou e pôs em

I

expcução as medidas a que se cqmpro
éneteu, j� o niesmo nso ocorre com relação ao Lira Tê
�1jS Clube, que,' por sua direto�r,ia, apesar de advertida,
não providenciou o qUe lhe competia e con'tinua a per
mitir o ingresso ,de menores nos "bingos" realizados em

sua sede, com isso ohrigando a que os Comissários de
!\lenores intervenham sumáriamente com medida� de
emergência pa)'il, a RituaçãQ� como acontecl'lu' ainda na
f oite de ontem.

Considerando que, assim, necessário se torna a ex

pediçãq de provime'lto que" em defi'nitivo, reguÍamente o

assunto.
'

Considerando que "a autoridade protetora dos me

nores pode émitir para a proteção e assistência dêstes
rjualquer provimento, que ao' ,seu prudente arbítrio pa
l'éCer conveniente, ficando sujeita à responsabilidade pe
]es abusos de poder "Código' de Meno.t·es, art. 131).

'RESOLVE: ',,-

1), Proibir o ace�so de menores de dezoito anos às
J'euniões de "bingo' e seus' assemelhados promovidos
IJelos clubes e assol?iações recreat�vas, sujeitando os in
fratores às penas combinadas no art. 128, § 70" do CÓ-,
(\igo de Menores.

,

2) Determinar aos f:omissarios de Menores 'que pas
�em a exercer severa fiscalização sôbre as reuniões' de
"bingo".

Expeçam-se editais para afixação no local do costu
me e publicado no 'Diário Oficial do Estado", bem como

c6pi� para os demais diários e estaçÕes de radio da
Capital. \

A., Cumpra-se.
" Flol'ianóp�lis, 21 de fev�reiro de 1957

Ary Pereira Oliveira
.Tulz de Menores.

Confere com o original
." h�e�a, MiilJgJ;"",.,_. -"""""""'''''''''''''''''''-_......

",>.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o SENHOR JA VIU a maravilhosa variedade de

ternos de verão. recebidos pela' "A :&rODELAR"?

, ACEITE UMA SÚGESTÁO
Faça uma vísüa, hoje mesmo, ao 1° andar de "A

oUODELAR" e -será atendido com a expontânea cordiali
'Iâd�' que é -alí urna característica tradicional.

-
, ,

..

"

/,

• L

\

, ,O SENHÓR .JA SABIA q�e as confel..�Jes mais fa-
mosas, as roupas ma.s bem' acabadas e de elegância qua-.
si q.ue inexcedível são as das marcas ('DUCAL",
'WOLLENS', "LA SALLE!' €i "CHESTER", cuja venda
é, estatisticamente. i.. maior -do jiaís ? .

Que mais de 7}% de Senadores e IDeputados Fede
i ais vestem a roupa DUCAL?

Que essas marcas são, agora. exclusividadj, de "A,
MODELAR"?

O SENHOR .JA SABIA que na "A MODELAR"
. pode-as comprar uma bôa camisa esporte, por Cr$ ....

B9,On - um terno de linho, por Cr$ 1.050,00 - uma. boa

calça .de linho por (1:$ 420,00 e um paletó de schantung,
por Cr$ 280,001 _

, -,

/-

o sENHOR .JA, SABIA que durante êsses dois me
ses (Févereiro e Março) essas roupas podem ser com

!dadas à vista, com 20% e pelo Crediário de "A MODE
LAR", que é aliás G mais antigo do Estado com 10% de
.ibatimento?

' "o

O SENHOR JA SABIA que também em. _Jaletós, cal
'ias e camisas esportes, 'em conjuntos Saragossy, e tam
bém em artigos de praia, para homens' e meninos, "A
MOD"ELAR" possue agora, no 1° andar 'de seu E,stabele
«lmento, uma enorme variedade e por prêços que na

..;erdade desafiam qualquer concorrêncía t :

I,

. ,

.
"

I in: !l· �i 1��I��iDa O na· .�
..

iiIBnatN8'ç�!�1�t�iR�a Mão
,
_

, �
,

Posteriormente, a E�bai-' fessoll que matara. Murphy. hens, foi, 0, Ilrimeir:o � :ex-,
'-

'A
I boa !:!:ue:e:::���t>d:e�!�:l:t��l� ��:.ê�: ��� .�:m�;�s�

� 'NOVA IORQlTE;c á"(U p) . xãâ�: �os Ers�ad?s'lJntâõs em: I O . pflô�p ha\Ti'H"'deSaPãréc�cto: prassar fitWidlf.:: .s-Ôbre, o ,co'1 tudo 'dos: documentos de -V().c)'- lo 'Jesus tF-if-ipense'S 1 :&-)� Lel,CFilipênses 1 :-3-'1.4. '

- A revista 'tife' diz hoje 'I'rujflío �o� informada de místeríosaments alguns dias: m�l;llcado dommICan?-a �es-, de Mmphy, b�m �omo de '- O SEGREDO da f'elfcldade de apóstolo Paulo era que
que tudo paroce.jndícar que que o capitão La Maza

sejl
antes.

. ,pe-Ito de Murphy. DIZ 'LIfe'l suas declaracõas sobre sua
A, •• ".,' '.

'o professor da Un lversslda-] enforcara ria 'prisão, onde es- 'A revista diz que o enca que a, teoria que relacionrt' missão e o SeU emprêgo poso e,e regozrjava �m Cristo. -Portanto, Paulo podia estar ,

de de Colúmbia, Jesus Maria tava detido há alguns días, rregado de Negócios norte os três desaparecimentos ou' terior na República Domíní -em paz. �mbora prêso em Roma, escreveu cartas che-

Galindez, foi sequestrado e e numa carta à espooa con' amerfcano, Richard Step- .moetes foi o resultado do .es-: cana.
'

I ias 'de alegri.à.' .

t�à��::��f�fr��;f;���f O que" Repies-enla o" En'·S'la·OO
I

Pr' AIDI'arl·-O' :SUJI'tll';'V'�i ;-';'!l1' o�:�l�me����o.���:!�.::��e��s :�gue�::�:it�r:st:o:a
cano morto ali em dezembro, I, . U \' sempre Iivre ; pois esta ese rito : "Se, POiS,_ o FIlho vos

A informacão da reivísta 'Li,
�. :. . . . libertar, verdadeiramente sereis livres",

fe' é sI'milar à puhlicada ori- Rubens Falcao 1 de aproveitamento dos nos- çao aUSpiCH)Sa, para que se de dos dírigentes em .cum- I À AI' tA' P '1 d 'D nt. ,- , ,',
. . A . que es que 'em a a avra e .eus· na me e,

tem por 'Time', da 'mesma �uand,o.As� celebra o. prí- sos patrícios sem �ec\.l,rs.os tenha. a certeza de .que ,aA prir, como ve�. cump�·1�do,.,.: descobrirão que ela é cum�' uma fonte que salta para

��t;�;za����es����r�n�: aS�� merro decênio de funclO�a-: par� educar-se �a. mstn�Ir- .c.onqUlsta de elemen�o� va-, um progra'm� ,�� mais al� I i1 vida eterna, PaulI? diz: "Regoaijaí-vos, sempre, no

de -feversiro, dedica oito pá- me�to �os. cursos d� ensmo
I 3� ,a- ,altum . ,?� ,Impo�tan- h�o�, para , o, exerCICIO d.e I �a tl'anscj:!ndenci�, �omo e" Senhor, e outra vez digo, Fegozifai-vos".

glnas-com textos, fotografia:s por 1 m a r 1.0 �up!etIVo' pa- I
era do nosso País, gastou o atividades U��lS, e produti- :'ess? da ,a�fabehzaçao. -de

I O ségrêdo de nossa' alegria .como cristão é que
e

/
desenhos, a.o desapareci- ra alfabetização -.

de adul- Estado Cr$ 43.538.859,.00, vas dependera "

menos de. muitas centerras+de milha- .st�'é uma alegria em Cristo. 'E' Seu evangelho quemento de Galindsz e as ati- to I '

.

tr .

I

d' t ib 'd b _ -dinheiro do que da venta-
I
res de brasílelros ,.' A

'"

vidadss 'e à morte do Pilotol'
os, va e a pena regIs,I;;11 I'

IS ,n u,I.a ess__a ,v�r. a '.p� 1
I '

.,' tem lllspll'ado crença nele. Por sua v,ez a crença em

norte-amer.icano, 'Je!-"�y Mur' al�uns aspectos do que .re-
I los, Sel'VI�?:� admmls.�rat�-. I, Cr.isto dá, ciri�em a um regozijo em C rilS to: Estando úní-

:phy, A r�vlsta cla�sIflCa \�Ilal plesAenta essa Ca�panha d.o I vos, m�tenal ,'es.colal, al�.-, :Uma das tendencias mais dificieia de 'acompa- 00S com Ele temos alegria,paz e vida eter.n-a.
mformaq;:lO como uI?a �Ista Governo no' sentido, de elI- mel1taçao, professorado, e 'O R ,A iÇ. ,Ã O'
surpreendente de mtngas

"

d'B '1' h di, -,.
I'

-

d nhar, para-o .cidadão apressado de l10je 'é a marcha , '�
,

'1'" 't 1
'

'

.' 'mmar· o raSI a c aga a: essas varIas ap Icaçoes e-
d,"', "'oda masc'ull·na'.

. O' Cristo sê tu minha fonte 'de ale.....ia e n. meu tuvw enClaS e, a vez, assaslna- . :--,,__',. _. �. I

-

,

.

"v..
. ',,, "t v

,

-

to'. Ignorancla, tao ll-OGlva ao mopstram o pouco que Porque não deixe este cuidado a8s.exp·ecialistas
- 'do aqui na terra. Seja o leu evangelho conhecido de

, .

Galindez foi visto pela úl· nosso' conc�ito ao exter_ior coube a Gada um dêsses se- das farno�as roupas ImperiáLExtra? Siga sell corte modn· que possa 'inspirar éin todos o� h!)mens. �re..ça
. tIma vez, quan�o eot!,av: nu� e 'tão prejudicial ao nosso ,I tores para a sua eficiên- 'em, ti. Nós te louvamos pela alegria de conhecer-te. Amém.ma estaciio do metro d� No dI' tA" I .'

f
.. '

I
'

'

'upow uu' a 0PllsaA waq �.IUlsa a sag.Ipudà, .' ,

:York, a "12 de março do ano esenv� vlm.en o

e�onomI-1
Cla unciona.'. Magazine Hoepcke v.endem

1 estas roupas com PENSAMFNTO PARA O DIA
Passado. _Às últimas, horas co no mterIOr . MUlto se Mas o maIS mteressante,. exclusividade., " / Cristo é a fonte de minha alegria.
desta 'noite, diz 'Life', Mur- tem cónseguido nesse ter- como documento esclare-

.',

I
Arné-Jacob Kristoffersen (NORUEGA)

phy partiu 'de um aeroport.o I reno no período que se re-I cedol', é a verifiGação do

AUTOMQVE 1.-de Lo-ng lsland com um, aVi- " . .. -,
",. ", ',.," -,_

.'

ão no qua(viajava um passa'l cord� com JubIlo. ?anh� ,o " b�i�o. custo de c�da �l�no, _

geJr�, que êle poste.riotp1en-'1 BrasIl em valor�s POS!ti- d�vld1?0 o, montante desse
te 'dIsse a seus amIgos era, vos numerosos ele.mentos' dmhelro pelos duz-entos e PRE'CO -DE OCASIÃO
,um inválido, que tinna si�o, que antes constituiam um I seis,mil indivíduos que bus- Vende-se um a'1tomóvel B,uick, modêlo <16. Negóciolevado ele um trem, subterra- '

A

' I. ..

neo de Nova York ao aropor- peso morto pela sua redu-
I
calam os cursos pnm.arIOs o!reto. Também troca-se por car�o menor ou jeep. T�a�

to numaambulância. .; ?:ida capacidade eéonômi- i pãra o aprendizado das le- tal' coiu o proprietário na Rua Desembargador Pedro' Narciso Limh,

I
'Maria das Neves Pereira

Murphy, acr�scenta 'Life.'
I

ca e insignificância socia!.1 tras e os centros de .inicia- �iJva �97. Coqueiros. e
reabasteceu,se d'e .combustI- No' 3'10 fi'ndo dizem os da- ção profissional para o ---

' Rosa V. de Lima .

I pII:�'Ücipa aos parentes eIvel no aeroporto Cte Lanta- Á ,
• I "0

-

D
·

-I'·
-

na, perto de West'Palll!.Bea- dos oficiais que funcIOna- adextramento em dIVersas, 'uero's'e'oe 3
J

•

BRlIC'I'IO ��rticipam àos parentes

€1 a,migos /0. contrato de sua

ch; na Flórida, e 1lontinu�u mm 9.687 escolares e ·88 ,nrofissões de sua escolha. < '
, •

.

'i"',, ' � ,

amIgos o contrato de cas�- neta Mal'lza com o sr. Zan- ,

a,te o ar?p�rt? de JYIo�t� Cns' Cursos de "Iniciaçãp pro-! Cada alullo-a!iulto não che-
'

,

\'

' .; mento de seu filho Z'anz-ibar I zibar Lima.
t1, na Repubhca DommIcana·1 .,. I t t I d I tE'

.

to' d' d d'
.

h d P
, t M

.

M d
.' IMUrphy trabalhava em, Mia- fIsslOna, ?om um o a e

. gou a cus ar, ao rarIO re.,
_

s pe 1, os eVfm ser encamlI� a os ao osto 5 pro- com' II: sr a. ariza e eIros.

mi e de vez em quando 'pres- duzentos e seis mil alunos., zentos \ cr!lzeirmí! ... Só ês- ximõ,a; 'Escola. de Aprendizes Marinh�iros ou pelo tele-, Zanzibar e Mariza
tava serviços como pilôto Para nutrir

.

