
'pum esta reunião das elas- solução dé'$e grave proble
Havendo sido convidado, ma.

ses produtoras afim de

Jaraguá e, São Francisco, gia elétrica -B as sOluçõe,s éhle pronunciou as,

••
prestar i_nformações sobre �e ac�dentalmente te�ho

para mais uma vez, ser de-I já preconisadas. Abrindo a
: tes palavras: -, a evolução do problema de me manifestado pelos ror-

batido o problema da ener- reunião o sr. Baltasar Bus- "Meus Senhores: energia elétrica, devo iní- nais e pelo radio, em véspe-

O��r�asr�o��o�viã�ria�sn�o.v�aJor�d8 1��ilh08S�BcrUI8iros���
����_�������������������������_'������� contas, de minha l.atuação quest�o completamente

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA _ N,.o 1 2 9 9,,4 junto ao Governo do Esta- alheia a esta reunião e por
do. como representante das tanto não foi o motivo que
classes produtoras, no sen- aqui me trouxe.

I tido de contribuir para a lCont. na 11.a pág.)

Sob outro título, "A No- tem na Liga de .Sociedades

ticia", de Joinville, de 23 uma' reunião das classes
do corrente, publica o se- produtoras, com a presen

guinte: ça de delegações dos muni-

Conforme estava anun-I cípíos de Mafra, Rio Negro,
ci�do realizou-se ante-on- S. Bento, Rio' Negrinho

RIO, 26 (V. A.) -I te correntes na BR-16
O Departamento Nacio I

trecho Rio

;',
Tibagi -

nal de Estradas de Ro- Três Pontes, Estado do

'dagem. fará realizar Paraná, no valor de
nos dias 27 e- 28 de Ie- Cr$ 28.000.000,00;
vereiro findante e 1. de i

_. servisos de terra

março proximo, concor planagem e obras d'ar
renda publica, respec- te correntes 'na BR-59, Diretor: RUBENS DE A. RAMOS _ Ge rente: ,_ DOMINGOS F.

tivamente, para a exe-' trecho Tubarão - Lagu Edição de hoje: _ 12 pág.'_ Cr$ 2,00 _ 'FlLORIANÓPOLIS, 27" de Fevereiro de 1957
cuçâo

: das seguintes na, Estado de Santa Ca
A F I R'MA_,\ SOB R I N H A D O

obras rodoviáriasi . I tarina, no valor de Cr$
-serviçosdeterra- 21.000.000,00. Foi Chico Tenõrio O autor dos disparosplanagem e obras d'ar- Foram presos d

.,.

M.I
.-

te correntes na BR-36, VIENA, 26 (uP) _ Todos que I alou o guarda 'ro OVlarlO I aDItrec!lO Joaçaba - Xan:- _ f:g��Õ��a��I��:s�iSi:;:��s��'
,

, .. . , . .

xere, Estado de .Santa e austríacas em Budapeste.l RIO, 26 (V.A.) .;_ A sobrt i efetIvamente o PIstoleiro m�el T,enorIo Oalvacantí, S?-
. 'I d foram presos ontem pela po- nha do Deputado Tenóric' Francisco Salvador Vitalíno ' brmho do DePutado e Irmão

Catarina, no v� or e licia que isolou completa- Cavalcanti reafirmou, em da" No dspoímento, tomado P3-: de Josefa. Os fatos conheci

Cr� 65.000.00000· , I mente os três edifícios. En-, poimen�o prestado em Duqu( lo esc�iv�o Lace,rda, na casa dos até agora, n@entantu
�1' "quanto isso outras represea- de oaxías, que o autor dos do proprio Deputado, Josefa I apresentam-ss um tanto con

..
_'_ serviços de terra- tações ocid�nta:is, Inelusíve a disparos feit?�. contra os Tenó�io Calvacanti disse trovertídos, sobret'l!d? porque

,
I norte-americana funciona'l guardas rodovíários, na Ro- também, estar absolutamen- Parece fora de dúvídas que

planagem e obra d ar- J wam normalmente. _ dovia Presidente Dutra, foi te certa de que 'Chico Tenó,' Manuel viajava .na extremi
rio' saiu para alvejar os poli- .dade direita do banco dían