êsses núcleos se fato merece consigna· I fone 6209. ' 'noivos
part'iéular. Seus amigos dis-

' -

--�,------ ..-�----�_......----------..,...-------------__o_
seram que êle andava nece-.
ssitado de dinheiro. QuandO
regre.ssou de uma curta via
gem, a-cre:'cetaram, tinha no

bôlso grande quantidade de
dinheiro,

.

,

Mais t�rde, ainda segun
do a mesma revista, Murphy ,

disse a Tom Guthrie, ,cj:iretor
de uma companhia de táxis
aéreos em Miami, que um

, cliente' seu lhe ha.via conse
guido um emprêrgo na Com'
panhia, Dominicana de A
viação. Passou a trabalhar
Para essa emprêsa aérea co
mo co'pilôto, e frequentemen
te voava com o capitão Octa
vio de La Maza. Fêz muitos
vôos até Miami e ali noivOU
com Céli'á Caire, camar'eira
da Pan Americana, em se-

_
tembro do ano passado. 'Ntt.,t

.

ma de'suas Iviagens, declarou
que tinha, visto Galindez vi' ,

r......:;A.........Vu, qaclar,a" 'r,e\l:i.,st,g,'r

j

P A R li t I R A C A�O,
•.

.

'J

"
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__

I
__

'

� �.__

Florianópolis, Sábado, 23 de Fevereiro de '1957 4
------------------��'�--------�------------------------�---�

"

, ,

�ozs.o ao.,.a4 O·AVAl
Segundo a nossa reportaqem apurou, o Bangú aguarda hoje, a chegada do Rio, de seu defensor Zózimo, o notáve I astro da Seleção Ca
rioca e brasileira, afim de lançá-lo ao lado de Zizinho na lufa de amanhã frente ao AvaL Será uma atração a maisa presença do ex-

_

_
'

' _'
" t, ,

'�",:;\,;,,�, fraordinário médio banquense.
j,

:z: ';4 w.:z===pR{i'-'- C wrt---� CF ÚI

Enlre ,aplaúsos entusiasticos
Zuluaga'i,iniciOUr anle�ônte�,i c.s'1.00 horas ,ciclislicas -- Milhares de pessô as acorreram à Praça
Getúlio Vargas para ver em ação renomado pedalador,colo�biano '

'

"t, " ',',' �>
,

'o ' ciclista colombiano'
Celimo Montes Zuluaga,
recordista mundial de per

manência em bicicleta com

122 horas, iniciou, final

mente, às 17,4,5' horas de

ante-ôntem, na Praça Ge

túlio Vargas a dura prpva
das 100 horas, ininterruptas.
a que, se' propôs realizar_;
numa- d'emoll�tração de:" re�

sistência e fôr�a de von-
,

ta d., jamaisvvista pelo po

vo florianopolitano. A. pro
va estava marcada 'para o

.. dia anterior, sendo trans

ferida por motivo de, for-

3!

ADQUIRA' ,JÁ O' 'SEÚ INGRESSO�FUTElDL.TENISu
._'

Como' sucedeu com o' prélio de terça-feira, os ingres
bOS para o jogo de amanhã, entre Bangú e Avaí já se

encontram à venda .

',Adquil.·am já o seu ingresso, visto que nas bilhete
ria;s do estádio da F.C.F. os preços serão mais altos.'

A tabela está assim organizada:

•

-
11=1
)C�--� ����
•ATLETISMO·RE"

-Cadeira na pista -,Cr$ 100,00
Arquibancada - Cr$ 40,00

\_ Geral - Cr$ 20,00
'

NO POSTO DA PRA'ÇA 15

_�_,,,�,,-�ifiD
,

.' NAS BILHETERIAS, DOMINGO

Cadeira - 150,00
Arquíbaricadá - Cr$ 50,00
Geral -:- Cr$ 30,00

.

,

.

va.

Zuluaga pedala sem pa

rar dia e noite, sob o con

trôle do Departamento de
Ciclismo da F.C.F. com, a

colaboração- da pretigiosa
Ciclistica Rosa .Netto. As

refeições do ciclista são

feitas com o veículo em mo

vimento. Não 'dorme. As-

Reinaldo Pinto Rosa
Diretor do Ciclismo

ça maior.
E ante-ôntem, 'presentes

altas autor idades,
' entre

elas o Prefeito dr. Osmar

Cunha, comandante Mário

Fernandes Guedes e o pre
sidente da Federação Atlé- .,'

tica Catarinense, sr, Fiuza

Lima e incalculavel mul

tidão, o renomado pedala
dor, entre aplausos gerais,
deu comêço à arrojada pro-

da

Ipiranga F.ool
Ball Club

NOVO JOGO ENTRE' FLAMENGO
E HONVED: 1 X 1

F.A.C:"
- Milhares e milhares ,de
pessoas tem acorr idc a

Praça Getúlio Vargas, àví-
das para apreciar a valen-I COMUNICAÇÃO Em nova peleja .efetuada !Flamengo empatou com o
tia e tenacidade do extraor- A Diretoria do Ipíranga quarta-feira em Caracas, o Honved por 1 x 1.
.dinário ciclista. Futebol Club de São José,
"EM GRAND'E FORMA tem o prazer de comunicar
ôntem até a hora em aos Srs. assoeíados e sim

que 'encerramos o expedíen- patizantes do Club, que na L e m b r a n d ote na redação,' o ciclista 'I apuração final. realizada

'

.

Celimo Montes Zuluaga em 20 do corrente, para es- Cariocas e paulistas (se-
continuava pedalando cal-I colha de sua rainha, .foí leções) em amistosos e orí

ma e desembaraçadamente, � eleita a gentil senhorita, ciais defrontaram-se até
demonstrando estar em I Marilda Schmidt pela con- 'I agora nada jnenos de 117 CURITIBA, 22 (V. A,)
g-rande forma e' ,disposto a

' tagem de' 5.450 votos, se-
1
vezes, vencendo os bandei-, - Béquinha é um dos jo

!e,,:ar a cabo a sua sensa- gu ída da' senhorita Nair rantss 55 e os metropolíta- I gadores que mais têm joga-
cional façanh,a. Pinheiro com 4.625 votos. nos 42, tendo havido 2? em-I'

do pelo �oritiba F, C., quer
cíonal façanha. Á Dirétoria pates. em pelejas amistosas, quer

* *' * 1·e� pre lOS oficiais", deven-
.' _

, .

Os maiores escores en- i do-s'e 'colocar em relevo

N O T I ( ,,'I A S D E, /' J 01 N V'I L l.E" II tr� "as," du.a,is
.

s,eleções
fo-· a!nda, o fato de. ter sido �

,

'

.-" ,

'

-

{ faro, e���s,: , .' .,
titular do selecionado pa-

(Do corre�pond?nte Hu-I...seus pés, ocasião em que'l, Pa�\lstas 8 jC Cariocas O', ranaense no ultimo cam

�o, �ebe,r, ,;SP�CHI)" para-com, �o�o _p�lotaço venceu'
no R lO'. em 1915. I

peonato brasileiro de fute
'O E.::;TADO ,V1a,,>TA,C). I a "y1glla��la .de, Man,ga. � Pal!hstas 7 x-Cariocas 1, boI: Isso fez com

,que Bé
- DESPEDIU-SE' IN- Manga, aliâs, fOI novamen-

em S ..o Paulo, em 1917 e quínha ficasse esgotado
VICTO O SANTOS FC 'DE I te a máíorfigura, pratican-

I 1920 '. '
,fisicamente, sendo neces

GRAMADOS JOINV1LLEN-1 do ,d�fes,�s 'espetaculares. I Pa�hstas 9 x Cariocas 1, sacio para sua récuperaçãO,'
SES: - O Santos Ii' C vol- � E A HISTORIA SE em Sa� Paulo, em 1917 um repouso algo longo.
tou a vencer riovo prélio REPETE: ___: Alceu deixou

, Pa�hstas.8 x Cariocas 1, Dessa maneira, Béquinha
travado nesta 'cidade,' ter- de fazer gõl ao cobrar unia em SgO Paulo, em 1918 ,solicjtou e obteve do Corí-.

.
ça-feira à noité, dest� fei- i penalidade ma�i�a:r aliás, I,' Ca:-iocas 6 x Paulistas 1, tiba F. C., lice�ça para se,'

I
ta

�ontr,
a

" �m com?l�ado, nas m.esmas, c.on.d1çoes Iq�e
no RlO, em 1931 e 1943. afasta� dos tremos' e jogos

Caxias-América-Operár]o. O Antonínho, 'dommgo. Bati-. ' * *, * do alvi-negro, até o vindou-:
conjunto santísta mais so-

I
da a penalidade, a bola.ba- Em ,disputa' do Campeo- 1'0 mês de abril.

'

,

l�citado neste s�g�ndo pre-I' teu violental11_ente .na bali- :nato Brasileiro de Fute-
lIo,

.

desenvolveu _mel�or za, voltan_d,o ao campo. I boi,
os cadocas conquista-

atuação que ,np:' cotejo de - AS EqUIP�S: �
_

ram 13 titulos e os paulis-
estr�ia, no qual por sua SANTOS, FC: - Manga tas 12: Em 1934 o titulo ]0 lugar - Mineirolsvez ,já deixata otima, im- (Barbosa); HeIvio e Ivan; ,coube aos baianos.
pressão, Ell_cont�ando, dà Cassio, FioUe e UrübatãCt;

_
_ �. 'parte' da equipe" 1001;11 um Alfredinho (Raimundo),

, ..-..- -.-••....,... -.-
' O selecipnado mineiro,

e � ,Não será, pei'mitido '

.lCstídade da Prova, o Dpto conjunto voluntarioso e Jair, Zilího (Zezhfho) Pelê e a LJ'F );_
de_rrotando os pel'nambuca-

Iti·" '.' '

. ,que por sua vez B I H
.

;10 �IC 1S 'a tomar � q,Uais-, ,de C. da FAC. manterá 'du- ,veloz, teve o Santos F C e D.or�al.. COM�INADO.:; destinou a''maior parte aos
nos em e o orIzonte, fi-

queI ,DRO,G�S -' OMB� "rante às 100 h9ras uma que se empregãr mais à '-:- Slmoes (A.��nca); :aa!- 'I c;liubes que forneceram os
caram com o 3° posto do

- .(este. ulbm� .

termo e

I
C!,onstHnte Fiscalização que fundo, lucrando com isso Ü' xmho (Op.elano), depoIs. jogadores.. .

Campeonato Bràsileiro. ·4x2

�P!Icado, no ,CiclIsmo) que será revezadã de 6 em 6 público que compareceu ao Coca?a (America); Hoppe I _ RETORNOU O SAN-
o escorre.

,eJa contra o regulamento hora-s dia' e noite, sendo estadio Ernesto Schlemm (Caxla.s)
--

depois Ibraim

I
TOS FC: _:_ Depo1·s de te-

d U C I (R I I
'

-

S b
'

h (A
Eis a chissificação final:

Velocidade: � à crité- a . . .
.

egu amento anota(�a" todas ocurrências' o rm o e assistiu /' uma- merlCa); Ceceu (Am.eri- rem disputado duas partI·-
'

1 'r
.

t .) C Campeão - São, Paulo,rio do corredór." L o C!C Ismo' lU :rnacional), ,para posterior' satisfação partIda movimentada e bem c� '� leuson (Caxias); das nesta cida-de (domingo
.

Máquina: - livre ao nao ser de ahmentos na- ao público, salvaguardan- dJsputada d'urante os no- F1lo (Caxias), depois Gai� 1.5x;0 contl"a o America e

2 p. p.

Horário: _:_ -Início: às turais, glicose, . cálcio, vi� do a honestidade do cor- venta minutos. vota
.

(Caxias), Euclites: terça-feira a noite 3x1 con..; Vice-Campeão - Distri�o
17;45 horas do dia 21-2-57 taminas _etc ... (o mesmo redül� e à responsa]Jilidade \- TRÊS A UM O E�- (�menca), Alceu (�a�ias)" _tia um combinado local), Federal, 5 p p.
Término: às' 21,45 horas tambem nao usa). da FAC. CORE: - Tendo uma eqUl- D1m (atualmente treman- I retornaram os b·- �

30 J1ug"" _ M1'nas
f N-,

-

I
. .

I d C·
' I campeoes <U. Ge-

do dia 25-2-57. -

a�' sera permitida NOTA - Pedimos ao pú- pe
. lUd1scuti�elmente su- ? no aX1�s), Zezinho (Ga� paulistas para Santos, via rais, 8

b - Toda alimentação nenhuma VIatura (qualquer, blico que auxilie para 0,
penor ao

co,
nJunto local, os

l.xlas),
dep01f!

AlemãO,
(atual-- Aérea na manhã d a-40 lugar - P'ern'ambuco,

'd
'

") 1 t· 't f' t t' d
" e qu r

deverá ser toma a na pró- esp-ecle ou pe�soa na pis� .. brilha,n,tismo dessa prova" san IS as Izeram-se por i�- men e reman o no Amé- ta-feira. 9
pria bicicleta e andando, ta, a não 'ser ·0 �orr�do,r ou

, !ião invadindo à
. pista, 'l soo

merecedores 1 desse nov� _rica#
,

I ':�i - -- ------- '---

porem, se o ciclista parar à' pessoa e�ed.enclada pelo, �pIaudi�d� e �ncentivando trllmfo. Contudo, des�a fe�- - ARB;ITR_�GEM: --: De
maqüina o mesmo deverá Dpto de CIChsmo da' FAC, esse pedalIsta de renome, ta, a contagem fOI ma1S WaldemaI Juho ,da SIlva,

'J_ A industrIa, de roupas feitas é uma das prInci.
manter' o equilíbrio e peda- com suas respectivas· má- pois o mesmo fará em torno �pertada, registrando-se da Liga Joinvilense ,de Fu- pais nos paiz,es adiantados da Europa e Éstados
lar em sentido contrário, quinas. da Praça: 1.200 a 1500 qui- inclusive a marcação do tebol. Carece de mais "can- Unidos.

'

para isso são usadas bici- g - Para evitar dúvida lômetros aproximadamen- unica tento dos 'locais, lo. cha" para,' dirigir prelios ' A roupa Imperial Extra é produto da principal
cletas com pedais, livres e 'Ou comentário quanto à ho- te. '. cais, nesta excursão do dessa envergadura. Foi 1'.1- industria do genero em nosso paiz.
não cubo contra-ped'al. O : Santos FC por 'Joinville, goroso, ná penalidade má- Estas famosas roupas bem feitas, podem ser' ado
mesmo caso se aplica pa- I

� ·---'1' já qu'e parecia invul�era. xiÍna que 'Alceu desp.erdi- qdddas facilmente pelo Crediário do Magazine Hoe.
ra

.
às ,nesces'sidades do ci- , ., vel a' cidadela guarnecida çou, Com o campo escor- pcke.

'

clista, o qual 'possue apa- Decepcionou a arretadacão/da� I por Manga. Quatro t�ntos regadio, deveria ter de-
relhà,mento especial.

•

_
"

>' ,foram mar�ados ue,ste se- monstrado maior atenção \e

c - Na ,quebra Ôll avaria.
.

fl1l'ilalísr1ma· (f'S 112 620 00 gundo embate, sendo: tres energia, para êvitar as se-

da máquina e estando o' II, ,n I ." pelos santistas e um pelos guidas ' 'eritràdas" nos

ciclist?longe dó local on:! Uas. mais decepcionantes b�ncada em 'geral ou ...

: ,�oeais, Para o 'Santos F C I plaYe�'s·santistas: Alem dis
de se encontra à que vai foi a arrecadação' regÍ's- Cr$ 300,00 pOl: uma cade1- ,marcaram Dorval (2)',' na so de1xou de assmalar uma

substituí-la, o m�smo cal': trad!\ na batáiha entre ca- ra numerada. Assim sen-
I

fase inicial e/ Pelê no pe- penalida?e maxima coni�ti.!
,regará a bicicleta..::no oro-j riocas e paulistas ,reali�a- do, não esteve a arrecada-

I
riodo complem�ntai... O ten": da .por Ceceu, no periodo

bl'O e fará o' movimento da ontem 'em Parque An- ção de Cr$ 772.620,00 à al- \ to' de honra do combinado final.
contínu� de pedalar,

'

,tartica� Os preços astronô- tUl:a do confronto entre: os "foi marcado espetacular-
d - Em caso de i:lcidente micos cobrados pela C. B. D.•selecionados do Dis,trito. Fe-

1
mente .por Ivo, nd per iodo' ÀpEmas 2.745 pessoá's paga-,

o ciclista terá "1" -m'inut@ influíram decididamente pa- dera! e São Paulo no qual final, quande encarregado ram ingresso (148 arqui-:
para se refazer:' do mesmo ra' a fraquissima renda Úg- bandeirantes cOm a vi- de cobr�r uma penalidade bancadas, 2278 gera'is e 319'
e .continuar à prova, sendo I apresentada, ,de vez que tória alcançada conqui'sta- de 'fora da area, mandou' V2 gerais, prqporc,ianando a

êsse minuto prolongado no I nem todos, podiam pagar, ram, o seu- primeiro tri-cam-
'

um petardo que rebatido le- renda de Cr$ 57.550,00, di
término, I Cr$ 50,00 por uma a,rqui-' p,eonato. " l vou a boía novamen}e aos vidida entre O Santos FC

Bequinha
licenciado

sim permanecerá até às

21, 45 horas de segunda
Úira .qnando, perante ml
niares de pessoas, Zuluaga
encerrará às 10(Lhoras- ci
clisticas.

seguintes instrpçÕes:
"a - Abastecimento:

PalIa o contrôle da prQ
va a' F.C.F. e ã'- Ciçlistica'
Rosa N�tto baikaram as

lívre

Casa no BOlD Abrigo
Aluga-se uni bangalô no bairro de Bom Abrigo, rua',

ao Arpoador. ótima residência, com exceléntes acómo-,
dações e bom terreno. ,

" Traiar com o sr. Gustavo Zimmer, no magazinre
Hoepcke.

ASSISTENCIA: Pelo, laje Clube
"SARADO NO ,IATE CLUBE, GRITO DE CARNA:

VAL COM INíCIO AS 22 HORAS. '

VENDAS, DE MESAS NA SÉDE DO IATE OU
PELO TELEFONE 2464. SERVIRÁ DE INGRESSiO O
'CALÃO DO M1!:S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANtIGO DIARIO DE S. -CATARINAFlorianópolis, Sábado, 23 de Fevereiro de 1957

�"

c-A R L O ,S ,H O E P ( K E S. A.
(OMÉIRCIO E INDÚSTRIA

, , '

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
/' CONVOCA·ÇÃO

Pelo presente edital são convidados os senhores

zcÍo;istas da "Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indús
tria" a se reunirem em' assembléia geral ordínarla, que
será realizada no dia 29 de março, às 16 horas, na sede
,.·ocial à rua Conselheiro Mafra, nO 30, nesta capital, pa
ra deliberarem sôbre a seguinte

Ordem do dia

SEMENTES DE HORTA(/ÇAS E FLORES, IMPORTADAS DIRETAMENTE DA OINAMARCA

Instalado bem

DEPÓSITO E ESCRITOR lO:
R u .e E s t e v e s J uni o r. 5 8
'FLORIANÓPOLIS
SANTA CATARINA

'- �,

V a r e j o: M e r c a d o f ú b 1 ic o

1) Exame; discussão e aprovação rdo balanço e das
contas relativas ao exercicio de 1956, parecer
do conselho fiscal e relatório ga diretoria.

2) Eleição 'dos 'membros efetivos do conselho fiscal.
e respectivos suplentes para o exercicio de
1957.

3) Outros assuntos de interesse da sociedáde. Terreno- no Bit·rro de José Mendes IFlorianópolis, 18 .de fevereiro de 1957
_

_.
_"'Acelon' Dário de Sousa -:- Diretor-presidente

,

Vende-se, na rua Sao Ju?as Tadeu, um lot�, m�dlll-I';', AVISO "I uo 10x27.,
,

Em eurnprimento ao disposto no 'art. 99, do decreto- Tra,tar à Av'. H�rcilio Luz nO 22(.
,

' I ProcuÍ'a-se para alugar, uma casa ampla, bem,
lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940, comunica-se que

-

) t
localizada.

, "'. .

�stão à -disposição dos senhores acionistas, na sede so- f' 'ta o

a b feita Seus tecidos sofrem Paga-se bom aluguel. Tratar com Arlindo F'rancís-.. ,el "mas sim roupa em .

Phili
" '

24 d M
'

7e ial, à rua Conselheiro Mafra, nO 30, nesta capital, os um pré encolhrmento total antes da confecção, o que, to 1 IppI! a rua e alO,1.128 ou pelo Fone 620 .

llocumento,s constantes das letras a, b e c, do meneio- ao' par de' padronagens exclusivas, de seus 36 tama-
nado art. 99 nhos diferentes e puro estilo ingles, asseguram plenaFlorianópolis, 18 de fevereiro' de 1957 satisfação aos que a usam.

Acelun Dário de Sousa ," Diretor-presidente Magazine Hoepcke, únicos dístríbuídores na cio
dade.

'

Sementes novas e garantidas - Pla�tas frutíferas, r,os serras, bulbos, adubos; etc ..

"Tudo .paI:a a horta, pomar ou jardim". Exija- 'esta . marca "G. A, Carvalho".
----------------------�------�-------------

A v, i s O _ T nft

�!r��I� �...,��I%J,��.� ,�,� � I A S
J i ., �:.:�::;:'d:o.!:'�n:::��: ':::::;:0. a.:�::.d: :�:'c�::i: EPlBureter.

A Em'Preza Gráfica Grajau Ltda,,' sita á ma Deodo-
;

de N, S, do Parto, motivo de achar-se em grande enfer- Eutrôficamente, sem dro-

m19, :m: Florianópoiis, fornece, para pronta entrega, o midade o Provedor desta Irmandade, gas, sem massagens, sem
.

, •

bí I '

I' 14/2/957 aparelhos, sem esfôrço fí-�Jvro de Registro de Compra e Venda de Joias e o jetos Consistório em Florianopo IS,,

I sico e sem sacrif'icio na ali-.orrelatos, exigidos pela Legislação Tributaria .Federal, '

O Secretário
I mentacão, rejuvenescendo o1'reço: Cr$ 200,00 (Pelo Reembolsa), j _

____________________�--------------�--------- organismo
INSTITUTO V. COLó

Fábric'a' de RendáS e Bordados
JOANA DA SILVA BORBA H k· AJosé Candido de Borba, filhós, netos e genro, COD- oepc e J. .

.idam aos parentes e pessôas amigas, para assistirem à I ASSEMBLÉIA GERAL OJUHNARIA
'Vlissh de 300 Dia, 'we mandam rezar por alma de sua' , CONVOCA.ÇÃO
-spôsa, mãé.cavõ e sogra Joana da Silva Borba, no sãba-.' Pelo presente

.

e

..
dital são convidados os senhores

I
.o (dia 23) às 7,30 horas no Altar do Sagrado Coração I

acionistas da "Fàbrica de Rendas e Bordados Hoepcke
'e Jesus, na Catedral Metropolitana. , >�,A, a se reurrírem em assembléia geral ordinaria, que

A todos que comparecerem a êste áto de fé cristã, será realizad� no dia '29 de março, às li! horas, na sede
ntecipam., seus agradecimentos,

'

f'O'ctal a' rua Felípe Schmidt, nesta capital para delibe- ,i
.

- - l'
, Exma. Srta. Alice 'Maria'.,_....

tarem sôbre a seguinte, dos Santos, da sociedade,...

Ordem do dia
p.aulistana, cujo organismo,

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das
antes rebelde a todos os

contas relativas-ao exercício de 1%6, parecer' do tratamentos, se submeteu, a
conselho fiscal e relatório da diretoria, "

'

conselho médico, ao siste-
2) Eleição -dos membros efetivós do conselho fiscal ma COLá, emagrecendo 45

I e respectivos suplentes para o 'exercicio de 1957., quilos

í�, "'8) -'Ouhai assuntos de �iritere"sse'· thi'"�ifcfeüàd"e: "'.' ,..,.�":_. 'Tratamer:to pró�rio 'e ia-
'. I Florianópolis, 18 de levereiro de 1957 , .rantído para diminuir em '

"
Rudolfo Scheídemantel � Diretor-presidente qualquer idade, 7, 25, 45,,60

AVISO
.

_
ou mais quilos, renovando

I Em cumprimento 'ao disposto no art. 99, do decreto-, o organismo e produzindo,
! 'ei na 2,627, de' 26 de setembro de 1940, comuníca-se que um rápido reequilibrio 01'-

estão � disposição fios senhores aclonistas, na sede 80- gânico e estético.
, !. (' ial, à rua Felipe S, hmidt, nesta capital, os documentos - Diretor VICENTE COLó \

t «Ias letras a: b ,e c,, ,do mencionado,art. 99, Rua Rosa é Silva, 170-

li F'lcrianópoljs, 18 de �eve ..eIr() de 195.7 Caixa Postal, 5696 -- SÃO

li Rudolfo Scheirlemanlel -....:_ Diretor-presideht� PAULO

MISSA DE 30 DIA

CONVITE -, MISSA - �----�--------------�-------------

A Diretoria de Fiscalização de Armas e Munições
fará celebr'a.r uma missa no dia 25, às 7 .meia horas,
n a Catedral Metropolitana, em sufrágio da alma de seu

Funcionário: O senhor Fiscal Regional de Armas
JUVENAL DA SILVA PORTO

.
Falecido em 'Caçador, no dia 13 do corrente, Para

assistirem a êsse ato religioso, esta Diretoria convida os

parentes é amigos do saudoso sr, JUVENAL DA SrCVA
PORTO, bem como os füncionários da Secretaria da Se
gurança Pública,

PARTICIPACÃO
, .

YVANY ,LENTZ DOS SANTOS
, E

SENHORA, �

Participam aos parentes e pessôas amigas o .nas

cimento de sua 'filha ANA LúCIA, ocorrido no dia 18
c o corrente mês n a Maternidade Dr, Carlos Corrêa.

\

Ba,cão

centro

,.

n o

(P o r t a d o 1Jl e io
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,,...

o ESTADO
a-s a O mais antigo diário de:

Santa Catarina.
Leia e asslne
�.�-.-...

"
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PROG�AMA DO MES
,

,

,

SEDE BALNEARIA

I
Dia 24. (Doll"'llgo) Tarde dançante camava-

/

I'

lesca

.;

,
-

LAVANDO COM SABÃO

"irgem Especíalidede
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville� (mar�a regi�trada)

economiz�se tempo e' dinheiro
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
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Plorlahôpolis, Sábado, 23 de Fevereiro de 1957

ltesidência:
Rua: General Bittencoun:

101,.
Telef,'!.ne: 2.693.

Ex,·interno da 20· e�rmar,a
e Servip de gastrQ-e!�rologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
('prof. W. Herardinelli).
Ex-interno do Hospital mater

nidade V. _Amaral.
DOENÇAS IN'l'ERl'JAS

Coração, Estômago, intestino,
flgado e vias bilia�es. Rins,

'

Consultório: V,jtof l\1eirellla 21.
Das le à& 18 horas.
Resídência t 'Rua Bocaiuva ZOo
Fone: 345i!.