I
' cíaís, usando a mesma port» , telro, o que,

.

aliás, a própria
-

pOs'to
-

,

etC
dela qual pouco antes saíra Joseia afirmou em suas de-

n1" o motorista Francisco F,err'ei- clarações. Por outro lado, .a
ra dos Santos, contrariando Polícia estaria propensa a a-

," ,..", :' , assim, as declarações do guar cJ"d!.tar num equívoco por
,

I da Mamede, que afirma ter parte do guarda, diante da
Nenhum Govêrno catarinense, dos, de hoic. o criminoso saltado pelo la- convicção' de 'que, se 'Chico

multes que tivemos. fizeram o que o sr. 5.° - O Governador Aderbal Ramos do oposto e contornado o Tenório' saiu armado e dís-

Jorge Lacerda conseguiu: decretar; num encerrou sua gestão com o IVC eT? ,2,.8%.
!

c�rro pela f�ente até -�P:? ,posto a '�atar, é porque �:

[só dia, oito leis tributárias que, a pro-j . (j.o - O sr. Jorge Lacerda InICIa a ximar-sa para !azer Os dís- exasperara procurando, ev!
I

o' I d d 201 'j paros que ,o feriram e mata dentemente, o caminho mais
pósito de consolidarem dispoaições es- sua c m o Imposto e eva. o a .., ;0'. " ram seu companheiro,Mário rápido, no caso a porta da
parçns, aumentaram o imposto trtbutá-, 7.0 - Para convencer o sr. Zlgelh

J Meloni Sobrinho. As autorl- esquerda, já.Iívre de qualquer
rio em até 5,000%, como' no taxas de vei- das diferenças que emergem deste fatos, dades encarfegadas do in- obstáculo e que lhe permitiria

•

culos. .permltímo-nos a seguinte explanação: 1_ I quér!to, censíderam de Im c,hegat: até Os guardas mui-

S�te, Govêrno quer se defender' e o 'I'omemos Cr$ 1.0ÓO 00 de vendas. Ao portãncia fundaJ:Pental o eH;:., t� mais depressa d� .que se
.

'

, clarecímento ,desse detalhe tlveSSe que ultrapassar .a Ma'
pretende, retornando ao Govêrno que an- tenlf)(.) do dr. ,Aderbal Ramos, o comer-

para qUe' possam definir a nuel,e ainda contornar a

teC(�clPl! o do sr. Bornhausen. Não é pos- ciante, por Cr$ 1.000,uo :d� vendas, reco- verdadeira, posiç�o tomada, frente .do caTro.

sÍve' dê ner;ppm ,.leito, estaQelecer çorrt- lhia' r:o Tesouro, no comêço do seu Go�
I

nOs a-oo-nte'c!nl:ePtos por' :r.,.h- ,(C,o�t. n� H.a pág.)

p�m\c:,'íes.' Qm�tinaoi� i�tertei�o boFnha�.;:. v"ê,I'r:<R, Cr$.20,00 e, aõ final do ;mand��to, I, i.J\�R u,. ',:,I -:-1:
-

,1 C ft..U.r.� 'l"lA ri
-

O _

Sia1.0 a�ll' ate o peTlOdo do l}ustl.'Jl'e em��· ,G:l·$. �>ôG.. '\. I,.. ,

.
'.

' '111'[W: _1'1. ,.5, . V"I1.�1. - � _ \ Anente Governador Aderbal Ramos da,Sil� \ Os Cr$ 1.000,00 de transação_ no, eO'I �
•

.r..,; ,>" '::' ,; '_ '

,t" I �:. :: � :�,
va mê('o do Govêrno Lacerda recolhem' ao .iS��Eh, 26, Y 7,�iiY- r IW:V.fl:f1:'�i�;",.:�lçQe&.,a� s�u en,