DR. ROMEU BASTOS
PillES

DR. CONSTAN'fINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Uoenr,;as de Oenllous - Parl,o�
__ o'pen,ções - Viall Uílniru••

Curso de aperfaiçoament'J e

longa prática nos Hospitais de

n, Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua ]!'eIipe

Schmidt, nr. 18 -(sobrado). FONE
3ú12.

-,

HORÁRiO: da. 16 is 18 'bo·

ras

Residêncll: Avenida Rio Br.an-

co, n. 42.
Atende chama.doa

'felefone: - 11296.
--...;...;_

MÉDICO
Com l'ráf.ica- no Hospital São
Francisco de Asida e na f-anta

CeRa do Rio de Jan�iro
CLINICA MtD1CA
CARDIOLOGIA

Consultôrlo r Rua Vitor Mei-
r.e les, 22 TeJ. 2675.
Horárioo: Segundas, Quarta. •

Sexta feiras:
Dal' 116' às 18' horas
'Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 _ 20 andar, apt.' 1 -

Tel. 8,OOZ.
•

DR. HENRfQUE' PRISCO
PARAISO
hiiDlCO

Operações �,Doenças dé Se
IlhOl'SS - Clínica de Atlultod.
Curse de EspecfaJização no

1!ospit.'\1 dos Servidores do EB-,
tauo.
-

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade). -

Consultas - Pela manbã no

.1ospit .. l de Caridade.
-

.\ tarde das 15.;;:) hij. em diau
te no consultório á Rua Nunes
Machado '17 Esquina de Tira-
dentes. 'I'al. 271l6. ,

aesidê'ncia _ Rua Presidente
CoutiI.ho 44. Tel.: 8120.

"c ne lI801 '

Atenda em hora marcada.
,

Res ; - RUL' 'Est..ve. Junh\r.
11 __ F" .... : 2&�'

DR. EWALDO 8CHAEFER
CÜnica Médica de Adultos

e Crianças ,

Consultório - Rua' Nu

nes Machado, 17 .....
Horário das Consultas -

das 16 às/17 horas (excE;to
aop ,ãbados). ,

ResidinCÍ.a: . Rúâ Mello e

Alvim, 20 ,� Tel. 3865.

CLINICA
de '

;jLqOS -- OUVIDOS _ 'NARIZ
E GARGANTA

'

DO

DR. GUERREIRO llA
, FONSECA,

Chefe do Serviço de úTORI·
:-rI) do Hospital ue Floril\nópolis.

-

Possue a CLINICA os, APARE· '

r.HOS MAIS MODE'RNOS PaRA
t'ltATAMENTO das DOENÇlAS
da ESPECIALIDADl!i
Consultas - pela

.

manhã no

HOSPITAl.
À TARDE _- daa 2 as 5-

..10 CONSULTóRlO - Rua dOI
ILa:W"1 nO. 2

Rl.� _D:e:NCIA -'- Felipe Sch
midt nO. 118 Tel ,21165.

JJRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

.'
DR. ANTONIO DIB

MUSSI
M'tDICOS

CIRURGIA CLlNICA
. ,}ERAL-PARTOS

Serv.i4o ,..;omple�o ii especiali·
aado ,das l'>OENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos método.. de
diagnósticos e tratamento. <

SULPOSCOFIA _ HISTERO -

SALPINGOGRAFIA _ METABO-
'LISMO GASAL

't'\dloterapia por ondas- c.urtas·
Eletrocoagulaçóio, ..;... Ralos Ultra
Violeta e Infra Ver",ell!_o.
Consultório-:-Rua T,rajano, n. 1; DR. ANTONIO HAl'ISTA"

[o andar - Edific\o do Montepio. '

JUNIORHorário: Das 9 às '2 hor;l.l ':-
[\r. MUSSI. , CLINICA, ESPEQIALIZADA. IH,'
Das 15 às 18 hora. � Dra. -' CRU.NÇAS ..

\iUSSJ Consu.ltap das 9 ás 11 horaa

Residência: Aveni�a 'l'rom· Rea,' E! pons. Pudr'e Mi"uelin'\O
pow.ky. 84- • \2.

'DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

,'IRURGlA TR�UMATOLOGlA
ortopedi<l

'

Co.:'1ultório: João 'Pinto, 18.
Dan 16 i\.s 17 dlãriamente.
M.enos aoS Sábados

-

Re8: Bocaiuva 185.
li'''ne: _ 2.714.

Vende-se
,

Vende-se, por motivo de mudança, os seguintes
móveis:

1 sala de jantar
1 grupo estofado (sala de visita)
1 grupo de plavinii (sala de espera)
� camas de solteiro
1 estante
2 eamiseirós
Tratar na Praça Getúlio Vargas na 8, das 9h. às

Uh. da manhã.

.

(

.'

O que difine uma roupa bem feita é um comple
xo grande-- de fatores. A escolha aos tecidos, o pa

drã9, o corte e_,a confecção, são alguns €los prinCipais
que intervem numa roupa bem, feita Imperial Extra.

A venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário coll,1 facílidades, nesta cidade, excl.!Isiva-
mente pelo Magazine Hoepcke.

Basla taber ler e escrever
,�� , ":'PARA- _' "

Aspirar :l um Futuro-�rilhante Fazendo
, POR CORRESPONDtNCIA o seu

Curso Ginasbi, (Artigq 91, do Decreto-Lei 4.244)
PEl)AM INFORMAÇõES AO

EDITORA LN.C_A. -- Av. Rio Branco, 185 - 17.0,
ando s/. 1.708

'

(Séd� Própria) -- IÚo de JlVleií·o.

ATENCAOt

A�eitamos.( encomendl}.s dé PLACAS ESMALTADAS
côres, para diversos fins.

,

'-
'

Ehd: DENTAL SANTA APOLONIA "

Flol'lanópolis -- Santa Catarina
Rll'a:' TiraêJêntes, 20'
:)I:..

_______________�----------------------------------------------------->-c----
"O ESTADO" O MAIS' ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.t\

Departamento 'de :Saúde Públiça
Plantões de Farmácias

Mês d'e F_e'vereir,o
2 - 'sábado (tarde) Farmácia Moderna I Rua João Pinto
3 - domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto
9 - sábado (tarde). Farmácia Sto. 'AntoniQ 'R. F. Schmidt

10 - domingo 'Farmácia Sto. Antonio R. F. Schmidt
16 _ sábado (tarde) Farmâcia Catarinensé Rua Trajano
17 - domingo Parmãcia Catarinense Rua 'I'rajann
23 - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua 'I'rajano

,

24 - domingo
'

Farmácia Noturna 'Rua 'Prajauo
O serviço noturno será efetuado pelas .Farmácias

Sto, Antonio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e, Trajano. ,:;(;.<;-P

DR. JOSÉ MKDEIRO$ 0\0 PRIMEI.RO SINl.
-

IE FR
'

'- A presente tabela não poderá ser alterada sem
AQUEZA, TONlCO ZEN ..\ u.révia autorização' dêste Departamento. "

'ViEIRA J.. JUA MESAI
_ �DVOGADO _

--,
_-_-:- :--_...I�.;o_ ...;.____ Departamento de Saúde Pública, Janeiro de '1957.

;a���X�;����i:N�_:��R_'
-

txpreSS8 Florianóplis LI�a+ 1 'I�_u�_�E_<!;_�a_id_�E_d'_:�_�m_;__?_CI_AS_,
GALLETTI END:çREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

c. ADVOGADO - FLORIANÓPOL!S LTDA.
'

Rua Vitor Mei::-eleB, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -x-:

esquina, UMA VI�_GEM PELO CpNVAIR DA CRUZEIRO DO 51;JL, '

e
- U�A VJAGEM PELA T.A.C.! -

pA_$ -.j-.,

'

,-

0.1
MA:��P?onda à esta pergunta: QUE SERÁ CAFÉ DA

se
' ',UM ?ROGRAM:\ DE RADIO? .UM FILME OU A

"MARCA
DE UM NOVO ,J:'RODUTO?

l/fA
ENVIE SUA RESPOSTA rARA RADIO GUARUJA

�
,�"-�� ;,N_EX�NDO SEU NOME E ENDEREÇO E CANDlHA�

ffi
- DlJRAltTE TODIJ DfA

fE SE.

/
I '" . ,� no� VAf)LJOS

'

"---DR-�--O-'-'TO�'-F---R-IE-D-M--A-MN-

..Rfrt' Male�:'i�� � AFiSica
" ..) R. Cristovão Nu!'es Pires 21.

,/ }<'ilial 'fA Soberana" DtstrU" do Estreit�;_.éanto Esqu. Rua, Hoepke e R. Cons. Mafra

.. , A HORA ,DO

TONICO ZENA

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
crie íca de Adultos t!

Crianças Rãio X
Atende COIr. Hora Mar�

INDICADOR PROFISSIO,NAL
, MEDIOO. l

. DR. WALMOR ZUMER DR: J(lLlO PAUPITZ

GAReIA' FILHO
Oilllomado pela Faculdade Na

eíoaa! de ,�drclua da Univer
sidade do Brasil

gJ:�illterno por cóncurso dll laa

ternidade-EII'cola
(Serviço do Prof." Octávio at>

drlgues ,
Lima)

Ji:x-Interno do Serviço de Cirur

gia do Hospital I. A. P. E. 'T. C.
do Rio de Janeiro

-

Médico do Hospital de Carddâde
• da Maternidade Dr. Carba

Corrêa
i:J0I':NÇAS DE SENHO'lAS' _

PARTOfl - OFERA'.,OES
Cons: Rua João Pinto n.

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

das - Telefone 3035.

DR. 3. LOBATO
FILHO

Doença's do aparelho respIratório
TUBERCULOSE '

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DR. LAURO DAURA
_ DOS puLMõES CLíNICA GERAL '

C\rurgia, do Tora:s: Io;r.pecialista ero moiéstia. de..
[i''()rmado pela FaculdaJe Nacív- Senhoras e vias urinári8ll.

nal de Medi�ina, Tls\ologb<ta' e .Cura radical das -inf'!cções
fisMlclrurgião do 1{<}8pltal Ne-' agudas e erenícaa, do aperelbo

rêu Ramoa .I geuito-urinário em amboB o.

Curso de ,especiali:ração pela l sexos. '

S. N. T. Ex-interno e Ex.anll-:l Doen�a!o, do aparelho Digestivo
lente 4e Cirurgia do Pr"f. Ulo, e .do slshma nervoso.

Guimarães (Rio). � Horário: 10'h ás 12 e 21hs ás 5.

Cons.: Felipe Schm\dt, 18 - I Consultório: R. Tira:lentes, l2
_ 10 Andarv-> "'one: 824ti.
Residê,cia: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do E'pauba)
- Fone: 8248.

. DR. _JÚLIO DOIN
VO:IRA
MBDICO .

"SPECIÁLIS'l'A EM 04flOS'
)l]vmo:;, NARIZ E 3ARGANTA
rRAT�MENTO E OPERAÇOES
nf:ra-Vermelho - Nebulillação-

Ulttll-Som .

l'f?tamimto de slnu.it. sem
O ESTADO "

-

operaçio)

IAnglo-retiuoscopia - Receita de .\DM'INISTRAÇAO
!lealoB - Moderno equlpamentto, Redal;ão e Oliclnaa, à rua CDIl
'ie Oto-RlnolaI:lngologi� I (uuict H�eiro Mafra. n. 160 Tel. J022

no Estado� - Cx. Postal 139.
•

HorArio das 9 às 1% hOTO e Diretor: RUBENS A. RAMOS '

la8 16 às 18 horas. • Gerente: DOMINGOS F, D.
Consultório: _ Rua Vitor Mei, AQUINO

teles 22 - Fone 2675.' , Representant"l:
Res. _ Rua São Jorg. ao_ - Representl?çõe.. Ao. _ S. Lua

rene, 24, 21. ' Ltda
Rt.:·;1 Senador flantas. �O _ �o

andar.
Tel.: 22-5924 -, Rio de Janeir-:
Rua 15 de Novembro 228 bO
ndar 'I1lla 612' - Sio PIlU#> I

Assinaturas' anual .• Cr$ 300,00

VendJl &'VulslÍa .... ,. 'Cr$ 1,00

Anúncio' 'mediante contráto.
, .Os origiJlais, mesmo Qão pu
bli�ann�., não serão rlevolvidos,

A direção nã.o se 'resl!onsabili�n
pelos conceitos emitidos nos ar

�tigos assinados.
- INFUh.""'yOÉ� unI"
O leitl'r encontrará. nesta co

luna, informações, que n"ce8sita
dià"!amente e di ime�iat(1.:
ORNAIS T"I,fu:le

O '1:stadó ".........., . 3.022
A G!lzeta . _ . , ...•• , . • • • . 2 Il"r.

Diário :la TO'l'de .• ,..... 8.15'79

Imprense. OfíéiaI •••••••• ,1.688
HOSPITAlIS

Caridade:
(?rovedor) •....• : ..•••_

..•

(Portaria) .....•...• ,.' ••
Nerêu Ramos . > ••••• , ••••

Militar , _ •.. , .. , .

tlão Sebastiiio « Casl! de
Saúde) ..... , ... _.' .. _: 8.15f

Ji.'1ter:1idade Dou�or Cu-
10s Corrêa " ..... ,.... 1.1.:1.1

CIlAMADOS UR-
GENTES

rorJ\'l de Bombeiro!! .:.. iI.tI:

Serviço Luz (Raclama-
cões) , .... , .. , . , ... , .

Po!icia (Sala Comissário. '.
Policia (Gab. relegado) ..

COMPANHlAS DE ,.:
TRAr-TSPOltTES '

TAC .....

'

.... � .......
ruzei ro do 3u1- •••..•..

Panair .•• '•....•.. , .. � .

Varil( ..