• ,

,_ •• .:' • tr' d 'verno 'lsrae'!eme, enVlOU ,Iésta balxàdor ,"e� , ,.WaslUDJtúlílE se aSSim nao- pensa o crol1lsta Zl- me"mo TesoUI o, Cr$ 4",,�o. - a_?enas o madrugada, pelo telegt;a,,fo, Abda Eban depoJs 1}1l o par-
geL:, Que nos leia. hnlí ...."to de vendas e con�lgnaçoes. ,I , lamento manife�tou sua COI1

A

-

�roPósito _do
x

se'u "dois pesos e deixo�:p�isp��:i:' �!�!::er�!�::a�sSi:�� � �B""u····s··"c-'··a··-···""'p---:-e"";"'s�� ,�:��u�����i:s���a:i�i:t[��
,

'

t"Q t I t ,b' t ,d d IVC .. -, r.aellens�s, que,�ssas nOVa.,
dU2.� medidas", aquí tem a resposta.. poS.ü, em a f!l�a e so te,u o e , �, " m�truçoes pe-rlI)'ltam aO'em.

].0 - O Senhor Aderbal Ramos da que a arrecadaçao do Estado que, ao seu >
,

� baixador e· ao secretário de
Si!v,'" em pleito memorável, foi eleito 'tempo não ultrapassou 500' milhões de � ,

' II
. . . el1tacto norte americano ela-

GO�'h':�ador de Santa Catarina, em 19 de cru:7.f.'iros, saltou para 1 bilhão e 200 mi- Instalado o muwClplO bQtar uma formula de conci- '

-

,', f' d I de Lauro' Muller � nu- liação.janeiro de 1947. Não podia, pois, ter as- lhoe", no ano 111 o.
ma sála d fundo dn,

p' I'
.

d'
os s"

sin2t.\('! qualquer ato em data anterior à �.o - a,ra exp lcar ,am a maIs o escritório da' Compa-
sua posse, que ocorreu em marçó do mes- nosso l'aciocínio e para confirmá-lo à luz nhia Nacional de Mine-
mo 21,0. dos fatos. vamos adotar um exemplo. I ração de Carvão de Ba,r-

2.0 _ Ao deixar o Govêrno o Senhor - Admitamos que ao final do Govêrno" ro Branco _ como adi-
I

•
.

-l f'
, antamos ontem, o pre-Aderbal Ramos, a alíquota do Imposto:de Adt)J',)al R. da Sl17a, uma saca ,..ue ca e feito nomeado- leu. um

Ve!'\d'l� e Consignações era de 2,8%, con- 'custa��� 400 cruzeiros no produt(,lr. O discUlllO feito' por fun-
forme confessa o articulista, imposto de ve,ndas era de 2,8%. No início cionári� da citada Com·

:3.0 - O imposto de Venda!? e Con- d� Govêrno Lacerda, a mesma saca de panhia. Depois, no clu-
. , -

"d h'
_

d afe' r,ustaria mil' cruzeiros. O imposto de be da Companhia, ho.u-SlgI13 <::nes mCl e oJe na ,proporçao e' c
, ,

"
ve banque.te oferecIdo'

4,2 'j� do valor das transações sujeitas ao ven,hf' e pago a base de 4,2%. Façamo,s pela Companhia. Ao
trit''.lto. o a'{'cmpanhamento desta saca àe cafe, toast, falou outro run-

4.0 - Enquanto o Govêrno Aderbal do I-rodutor ao consumidor, admitidas cionário... da Compa-
Rauj( 'l da Silva elevava de. 2% para apena.s 4 transações, e vejamos a 1}nera- nhia. E depois o revmo ..

- d' t d d monsenhor Bernardo
2,8 % o�IVC, o antecessor do Senhor La- ÇIloO decorre�te .

o, lmpos o e . ve� as, Peters, concitando o IpO_c�rda o fazia atingir de 2,8% aos 4,2% nuU! e noutro pet:'lOdo governa�ental. vo a marchar com a 1)'.
D.N.

,

'E depois o Vice Heri. •

berto, que lembrou ao }
povo dever obedecer os �
conselhos de Mons. Ber- ..

na,rdo, que eram a voz

da 'Igreja! E continuou:
"Neste momento festivu '

tenho a satisfação de
anunciar ao povo que
até junho serão reini
ciados, po'r' conta do
Plano de Obras, os ser'

viços de continuação- da
a,bertura da estrada do
Rio do Rastro". Aí hou
ve risos e mal estar dos
udenis,tas, pois a estra
da já fôra' até inaugura
da' com. festanças, enor
mes pelo ex-governador
Il'ineu Bornbausen, que

� a entr�gou ao �rânsito
público em vesperas de
eleição! A pt'omessa do
sr. Heriberto vinha pro
var que a oposição tinha
carradas de razão: a es
trada fora. um sorvedi)u
ro de dinheiro e' nada'
adiántara, pois está' in
transitável desde. pouco
depois da inauguração!

. Até tropas que por ela
se arriscam, t�m sofri
do perdas enormes! .

E é assim que o Vice
governador confessa ao

poVoo que a est-t'ada que
consagraria para 'a his
tória um ESTADisTA,
ainda anda à P1"OCUU

. de um ESTRADISTA
para construí·la. Pros- ..
segQ.iremos., . III

ANO XLIV

D E J,> U T A D·O :

"

I ...

� Virá ao Brasil'

Final do Govêrno
Aderbal R. da Silva
(lVC � 2,8%) �

Cr$ 400,00
" 520,00
" 14,60

Início do Govêrno
Jclrge Lacerda

(IVC - 4,2%)
. Cr$ 1.000,00
" 1.300,00
" 54,60

RIO, 26 (VA) - Deverá
Chegar a, esta capital, nos

próximos dias a Missão Co·
mercial Argentina a fim de,
em conjunto com integrantes

.
da Comis�ão. -Brasileira dar
prosseguimento aos entendi
mentos em tôrno do inter
câmbio entre oS dois países.
O·Itamar'ati, através da r

Divisão Econômica e Come:-;
ciaI, solicitou a todos os' in- t,'teressados do paí�, que jul
guem possuir, abgum produto
.a ser exportado Para o Prata,
sugestões urgentes, com 'vis·
tas, 'ao re!1justamento do
Acôrdo a Ser em brt've firnia
do, dado que as regulamenta
ções do atual ajuste, lado a

lado, progredir1,lm apneciàvel
mente nes últimos temp�s.

1950 1956

1 saca de café-PI�eçp de compra

Preço de venda, (30% ao 1. intermediário)
Imp(l"ro de Venda-s e/ Cónsignações

·2.a Operação
Preço da ,saca de café

Pre(;(J de venda (30% ao 2.0 intermediário)
Imp0",to de Verldas e Consignações

3.a
.

Operação
Preço da saca de café

Pre'io de venda (30% ao último interm.}
Im[ ()sto de Vendas e C.onsignações

4.a Operação
.

Pre\(0 da saca d'e café

Preço de venda (30% ao último intrmd.)
ImlJo�to d'e Vendas e Consignaçó,es '

-

Manifesta-se o Deputado "Wanderley. )

Júnior" sôbre a Federalização
da Estatística

Por ocasi�o ,de �ua esta-I funcionários, o ilustre de
da em Plorianôpolís, o De- putado prometeu envidar
putado Afonso Wanderley todos os esforços afim de
Junior recebeu um memo- que as justas aspirações
rial dos funcionários do dos estatísticos brasileíros
Departamento -Estadual de sejam em breve concretiza
Estatística, em que pleítea- das.
vam a federalização ou na- Mais um 'deputado apoia,
clonallzação dos serviços portanto, o movimento que
estatísticos rio Brasil. A ês- está tomando vulto no' Bra
se respeito, há três proje- sil, no sentiillo de propor
tos-de-lei no Parlamento cionar a máxima unidade
Nacional, em curso nas vá- .técníca e administrativa �o
rias Comissões. importante serviço públí-

Acolhendo a Comissão de co.

CONCRETISMO!
Infeliz a mais não poder o exemplo eomparatwo,

ontem figurado pelo escriba palaciano, buscando con
fronto, na ação unitária da Igreja. para criticar atitu
des. políticas de. um partido, no Bt·asil.