Lóide Aéreo :

RebI •.•.•.•..•••••••••.•

Scandinava:s •• , ••••••.•

HOTéIS,
Lu", ••• ; ••• , •.••••••••••

Magestic •••••.•••..•• � ••

Metropol .•••..•.•..•....
La Porta - •... , •.•....•••.

Cacique ..... , .. : ... , . ; .'

Central ••...•••••.•.••..•
Estrela ..•.

'
.•..••••.•••.•

!deal ..•...•••••••.•.••••
t;STREITO
Di.au. •••• ••.••.• •••. ••• II
� � .

cada.
Felipe Schmidt 39/A Sa-

lati l3 e 4.

A D V O G A DOS

Transportes de Cargas em Geral eutre: }4'LORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

DR. ANTONIO GOMES DE
DE J�N�IRO E BELO HORIZON'l'E.

ALMEIDA

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

Matriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 'I'êrreo Rua Vist:ondt! do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) Ba2/�6

25-35 (Escritório � 'l'elefone : 12-30
Cai;x:a Postal, 436 F.nd. l'eloa'. nSANTID�A't

End. Telei. "SANDRADE"

- ADVOUADO '"'

Escritório e Residência.
Av. Hercilio Luz, 15 '

Telefone: ,384<:.

"RODOVU.RIO RÁPIDO 'RIOM�R"

FUla): SAO PAULO � Agência: POR1'O ALEGRE
"Riomar" '

Avenida do Es�ad(\ 16ft:Fl6 Rua Comendador ALevedo,
,

64
Telefone: 2-37-3l!
Atende "RIOMAR" "

End. Telei': "SANDRADE" ,Elid. Tel�g. "RIOMARLI"

, Terefone: 37-06-60

A&�Dcla: RIO DE JANEIUO
·'Rlo�.r" Agênc�a: BELO aoai

ZON'fE
"R.iomfl.r"

A 'enida Andrr..2,as, 871-B
'lrelefune: ...:".10-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo l.'ietto, �9
J'C):lel: 82-17u38 e 82-1.7-37

Atende "RIOMAR"
End. 'relego "RIOMAaV,IJ
NOTA: - Os nQSSO .;rviços nas praças d'e Põrto

Alegrp., Rio e Belo Horiz<rnt�, eão ebtuados pelós nossos
agentes

DR. NEW'l'ON
D'ÁVILA

CIRURGIA GlERAl.
Doenças de Senhorai _. Precto
logia - Eletricidade Médldl
Conc'lltõ-rio: Rua -Vituf Mel

rel\!s n.' 28 _ Telefone' 8:i07�
Consultas: Das 15 b",Tat elt

diante. -

Residência: Fone, 8.422
Rua: Blúmenau n. -'71.

- \

,Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANOFOLli
-Fones: ,25-34 e 25-86. -

,••u••••••••••,••••••••••••••••••••••••••••,

2:404
2.03f
�.594

? -,
'I.

•

•

"A Soberana" ,Praça 15 de novembro
l'UIl F'elip� Scllmidt

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
,

R��GIONAL
"-

"ACORDO" -COM O ESTADO DE
, , SAN:' <\ CATARINA

AVISO,
A Delegacia Florestal Regional,

no sentido de coihir, ao máximo pos- _'

!l.ve}, as queimada:'! e dt!rrubadas de mato, afim de impe
dIr os d ...J,:strosCis efeitos econômicos e- ecológicod

-

que
<!carretam b.is práticas, torna público e chania a atei:-ão
de todos os proprietários de terras e lavWldores em �e
l'al, par� a exigência ,.do cumprimento do Código Flo�'es
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum l1roprietário de terras ou lavraáor poderá

2.021 rroceder que'�..ulda ou derrubada de ,mato sem solicitar,
2.27tl ('om antecedencia, a necessária licença da autoridade8.14!1 fI t I8.321 ores a competente, conforme dispõe o Código Flores-
'_449 tal em seus artigos 22 � 23, respectivamente.. estando os
2.694 nfratores sujeitos a penalidades.
U71
1.668 REFLORESTAMENTO,

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais em
- '

'

cooperaçao, que D;lantém no Estado, dispõe de mudas e

�em4im�es de espé,.,jes florllstais e de ornamentação, para
'orneClmento' ao:'! agricultores em geral, interessaJos no

eflorestamento de suas terras, além àe prestar toda
ll'ientação técnica necessaria. Lembra, a1ndá, a possibi
idade da ohtepção de empréstimos para refiorestamento
J10 Bànco do Brasil, com juros ,de 7% e prazo de 15 anos.

, Os' interessados em assuntos_ florestais,' para a

'Jbtenção de mlliorelJ esdarecimentos e requererem auto
rízação de licença para queimad.a e derrubadas de mato
elevem dirigir-se às Agências Florestais Municipais- o�
diretaIllente 9, esta R-2partição, �ituáda � à rua SaIltos
Dumout na. 6 em Florianópolis.

'11J11l' Tele,fone: 2.470

-,
Caixà pO,stal, 395:

I:l Endereço 'telegráfico: Agl'Ísi!va - FIQrl�PQP9li�.
�; C.

.' ", ' �

2.314
2.086
8.881,
1,11i7

',70Õ
2,500
li 56S
%.1125
%.402
U77
2.809

O Magazine Hoepcke é 9 distribuidor exclusivo
destas excelentes roupas, na cidade.

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

, do vestuário masculino.
, Estas famosas roupas, são de venda exclusiva

do Magazine Hoepck,

. _��
1

Curso :Particular São José
da

f'rofessôra MAlHA i\fADALENA DE MOURA' FERRO
Equiparado aos programas dos Grupos' Es'colares,

:-ilantendo ainda o cúrso �e-Primário e o Preparatório
� Exames d� ADMISSÃO aos Ginásios.

MATRíCULA para o ano letivo- de 1957
Todos os dias úteis a partir de 10 a 20 de fevereiro

no- horário das S às 11,30 h.,' mediante pagamento d�
j&ia e primeira mensalidade.

'

INíCIO 'DAS AULAS: la de março
MELHORES INFORMAÇõES: Com ,a Direção, -à

• Rua Saldanha Marinho na 34.
,A '

_( L U B E 15 D _E OU,U B R O
Programa e Regula'mento do Carna.val de 1957
Dia 2.- SabaG:.J - Abertura do Carnaval grandio

So balie as 22 :horas
" 3 - Domp1go - Grandiosa Matinee Infantil

das 15 as -19 horas
" 4 - Seguncia-feira -- Espetacular baile C�r-

•
navai':!�co com inicio as 22 horas

" 5 - Terça-feira - Baile despedida do Carnà ..

vaI Cd�-n inicio as 23 horas.-

RESERVA DE MESAS
..A reserva de :t'esas s�rá feita a partir' do dia 20

das 15 as 18 horas na secretaria do Clube.
Preços d;s Mf:,sa.·s

Para ,3 -bailes .,................ 'Cr$ 400 00

Para 1 baile <" ••• '-1' ••••

�

••••• ; • • •

" 200'-00-
A

,'"
'

reserva de mesa para uma noite será á partir do
dia 28 das 15 as 13 horaL \

O clube não dif:>tribuirá ingressos.
Para as pesso[;!' em -transito; a Diret�ria poderá

experlir ingressos, mEdiante a responsabilidade de um So-
elo, madiante ,a seguinte taJ:Ca de frequencia.

'

P r e ç o � d e I n g r e s sos
Pai'a todas' as festas, · Cr$ 1 :000,00
Para uma noite ..

' : ;
" 500,00

Nota - O convite não dará direito a 'mesa, que se-
rá, paga a parte.

Menore� - -Nãu -será pe�mitida a, enti-ada de me

I< ores nos- bailes dos dias 2 - 4 - 5.
Na matinée IMf"ntil só, poderá dançar os menores

(:e 14 anos . -, '

E' 'solieitadc aos senhOl'es asso�iados a fineza de,
!�ão levar' pessoas.�iltranhas ao quadro sociaL Outrossim
para poder fret!4entar as, festas do Carnaval é n,ecessa
l;O que o Socio e8teja quites com á tesouraria, sendo
obriga..toria a apres:,r,tação da Carteirà Social:

AprQvado pela DJ.retoria em Sessão do dia 11 de
.b'ev�reiro '. i'19.57.

-

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 23 de Fe,,'ereiro de 1957
----------�--��--'--------------�-----
"O ESTADO" O MAIS A�IGO DIARIO DE S. CATARINA

- ---'------

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acôrdo com o

. Cap. IX, art. 34° e alínea II dQS

Estatutos, convoco os associados dêste Sindicat&.:. pa�a a.
Assembléia Geral a �er'realizada sábado próximo, dia 23 - Baile no Práia

- , Terça (5) - Baile, no Dôzedo corrente, ,às' 15 horas, em primeira convocaçac;>, 'e as � _ ,

,) G horas, em segu!lda e última convocação, assembléia, O? baIles começarao as 22.00 e o infantil será das
, t " luC"a' em sua séde social sita à rua Vis;-

r M"GO
as 20,00 horas.

lssa que era, '"r.,
P R E ç ° Sconde de Ouro',Preto, nO 13 - sobra�o.' ,

'

, ',.
Ass�rito: Com;:r a, pelo Sindicato, do prédio �ito à 1

MESAS
--:- No }'rala - Cr$ 150,00

.

.

rua Tiradentes, nO 20, para, ,obtehç/fo da,
- N� Doze Cr:'Ili 300,00 por u�na n.Olte

sede própria. No Doze - Cr;� 500,00 po�' tre� nOlt,e .

Florianópolis, 20/2/57 Obs: A/ mes� por uma noIte so sera vendIda a par-

Oldemar Veiga Magalhães :Jr do dIa 2 (doIs), as 14.00 horas '

"

Presidente
,� Cada sócio só poderá adquirir uma mesa
- ROLHA Cr,$ 300,00 por noite

CONVITE

. Vossos homens de con-

.
'

�

Rf'gressaram do interior do Estado, onde se achavam Governador Jorge Lacer- desta invencibilidade, foi aplaudi-lo em seus díscur-
a serviço'do,PTB, os Deputados OUCe Caldas e José de Mi- da, senhor todo poderoso conquistada com a ajuda sos pro-eleições.
.randa Ramos.

'

do Estad., de Santa Cata- do humilde funcionário ídolo do povo catarinen-
--- :0: --- rina, ajudai os infelizes "contratado do estado". se e salvador da, miséria,

° ANO GEOFISICO E A qENCIA Angelina, no Município de São José, terá sua matar- contratados do Estado. Homem de palavra clara fostes denominado, agora,
-!OSE' MARIA JACQUARD nidade denominada Maternidade São Carlos de Borômeu, Vós que sois forte e que I

e bonita, que a tódos soube ·tendes por obrigação sal-

Doralécio 'Soares conforme já decidira, em reunião dia 16 do corrente, a co- fostes invencivel na últi-' convencer, não esqueceis var o funcionário contrata-
A industria" textil da nossa época, podemos dizer ,missão composta, dos srs, Oly Pedra de' Caldas, Gerente do ma campanha eleitoral, não

I

que pobre contratado do do.
«ue alcançou o ápice da: perfeição, pelo menos com o ad- Banco Catarinense, naquela localidade, Pedro Líno Koe- deveis esquecer que parte, Estado está rouco de tanto Esperança de um futuro'
vento do tecido plástico ligado á evolução espiritual do ríeh, 'Martinho Luchtenberg, Manoel Olímpio Bastos; Car-

�••••••••f, risonho, que creis para o

�omem e o seu sentimento do belo se depreende que a
los José Coelho, José 'Tre�v,eileir, Baldumo Bertoldo Sens,

S C d A I g.
funcionaltsmo do Estado,"\

\ �ndustria' textíl evoluiu tal que não se .concebe, 'dentro ' �Ugust� Vieira, Nery da Silva, Laudelíno Harcílío Andra-
, O,C. ' ai. ,e rqueo o 18 não decepcioneis os contra.

",este século, algo que a venha mais revolucionar. '

I de, Jose CQ.elh.o, N.eto, M.iguel de Souza, .Ber.toldo Sens,
b d d ti tados.� ,.

. Auxílios que e"�tamos rece en o e pessoas e en 1-
Contam os hisror iadores, ser a F'ran çá o' berço da- Re_:vmo. Freí �Igano F'lavíanr, Mormann, VItorl�o KretzeT,

nades, para o I Cor gresso Brasileiro de Arqueologia que Sois um grande homem,
i,ndustria textil, send? Lion a terra dos tecelões. O nos-I J,oao

Honorato \ie Campos e o Deputado. \ Olíce Caldas, será realizado em Gessa Capital de 1 a 7 de junho. inteligente' e honrado, não
80 biografado de hoje, José Maria Jacques, como"não po-

lidar da Bancada do PTB. '

De Lauro Mül1 sr recebemos: deixeis que o alto posto de
dia deixar de ser, nasceu em Lion, no ano de'1752. Como t '.

--- :0: ---
, Cía. Nac. Mineração de Carvão do Barro Branco governador' do Estado vos

sempre acontece, toda pessoa dotada' de genio inventivo, An�e!iI).a conta já, em 1957, .com a popu!ação de 15.322
Cr$ 500,00 torne injusto para os traba-

desde cedo revela intensa curiosidade em torno das cou- I e condlç�e� ?utra� que a �pontam em camIn.ho de se t��· Dr. Edgar 'Coelho de Sá Cr$ 300,00 lhadores contratados do Es-
sas que o cerca. Assim, desde cedo, Jacques revelou-se '/?a.r .

MumclplO'J .N:ss� se?t�d�, o Deputado ouce 'Caldas .a
Sr. Walter Holthausen Cr$ 100,00 -, tado.

Íl,1teressado .�m dotar os teare�, da sua é.poca d� diSp?S�-: InICIOU as providências InIC���S_.__ Prof.ê Armelinda Braz da Rocha Cl'$ 500,00 A miséria ronda sob suas
tívos mecamcos. Entretanto, so quando Jovem e que InI- '

,

. .

. .
Sr. F'lâvio Righetn Cr$ 500,00 vistas as repartições do Es-

ClOU suas atividades corno tecelão, obrigado que foi pela I �o Pa:la�io do oCallete, �audando o Presídenta !u.scelmo 'Clube União Mineira de Barro Branco Cr$ 830,,00 tado; fazei algo. pelos con-
mor'te de seu pai. Assumiu os encargos da família IJllU-' Kubítschnk, e.m. 1. de !llalo d� 1956, e� n?me do� tra�a, Sr. Ivo Righetc Cr$ 500,00 tratados.
t·

. do' .

t duzi Ih t
t lhadores brasileíros, o Sr. FlorIano, da Bílveíra Macíel arír Sr. Arg'emiro H9 ulino Mendes Cr$ 200,00 Sabeis que o sala'1'1'0 mí-c Jovem am a, pr curou in 1'0 uzrr me oramen os -nos 'I

.,

teares manuais afim .de melhorar a sua produção, sem
mau: "que.a omissão da vida dsmocrática do PaIS, por - Sr. Luiz Righetto Cr$ 500,00 - nimo é uma obrigação e/po-

t d I it O f d f parte dos trabalhadores, isolou Getúlio Vargas, levando-o Sr. Isaac Bertor cini Cr$ 900,00 deis vêr que grande partecon u o ograr eXI .o. s anos oram passan o e o ra- ,

, .

I
.

ir te t ti f
'

. a tombar vitimado pela sanha de cruéis adversáríos bra- Sr. Febrári'o Righetto Cr$ 500,00 dos contratados na-o atingeLasso c e sua prime 'a n alva ez com que o seu gemo . ..

I d. desvi d t'
�

t
- ,sileiros articulados com poderosos grupos Internacionais. A Sociedade Cata.rinense de Arqueo ogia agra ece

êste mínimo.fosse eSVH'. o para ou ras mveriçoes sem, en retanto, . ., . .
'

d L M I.

t lt d' ti . Nos, trabalhadores, somos, hoje, Os legItlmos herdeiros de as atenções que as autoridades e pessoas e auro ü -

Pun er resu
.

a o, o que mo IVOU senos compromI�sos o
Getulio Vargas pOis foi para a nOSSa situação que êle re- ler e Barro Branco rlispensaram ao Exmo. Sr: Presiden- ,01' certo" vos lembrais,

r.ue lhe ohrigo u a vender os teares do seu velho pai para' 'I'
'

t d" I'
.

tê
. '" t '1'" 'd

1 qúe em governos passados,I: 'd d"d I'd
" , servou Os u tlmos pensamen Os e sua g orlOSa eXls enCla. e e os aUXI lOS reCe'11 os. I " . .lqUI ar IV1 as conLral as. I '0'

'

"Tudo nela grandeza cultural e Científica de Santa i os funclOnarlOS sempre Íl-
Grandes dificuldades começou a enfrentar dai por' ,

.

'.
CatarI·na".

- '

'veram um nivel de sal�rio
, ,. , . . I Em AngelIna, o'Revmo. FreI FlaVIano Morlllann ,decla-Oiante, 'pOIS Ja casado, a mlsena rondav:a-Ihe o ,lar. Va- , .-

f d
- d' Mate 'nl'dade Sa- A DIRETORIA st!.perior aIos comerciários:

,

.

,
'" rou, na reunlao para a un a_çao < a I o

nàs tentatIvas fez para consegUIr emprego camdo ate
C I d B

" .

te e" s d S nad r
os coptratados esperam jus-, .

. ar Os e oromeu, que, graças ao ln r s e o e o
I o descredJto popull:fr. Consegumdo emprego na CIdade

S 1 R
'

t d U 'a- de"' t ano c nSI'gn tiça.
,.

'. au o amos, o orçamen O a nl o s e o a

F d E d
-ele �resse pnra la se tl:ansferIndo, sem levar a famílIa.

já uma ve�ba para auxílio à Maternidade projetada. ede'ra 1'.8-O OS 'mprega OS,
Como sabeis, um aumento

Vanos, ar.o� .

i:'anscorreram sem que se tivesse notici�s
, :0: Y sempre traz um novo au-

de Jose Mana Jacqued. Entretanto, em 1790 reapareceu , F' l·t 'd' ., Maternidad,e São Carlos de COme'rCl"O de S_ Catar."na mento no ' custo de \;id'a;.. ' '

.' . 01 e eI a, para Ir�gIr a

no d' 'dl,otIcla sua com o aparecImento de ,sua' maqUIna para, B "

Ang lina seguint diretoria: Pi'esidente' uma IVI a. traz consigo a
f' F' t- t"l' . oromeu, em e _, a e

separar lO,S. OI _,ao u� () seu lllvento qu� fOI logo, MigUel de Souza, comerciante, Secretário LaudeUno Her- promessa do pagamento;
&dotado. pelos teceloes e centenas dessas maqumas foram cílio de Andrade, Agricultor, 2.0 Secretário José Coelho R L E I ç õ E S que farão os contratados? .

t:onst�'Uldas', Em 1�93,_ os seus trabalhos foram inter-
Neto, 1.0 Tesoureiro Oly Pedra de Caldas, bancário, 2,.0 Esta Federação cumprindo as disposições constan- Nova eleição está próxi-

rompIdos pela revo uí:ao francesa. Jacqued tambem fo- Tesoureiro Martinho Luchtenberg, Presidente do Conselho tes da ,Portaria Ministerial n. 11, de !L1 de FevereilfO de ma, porq,ue não salveis vos-
, ia por ela envolvido. Deserta e volta, para a' companhia ,Fiscal Revino. Padre Flruviano Mormann, Conselheiros 1954, CONVOCA o seu Conselho de Representli,ntes, pa- 80 partido, aumentando os
Lia esposa que sempre se mantinha com ,a fab�icação de Balduino Bertoldo Sens, Comerciante e. João Honorato la se reunir no di&. 28 do corrente, as 14 horas, afim de, contratados do Estado?
chapeu de palha. Trabalhando de dia, Jacqued continua- C mpos Log apó eleita a diretoria, Os srs. Carlos Coelho qualifica,dos os Delegados, ser processado o registro de Em govêrnos anteriores,,

't 't t
' . ..

a , o l:I
t t d

.V:1 a nOI e no seu ll�ven o, o ear mecalllCO e assIm aJu- Neto e Hercílio de Andrade colocaram, para escorna, dois chapas perante a M.,a Eleitoral (artigo 11 § 3.0) para os con ra a os sempre ti-
dado economicamente 'por seu novo patrão, pbude, em' terrenos à disposição da Maternidade São Carlos de f'leiçi'\.o de 'sua futura Diretoria, representanteEi Junto a veram.._ o mesmo direito qüe
1801 expor em Parjs o seu tear mecanico que sosinho Borôm'eu. Confederação e respec:tiv'os suplentes, seguindo-se a vo- os outros funcionários, em
trabalhava por varios operarios. Napoleão Bonaparte, _'__ :0:

'

taçií,o e consequente apuração dos votos, sendo que se se- tratan�o de aumento;fntão no governo ria França se interessou pelo invento
1

Em favor do povo de Angelina, Garcia e Rancho Quel' l,esta não fOr alcailçado' numero legal, outra será reali- somente ,ago�a vós' deixas-
(jue veio revolucionar a indústria de tecidos da época.

'

mado, que recfama e precisa. de uma Maternidade, o D:!, zada 24 hor&s após, com qualquer numero, na forma: do tes mudar esta, feliz igual
Chamado a Paris pelo Imperador Jacqued apresentou putado OUce Caldas está desenvolvendo i'l}tensa ativida"' c'!isposto no § 2.0 do artiao 45 da Portaria n. 48, de 8 de dade.
sua maquina qu-� oóteve-de-Náp'l:ile-aõ-ViVõ'-mtéréssê- a

'

de'tàmbéiiiJúm�áÕSpÔ'aáe�"'�'�rlcu:s·��r'a�;.;....,.,...... ,,_ .. _

Abl'i1"de--i-952, :-comL�nado .c;m o prece,i-tlllado. no panl- V,osso, ,antecesso!;. :s.9"�b�oficinas do Conservatorio de Aptes- e,-Oficios. Com e's-.:.:" <, \
"'" .',

" .-� ',,: ", gralo unico' do art'igo 45 da citada Portaria ll. ,11.' ,;;OID, grande justiça,' dal' o
ponto de lhe dar,uma IJens,ão e po.r á �u� disposição .as SI"ndl"cato dos Empregados em Estabe. Florianópolis, 12 de Fevereiro de ·�957 aumento de 40% (a todoS\
tes novos recursos postos a sua dlsposlçao, poude o JO- -

, (Hypolito do Vale Pereira) 08 funcionários, inclusive

lec"l'mentos Bancários, no Estado °frsemco.ntratados qUe ora so-

ClUBE DOZE DE AGÔSTO
de Santa Catarinà'

� Coluna �Jra�al�ista Sen�or To�o Poderoso �o fs"ta�o
". I I

��I

"em inventor -aperfeiçoar o seu conhecimento de me-

'canica e conhecer varias maquinas, frustradas tentati
vas para aperfeiçoar os metodos de tecelagem da epoca.
Enü;e elas ha;via uma do inventor Vaucanson, já fale�i
do e sem ter" conciuido seu plano. Jacqued estudou-a

aperfeiçÇJando-a ,com exito tal que teceu uma linda peça
que ofereceu á Imperatriz. Em recompensa, o Imperador
mando,u CO!1struir varios teares 'que deu de presente à

,I acqued. De 'posse cios seus novos teares, o inventor vol
tou a Lion, mas o 'imprevisto aconteceu. Os opérarios
ücelões pensando que a nova maquina viria trazer-lhe
desemprego, roubaL�do-lhe o s�stento, se revoltaram
cúntra o inventor e reunidos resolveram destruir as ma

quinas de Jacqued. As autoridades publicas tentaram

[Jela força impedir o povo do seu intento, protegendo a

vida do inventor e seus têares mesmó assim os teares
foram destruidos e .Jacqued a custo retirado das mãos dos
seus algozes que, o preten'diam joga- ao rio. Enquanto 'isto,
se passava, em Lion novos teares foram' <construidos por
''Idem de Napoleão 'palT demonstrações e, a noticia do
nloderno tear de Jacquecl penetrou na Ingleterra, que o

convidou para lá residir. Recusou Jacqued, mas o seu

j Cal' foi adotado peios inglesees. Diante da concurrencia
'-lue os ingleses ofereciam, os homens compreeen:deram

O m'eJbor coloha-o 0"0 m,ola', do PaIs'c erro que haviam cometido contra o benfeitor da in-
àustria textil, e resolveram intro:duzir a maquina de ,
J acqued que ,trouxe desenvolvimento á industrial, pois ao O que está no conhecimento' de todos é que em ma-

(ontrario do' que pensavam, grande numero de operarios, téria de c�khões, de molas' a marc.a "Divino" da Probel,
foram necessário, talo incremento do seu desenvolvi- ocupa o 1° plano. O 1° plano em qualidade. O 1° plano
mento. Os meritos do autor do grande i,nvento foram re- em jl!1sta f;ma e ainda ri 1° plano em volume de ven

conhecidos pois suas maquinas se multiplicaram e ,pou- das.
0€ viver tranquilõ o resto da sua preciosa e util existen-' Do ,'>eu alto padrão de confôrto e durabilidade po-

.lerão dizer, também aqui em Florianópolis, algumas
milhares de pessôas. O nome "Div.inQ" é bem expressivo
(;; corresponde .tealmente ao bem �star que proporcionam
êsses colchões.

Como todos os anos, tamb.ém ágora A ;Modelar está

lançando a sua já famosa promoção de venda mediante
ai célebre, simpática e facilitária entradinha de Cr$ ....
80,00 e o restante em 10 suaves mensalidades.

Mas'... nêste ano há mais algo de tenta�Ol':' o prê
mio de -viagem (para duas pessoas) ao Rio de Janeiro,
por avião, quatro' dias de hospedagem num hotel de Co

pacabana e mais ai,nda a entrada livre no baile carnava-

Desde a escolha dos tecidos padrão corte e, ac�- ,lesco mais famos,o (lo mundo, o do Municipal.
bamento perfeito tudo é motivo do maximo cuidado Êsse prêmio é decorrência de um concurso institui�

pelos expeciaIistas responsaveis pela, con�ecção das U.o pelas Indústrias Probel juntamente com a Modelar.
roupas Imperial Extra. Só assim é possivel obter uma .' As bases dêsse concurso são simples e já foram ampla-
roupa per�eita e que veste bem. mente divulgadas.

'

,

I
, Pelo Crediário do Magazine Hoepc1ke, podem ser Quem serão os dois felizardos que passarão o car�

I

adquiridas com exclusividade nesta ddade estas ata- naval no Rio de Janeiro a custa da Probel e da A Mo-

--:=m_a_d_a_s_r_o_u_p_a_s_· \� II!elar? ,

Colun�s de ciDlenlo Casa, residencial, com' uaraue
arIDado j , Alu�a-se uma ótima casa residêncial com garage,

Para cercas, parreiras, caramânchão etc. - Pos'�o quarto para emprega,da. instalações sanitarias, etc.
5 próximo a Escola de Aprendizes M;arinheiros - Fone Sito à rua Anto:>io Matos Arêas, -359 - ESTREITO
f,20'9.

'

. - 6Limo Bairro.
'

.

'

PROGRAMA DO CARNAVAL fiança estão solidários con

vosco; neste caso;' há dias
ãtrás alguém perguntou a

repartIção encarregada dos
aumentos, - qual a situa
ção dos contratados?, a res

posta foi \ revoltante não
,

me falem !!'tIl c,pn tratados.

Sabado (2) - Baile.: de abertura no Dôze
Domingo (3) - Baile no Dôze
Segunda (4.) - Baile Infantil, no Dôze

Porém, os cont�atados

- Casal (com 2 dependentes) "- Cr$ 1.000,00 para
todas as noites

- Casal (idem) - Cr$ 400,0'0 por uma noite
- I_!ldividual - Cr$ 700,00 para todas as noites
-, Individual - Cr$ 300,00 para uma noite
Obs.� Estudantes terão' 50% de abatimento" com

urovando-o
A posse da mesa dará direito à -entrada sendo ne

tessário' a carteira social ou o convite.
HESE'RVA,

Iro -.,. As senhas serão distribuidas' às 7,00 do dia
25 de Fevereiro e a venda será iniciada às
8,00 horas.
O pagamento será feito no ato da aquisição.)
não sendo atendidos pedidos por escrito, te-
lefones ou crianças, mas sim por pessoas a\j._
torizadas pelos sócios.
Os convItes obedecerão às exigências estatu.'
tárias e só serão fornecidos até às 17,00 hO:
ras do dia da festa.
Os convlies 'só poderã6 ser fornecidos pelll>
Secretária.

não desanimam, não' que
rem acreditar erp tão gran
de injustiça de vossa par-
,te. Êles continuam

.'

espe
rando.
Senhor todo poderoso do

Estado, aumente' o funcio
nário contratado, para que
não tehhais' remorsos fu
turos.

Peço-vos uma palavra
de consQlo aos contratados,
antes do carnaval: êles,
também querem ir para
MARACANGALHA.
Alberto Carvalho Neto

O Contratado

Desta-vez 'por CrS 30,00

cia.

5 .
.0 - Ó convite não dará direito a mesa que sera

I;>ETERMINAÇõES
1.0 -:- E' rÍ.goro!>amente vedada a entreda de meno

res nos ba,Hes noturnos.
2 .

.0
- No bajle infantil não será, permitido o uso do

lansa perfume.
3.° --,- A cªrteira social ou o convite serão rigoro

mente e�igidos à entrada.
4.P,- O hailel: go 'Departamento Balneário (Pr�ia)

se regera pela mesmas instruções.
5P - Os cArtões de frequência só terão ' valor

pltta o .Carn3Jval.
ONIBU�

,
,

P·a'ra o baile do Práia haverá onibus em: horas e a

1,reços ,a anunciar oportunamente.
SEHA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USó) DO

LANÇA PERFUME COMO �NTORPECENTE (CRR
ItETA) ..

,3.° �

Contam que o 'no mesmo local ,em que foi quasi mas
sacrado pelo povo foi carregado sobre os seus hombros:
��endo-Ihe tambem concedido pelo Copselho Municipal
t!ma pensão vitalkia e pela Legião de Honra ,foi conde-
('0rado em 1820. , I

Decorrido qnasl um seculo e meio da existencia des
te espirito do bem, a nossa epoca., rendamos-lhe �s nossas
homenagens no ano em que os cientistas de varios pai
zes do mundo reunidos espre'itam os segredos do, Univer
w em beneficio da humanidade.

2.° - UIJ)ÔfS?RO�
PASTILHAS

.

4 .
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Vende-se uma boa casa,
sita à rua Matos' Arêas, n.
511, no Estreito, 'a tratar
com o sr. ,Aristides Borba,
em Biguaçú.

VENDE-SE
'Vende-se casãs de madei

ra, com agua e luz, no Es,
treito, por preço de ocasião.
;Informações na "Metalúr
giéa Atlas" com José, à rua

Gaspar Dutra, 114, Estrei
to.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.
MENAGENS AO "IMPORTANTE MONARCA". . I

" 0 el

Clt

[I�. ! eral�
unico do artigo mentar da tabelá de extra-

con la o emprel!uismo.· x in ��
RIO, 22 (V. A.) � ° pre- exemplo, cerca de mil qui- de extranumerarios mensa- poderão ter aplicação' no 40.785, de 21 de Janeiro de' paragrafo

sidente da República assi-, 'lomett-os de estradas de 1'0- listas e nas tabelas numeri- corrente exercicio financei- 1957.
.

, antéricr.
nau hoje importante decre- : dagem devidamente pavi- cas de axtranumerarfos men ! 1'0 as parcelas de dotações Artigo 2:0 - 'Da proposta Artigo 3.0 - Os min iste

to, extinguindo quinze mil i montadas. ° ato de assina- salistas, de ministerícs e' orçamentarlas decorrentes orçamentaria para 0 exerci" rios e orgãos diretamente
e t.rezentos e. s�ssenta e It�ra daquele'de�reto foi rea I Ó�gi!os di�'etame�te s�bor-: da extinção das funções de 'cio "de 19�8 será ded.uzida, subordína�os ao P�esiden�e
dOIS cargos. puhlicos com! liza do no Palacío do Catete dínados a Presídencta da '

. !. nas dotações' respectiva, a �da Republica deverao provi-
uma econom�a �n.ual da o�'-' na presença do diretor-geral República, às funções cons-I que trata este artigo, exclui-

. importancia correspondente.j
denciar, dentro do prazo' d.ed�m de um bllh�o ,d� cruzei-

I
do DASP, de outras autor-ida tantes dos anexos 1 a 12 que . das as quantias consigna- I às funções vagas ora suprl- 60 dias, a supressão das

ros. Com esse dinheiro, acen 'des e jornalistas. Está as- integram este decreto. I das no anexo 3 do menciona-I midas, observada a ressal- funções vagas existentes

tuou o chefe na Nação, o 1 sim redigido o 'importante Paragrafo. único - Não do artigo 5.0 do decreto .. va contida na parte final do .
na tabela ou na parte suple-

governo ' poderá construir I ato.
---------�

�;:i:d;u:ma�':r:�";o�oe�:;
,

p,�;::; ,;�: ;'-bei!:a:i::; Festa pessed ista ,em Urubic i
(Cont. da La pág.)" I peito recíproco. Acentuou se imiscuísse na politica par- Presidente de Honra: --

for posslvsl entendimento' que o PSD de Urubici ha1veri3.1 tidária local. -, Fulgencio Vieira Borges;
honroso para -as proxímas de dar todo o apoio para que Encerrou a Convenção sau . Presidente: - Dr. Edmun-

'eleições de maio, no Munící.,: o Prefeito Provísórío pudesse dando tls correligionários pre do Ribeiro Rodrigues;

I pio, o Partido haveria de realizar, durante a sua ses .sentes e também a todos 1.0 ViCe Presidente: - Boa-

marchar para as urnas com tão, administração condigna quantos, por uma ou outra Ven.tura de Soma Costa;,
os seus candidatos próprios.' Mas diSSe também, que o Pro circunstância não puderam

I Have�ia de enfrentar a luta ; fe_ito, homem d� pom senso I
comparecen à sclanídade. 2.° Vice Presidente: - Ever

respeitando os adversan�gll nao des�j�rrãter o PSD co, E' o saguinte o 'Diretório ton Vieira Borges;

Plorianôpolís, Sábado, 23 de Fevereiro de '1957 .
p o 1 I t I C o s, mas eXI- mo oposiçao ao seu governo do Partido Social Democratd, 1.0 Secretário: - Dr. Ne-

""':':'����=������������':c���_�.�_���.-��g:j,=n�d�o�d�e::l�es, também, ores por isso esperava que ele nã,o co de Urubici:' . reu Celeste Ghizoni;
" 2.° Secretário:

. Olarí-

UN IDO O PSO SE M�-�-A------L--,-AS' • :�·;O�d{���r�rtód1�nuário
2.0 Tesoureiro: _

Alvadi
Luçio de Souza.

Vieira �e Mello é o l. i�er. Seis Vic'e .[.1 I' J-e'r' e· s· . ��f��::���;���
., ".

U Hípolito Ca"iano ,de Sou,",

(C
Armando de Oliveira Mendon

ont, da La pâg.) eero Alves, Barcelos. Feio, tivera nem de leve a íntan- que a escolha do líder fosse votação uma sugestão que ça, Manoel Bruno de Mattos,
oíano :V-asconselos., José Gui-l Nonato Marques, Lauríndo ção de modificar 'O sistema mesmo procedida pelo síste-' estava sôbre a mesa, conten- Nilo' Boaventura Vieira de

m�rães, Camilo

Dagostini,[ Regis, Lopo Coelho, Clovis até então ivígente pelo qual ma de voto secreto. do 50 aszínaturas, represen Souza, Otacilio Pinto' de
Joao Abdalla, Pereira da 'Pestana, Badaro Junior, Me- o 'lider do PSD era .ao Feita a chamada e procs- tando, portando, o ponto de Souza, Tomé de Souza Olí

'SilVa, Nelson Monteiro, .H.u- ,,·deiros:' Nett?' Joaquin:. Duval, mesmo tempo, o líder da dida a 'aPuração, verificou-se vista quase unânime dos prc veíra, Joaquim Melqníades
go Napoleão, Chalboud

BIS.-j' ,AntOlllO
Dmo, Braslho -Ma- maioria. Dirimidas assim que havia sido reconduzido sentes à reuniãó. " de Souza, Fredolino Westphal

caia, Vili, Frolich, Ultimo die!' chado, Drault Ernani Fila- todas as duvidas pôde afi- à liderança o deputado Viei- 'Acrescentou que uma vez'

I
De·rcmo Vieira de Souza, Her

Carvalho, Heraclito StarÜllng. delfo GarCia; Coaraci Nu' nai se proceder a eleição do, ra de Melo. O resultado da 'aprova.da ·esta· indicação o cilio Santos de SG-uza, Gene

som:es.-" BÍ'as -For_tes, Antooio lO nes e Lister Caldas,
'

lidero
. � votação foi o seguinte: Viei-' partido 'entraria no caminho, sio Vieirá de Souza, Lindolfe

Horac1o, Napoleao Fontene-' Ant�s, porém, o d�pu�a- I ra de .Melo, 66 vot?S; 'Olivei- certo, faz·endo promove·r de' Valerianõ da Cunha, Euduil-

i�, Saturnino Bra�a, Teodo-', ELEIÇÃO DO NOVO do Armo Matos. retirou a I ra Bnto, 6; Martms Rodri- eleição a escolha· do 'vice-li-I do Menegaz, Felicissimo Ro-
nco Bezerra, Jose Arnaud, '

I LII)ER 'proposta que fizera para gues, 1; Godoi Ilha, 1 e, em· der do partido, tal qual como drigues Sobrinho, Acelino
Sale: Filho, Nestor Jost, Eu-i." O deputado Armando Fa,\ que a votação fos�e pelo sis b.ranco, cinco. Eleito o líder, devi� suce�er em referência ,I Aleixo Ribe�ro, C?arlos Karl
clides Wilkar, J.Herson A- -cão afinal declara que elE tema' nominal, preva,1ecen- fICOU. assentado que a este I ao llder. DIZ que ess� vota- kles, Fred�nco Nlehues, Am
guiall·., iToaquim ""fiamos, Cí- i

que redigira a moção nãü do, por isso, o critério para cabena agora entrar em en-' cão dará aos eleitos uma brosio do Nascimento Cana,
,..... - .. -----.---.-' _.--_.. ---- tendimentos com Os demais i grande autoridade moral, ne

I das Valéria Gonçalves Padi

;j•••••••�••••••••••�••••••••••••••••�•••••••••••••�•••••••••, partidos para a com��ão' céssárla ao exercicio d�dif� lha' Martinho Faust, Mario
• '/

. • da me:a, apresentando-lhes' cH encargo.',As::im ressalva' Biz; Iria ,de Bona Sarto,!',
I a/

no'N
.

, I

t
r e I Os nomes de Ulisses Guima-I do o ponto de vista que a Luiz Eloi Martins; Lotaria

'j:.�_. "1\' . e .OS �a,'f' -orIOS'
"

...:.1:
rães�' Godoi Ilha,·e 'escolhi-1 ação patriotica e 'e.Ievada do Costa, Gregorio Pereira dos

dos por unanimídade comoi Vieira de MeEo não estava Santos, Pedro Gaspar Fe�'-

candidatos do partido aos em causa, pedia que a indi- nandes, Dario Tonmé de
postos �e'presi�ente e de se-I' cação foss·e logo posta em Souza, Joaquim Fermino Ro-

gundo-vl,ce-pr·esldente. . votos, I drigues.
Já depois das 14 hora·s,

I O jornal "A IMPRENSA" de Tubarão publica o seguinte comentário em : quando este l'esultado foi
•

sua edição do dia 16· do corrente:
.... : 'I \ :. • proclamado, o presidente Ci-

I Desde que' a UQN se apoderou, do, gOlverno catarinense. com a vitória do : rilo Junior, antes de 'enCer-

: sr. Irl'neu Bornhausen, 'que uma luta sem trégua vem SEmdo travada pela pos-
• rar os tra!>alhos e convocar Este J' ornaI estampou noticiário dizendo de como a

• : outra sessao para as 17 ho- . . _ ,.. .' _

• s.e dos cartóribs que se encontravam' em mãos dos pessedistas. ,

'

• ras, para a eleição dos vice' flscallzaçao fazendana vmha agmdo no Oeste, em relaçao

: Mês após mês', ano após all-0' o gov'erno, por intermédio. de seus correligio-' I lideres, agradece\� o concur-I aos triticultores. _

.

.: náriGs, vem ptessionando. os serventuários de .;rustiça do Estado, para afasta- • so que tod�s haViam presta-I A Comissão Rodoviária de Fiscalização, pos'taqa eu'

I los de seus cargos. Ora ameaç�ndo com divisõ.es ora oferecendo polpudas apo- I do aOaPartlldo .. mNqumea �Orla� encruzilhadas de caminhos, atuava, indiscriminadamente
• ), .' • como que a e u o I A' .

• sentadona� e alto preço pelo cargo, tem conseguida o governo udenista, adqui- • agremiações partidárias lu-· a todos. �uantos, colono�, levasse� um, tres; cmco saco.'

I ri'r dezenas de cartórios. E, ·enquanto existir um tabelionato, um ,registrlO' Ci� : titvam para defender. sU'l d·e trigo. A autuação foi ,sempre .feita, multiplicando-se por

• vil ou Registro de Imóveis em poder de um elemento contrário aQ udenismo, I.. unidade �_p�OIvocav�m a n?s- quatro, o imposto devido, Estas autuações existem. Uma'
: '

as of'ertas terão .que continuar. Deve fazer parte do programa político da UDN, I b!r:;e:�n��i �q�:[�I�����:� dela::; foi. transcrita na,s página� d�ste diário.
.

: o afastamento completo dos Pessedistas dos cartórios de Sta. Catarina. I tração de fidelidade aos s'eus PublIcamos, .tambem, referenCias aos atos do SerVlç,\

I Aconte'ce, porém, que nem sempre as: coisas cod'em bem para o gove!no I postulados e de reSPeito a de Fiscalização da 'Fazenda, que- deram origem à inominá

• neSSa política de cartórios.
.

•. s�a própri� unidade, se:� ve·l atuação dos encarre'gados do fi.s(.�, São as port9.ria:

I. Aindá agora, com o afg_stamento do pess'edista Manoel Brigido Costa, do I vmdo' atrBaves.ldela aD re-gl- estampadas no �iário Oficial de 4 do corrente, página 11

•
•. me e aO rasl. * I

,» Cartório do Registro de Imóveis desta comarca, criou o goiverno Lacerda, uma • Terminados Os prolonga I ,*
*.

: �f\ia cris.e no udenismo tubaronense.· I dos aplausos, que corOaram A Gazeta' de 22 último, sob a responsabilidade de W

• Sem consultar, o Djretório local, sem dar, a menor satisfação aos que nes- :. as últimas p'alavras do lideI' Zigelli (muito p�azer) pretende conte·star as no·ssas afir
•. . • Vieira de Melo, falou O' de-

. ,

: te município trabalham pela bua vitória, o sr. Jorge Lacerda, aposentou o sr.
•• putado Horácio L1tfer, um mações. I

• ManoelBrigido Costa e nomeOU para o seu lugar, um moço de Itajaí,sobrinho • dos c()mponentes do alto co- O articulista confirma a designação' dos fiscais d"

I -

do sr. Irineu Bornhausen. Como não pódia deixar de' ser, OSi udenistJas viram I mand,o da chawada "Ala Ve- f.azenda, para, 'cobrirem' o Oeste; confirma, também, qUl'

: . nesse ato, um pouco caso e uma desconsidel'ãção enxovalhantes., • lha", ao qual se atribui a in- á Comissão' Rodoviária foi antuante e expediu notifica-

•
.' tenção de alijar da liderança' .

i Telegrafaram protestando, mas de nada valeu o protesto. O dr. Jorge La- :' o deputado Vieira de Melo. çõeS e fe� cobrànças de tributos.

e cerda, mant�ve a nomeação do sr. Vitor Konder Reis. .. Entretanto nada disso acon Se tal aconteceu e é confessado, e se ·era di_sso qu,'.

&' O Diretório local não teve outro caminho, sinão, o da renuncia. TODOS OS

I'l t�ceu�. 'P l?arlamenta_r pau-' reclamálvamos, nada s'e rebateu. Pelo c�ntr�rio, tudo se

•
MEMBROS RENUNCIARAM e segundO nos informaram, telegrafaram a.p go- • lIsta IlllClOU sua oraçao

�0l1_l1 confirmou.i
verno 'dl'zendo que aquI'lo'�que o PSD não cons'E'lguiu .em 20 a.nos, o sr . .torge La- I palavras de g_rande, elolglO a I

* * *

II
.. atuação brilhantemente de-

"

'

cerd� conseguiu num .dia: A DISSOLUÇãO DO DIRETóRIO UDENISTA 1S>E I senvolvida p.os tra.balhós. l?arl O moço, que parece bem mformado e com acesso ao.;

• . TUBARãO. Mas não foi sÓ isto, Opartido perdeu um de seuS melhores ele- I lamentares pelo lIder Vieira i documentos oficiais, um dos quais t.ranscreve, esqu,ecE u

• mentos, um verdadeiro líder, um condutor valo'roso: - o sr, CIodoaIdo Althoff, I de Melo, �ue, acres·ce�t?u, I se, quanto a este, de lhe precisar a data. �

• pelo seu brllho e sua sollda· .'.
.

.

•1 . que num gesto digno de homem de brio, ferido na sua dignidade,. renl!-llcimi ° I cultura, s'e impôs como. uma \ � lhe perguntamos:. o. tele�ram...

a 63/57 transcl'lto na

• mandato de lVêreador ·e de membro do Diretório. C�odoaldo Altho.ff na câma- '1 das grandes figuras do nos- sua def'esa', quando fO.1 expedido?
, rá de vereadores, não só era o líder de seu partido, como .ainda manobrava • so partid? ?o cenário políti-I É ,anterior à reclamação da Associação Rural de Cen·

I com Ivereadores de outros partidos como o PTB e o PSP. Arrojadó, inteligente, � co �ra�llelro. Proclamava ·córdia, e às atitudes que esta tomou em defesa dos tri,

• '

.

Ih f • por ISSO, desde logo, o seu . ,. ?
'

• sagaz, Clodoaldo movimentava a câmara'e dava trabalho para oS que e o e-
• aplauso a ação desenvolvida tlCultores, ou e postenor. _. _'

: reciam combate. Com p seu afastamen,to, ficou a repr.esentação udenista com- I pelo lider, mas também soli- Se 'é anterior, como explica, entao, as autuaçoes der

I pletamente desmantelada é porque não dizer, sem um líder. ' I cita à mesa que pus�sse_em modestos agricultores, em nome dos quais falwva a Asso

I
Clodoald'O ga�tava di'nheiro do seu bolso, trabalhava quas·e que fanaticamente I ciação de classe?

.
A

p'elo seU 'partido, nunca perdendo uma sessão da Câmara, nunca fugindo à • Se é poster'ior, resulta em confessar que o Govern'

• responsabilidade dos seus atos. E como premio por tanta dedicação, t3ve não I Estado 'do Acre voItou atrás da' aplicação das medidas que', mandan .pôr·

I sómente a desconsideração- do Govêrno, como dos próprios companheiros do I em prática, através das instruções 'de que foram portado

I Diretório local, num caso particuiar, na última reunião. I res os fiscais de fa�enda des�gnados para o Oe�,te.

: . Os udenistas, fE:voltados com 'o ato do Govêrno, estã0 telegrafando aOs •
R10, 22 (V. A.) - O sr.

E as instruções, a que se referem as pclrtarias ·publi
• • Juscelino apoia a iniciativa .

I
• Diretórios d() Sul, pedindo apôlo para a sua atitude. , •

cadas no dia 4, página 11" do Diário Ofiela, o que con-

•
' de se promover' a eleva'ção

J.
Como ,se vê, o sr . .oÜ'vernador Jorge Lacerda, catLsou sério prejuizo à UDN '...' t�m? Por que nãe as aplicam, não as divulgam, se o seu

!;lo Territorio do Ac.re à ca-

d" Tubarão, desm.antelando seu Diretório e perdendo um granode vereador. • intuito é meramente esclarecedor?
v • tegeria do Estado" informou �,,:,

Agora, resta mandar um ·emissário aqui com a f�nção �e pr·eparar tlm .- .

ao
.

';0' Globo'; o deputado
� * /

• daquele célebre "CONDICIONADO" para fazer voltar_ ao apnsco, as olvelhas I José Guimarães dQ PSD do Quanto aos impostos, o "record" cabe ao atual Govêr-

: desgarr'adas. Terá o Governador que se compro.meter a const.ruir uma outra'l l' � . no. -Num diá apenàs sancionou oito OU dez leis fiscais

; ponte sobre o rÍo Tubarão, terminar a construção do forum, terminar a rodo-
• !1:::s:�e�:�:e�aJ:e� ;r�re: Por serem tantas, a Imprensa Oficial até lhés dedicou

..

FI
' .

--

I'
.

P c 'a Br"va' lnsta1arl'mediatamente uma I l'.n111 ilepara·ta, Estas lel's, não a_o c.onhece o articulista, ou

: via Tuoarão - orlanopo IS, via es ar! ,..,". -' .' to de l�i qUB apresentará .
-

• Cia. da Fôrça Pública, construir mais úm grupo esc,olar e muitas ?utr�� COI- I nos proximol'! dias à Câmara delas, se esqueceu, por conventência.?

: sas. Com um CONDICIONADO assim, talvez que o:: membros .do DiretOrIa- se

I. Federal. Acrescentou: E, finalmente, quem levou -a alíquota do imposto d J

: reergan{zem, um:t vez que é para o bem de Tubarão e felicid�des, �e todo�.,. "O assunto é impessoal: Vendas e Consignações de, 3% para 4, 2'70?

: Mas seja como fôr, merece ser aplaudida, a atitude do dlretorlO udelllsta' I d' Estas perguntas que nos sugere () sr. W Zigelli.

! _ d'e rrubal'a-o, revI'dando com a renuncia o ultrage sofrido. I
Sou simple� veículo a rem-

* * *

.. vindicação, que empolga a-s
•

:••_
� �•••••••••••••••� : dirigentes/e o _129vo;,

Respondam, ..

,.
' -, ,., ,- -. '. . , . "' ,;;,,;;;,.;;..;,.;......"""" ....._,_

PER' G U N TAS

numerar ia mensalista.

Artigo 4'0 - Este decre
to entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revo

.

g.a;das as disposições em

contrario.

VIS'IJA
Encontra-se em Florianó

polis, o sr. Wielland Gassen
serph, esposa e filhas. ° sr.:

'Gussenserph é natural des
te Estaldo; radicando no

�io. Auto' funcionário das
'Fabricas Barigú e destacado
proster do Clube' Atlético I

Bangú. Agradecendo o pra
zer de sua visita, formula
mos votos -de feliz perma
nência nesta Capital.

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

. 'J!I'Jll..a...�w..-.J-..•••....• .........�,

I Busca-pés !
., _. Os srs. De,rcilio: Dêeke ;:
o! e Artur Muller andam �
� solidários na dor. Cam- >
'pando de FUHERES,-:
um em Blumenau e ou- >
tro em Jara'guá do Sul, �.ambos pretenderam im�\
p'ôr candidatos à presí- ,

dência das respecttvas >
. Camaras Municipais, ' �nas recentes eleições. O

..
sr. Here'ilio Deeke, com �

, toda a deputança fede- "

ral e mais a Secretaria �
da ,Fazel1da, rodou feio. �O seu candidato ficou

�,de fora, lam.bendo os
vidroS" e al'rependido do .

patrono que arranjar,a. �O Sl'. Artur Muller so-

!freu mais, pois o seu

candidato e,a o Próprio,
isto 'é, o meSmo sr. Artur ,

Mullel'. E também aca- �
bou mordendo o pó, da �
der'rota.

* * � ..

* '.
O sr. Artur Muller,"

que tanto se' vangloria- �
va da sua maioria ude-

�nista, . veio chorar ma
,gouas por aqui. E ao sr:
Hercilio· Deeke resta a �
explieaçã!! orçamentá- �
ria da sua fragorosa der- .;
rota: perdeu por' causa >.
do seu prestigio, em,'
crescendo. SUPER�VIT.... �
---_..__.�..........

Noticíário da United Press,
para O ESTADO. 22 - 2 - 57.

, Londres) - A União Sovié
t:'ca deu hoJe nova versão á
forma como- seu govêrno in

terprêta a classificação de
'amador' ao libertar dois de
s.eus principais cracks de fu
tebol do ser1viço :militar. Os,
cracks, Edouard Strí!ltsov e

Valentin Ivanov, da seleção'
Soviética que espera !ganhar
a taça do mundo em 1958.
Ambos oram isentes do
s'erviço militar para conctin
trar t.odas as suas energias
ao futebol. A noticia foi
dada pela Rádio de Moscou,
Roma) - O comitê olím

pico italiano anunciou· que
os jogOS olimpicos de mil no
vecentos e sessenta sel'ão rea

lizados de vinte e cinco de

agõsto á onze de� setembro,
nesta cidade.

.

Haia- - Círculos autoriza
dos declararam hoje que o

govêrno holandês se opõe
energicamente, ,$L qualqu�r

sanção contra Israel para Q.

brigar êsse país a evacual'

Sua� tropas do Egito.
Ban Me-thuot no Viet Nam

Mcridio.nal, Antiga Indochi
na francêsa) - O presidente
da República do Viet Nam,
sr. Ngo Dinh Dien, escapou
ileso de um atentado cOln.

tra sua' vida. O chefe' do gô·
vêrno .vietnamita e outras aI,
tos dignatários acabav)lm de
desembarcar no aeroporto; (

para inaugurar a feira local,
quando um jovem disparou
'úm tiro contra Ngo. Enü'e

tanto, errOu o alvo; indo ao,
tingir no peito o ministro, da
'reforma . agrai'ia 1 do Van
'Gung, que se achava aó lado.
do presidente. O rapaz ,foi
cercado pela multidão � Ih"e'
mendamente sur'rado, antes

que a policia tomasse conta
dele. Nã3 se tem, pelo mo�
mento, informação sôbre o

estado do ministro ferido.
Quanto ao presidente, pou
co depois procedia a inaugu
ração da feira.

\
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