JeSus, entr'ega,Íldo a,s chave,g da Igrej� ao primeiro
Papa, disse-lhe: "_Tú és Pedro e, sôbre esta pedra edi
ficarei minha Igreja. Tudo o quel ligares na terra será
'ligado nos céus". E,' assim, sob ordem dilvina, contra
a, qual não prevaleceI'ão as portas do inferno, nasceu

t:l unidade da �greja - que é hOje a mesma-do dia em

que fói edificadã 'sôbre pedra. É, como foi e será, a

mesma, no tempo e no espaço.

I Querer compará-Ia 'com a ação dos partidos polí
ticos 'num pa,is ainda .sem coerência partidária é.,.
forte. Para citar exemplos de atit�4es divergentes, no

, Brasil, -O escrevedeiro imaturo. não necessitaria sair 'da
sua idolatJ'ada U.D.N., que aWno .vizinho' Rio, Grande!

, "dó s�(�, g..vêr�? :,j.u�,to ,po� 'o-'�;,S;It:, estando..() F.T.B.
� ���o\ ideo�o,lc,amen� _"ll�in,r ,.�o 'P.S.D. ,- "em"
Oposlçtt4) ,"" " - ,

_'.,.,
, ... ,.,., t .

'

.

, Pai<a, a suprema--di�. V.D.N. os pes_sedistas e
tra,balhistas são os "gl'eg'órios e o mar de laÔia". O
P.T.B. ainda leva, de sobrecarga, no conceito d�s lí
deres na;cionais da U.D.N. a. acusação' de ser· o centro
'dõ "preleguismo".

Es�as d�riniç,ões valem pára o Brasil inteiro, me
nos para o Ceará/onde o sr. Paulo Sarazatel, da ,U.D.N.
foi eleito 'em acôr!do com o

....P.T.&, contra o P.S.D.!
, '�--, :0: -�,-

O Presidente Juscelino pediü e justUicou os au'

mentos que fez, na t.ributação.. Assumiu_, assim, às res'.
ponsabilidades desses aumentos, com 6 seu partidO',
sob cargas tJ'emendas daQ.,exploracões udenistas. E

está-se desdobrand.o em esforços p�ra compri�ir des
pesas. ,Ainda agora suprimiu 15.362 cargoS fedet'ais,
com a economia de cerca de 1 bilhão de cruzeiros .

Enquanto is�o, aqui, o sr. Jorge Lacerda aumenta
de uma só assentada impostos e ta.xas'-' eom acrésci
,mos àté de 5.000%. E ainda pega! Sem coragem para
a responsabilidade. Com medo. que lhe cobrem as pro
messas eJ:eitoreiras de não aumentar impOstos!

--:0:--'

Os vereadores udenistas estlio' unânimes co�tra o

desmembramento da capital _ medida realmente sui
cida para Florianópolis, A U.D.N., segundo o jornal do
Presidente da Assembléia" está, a favor da mutilação
dO' município. E o escrevente palaciano. ainda fala em

unidade:' O, moço, é, de fat.o,' concretist!' de inegável
pedigree.

" "
, O B R A S I L C R E S C E:

Será a. maior . da ftmériea;ido S
RI.O, 26 (V.AJ,

_ A

..
cons-, P?r cento ,da energia Pl'OdU-I�' Localiz�,da em ponto qua-

truçao da" g,rll;nde uSl�a .de Zld.a em todo Q pais. se .equid�stante,do Rio de Ja-
Furnas, na. cIdade. mmelra .

A USINA nelro. Sao Paulo e Belo Ho-
de Rio. Grande, com �ap�ci- 'A usina ficará situada jun rizonte, a Usina de Furnas
.dade f,mal de um mllhao to a uma barragem qUe será influirá direta ou indireta
e 5,00 mil cavalos, foi ontem construída num desfilad:eiro mente no suprimento de ,enar
aprov�da Pelo presidente do Rio Grande, próximo à' gia de tôda a ,re,gião Centro
Jus,celmo Ku.bt�schek �m, ;;;s- cidade dê, PassQs. �ssa reprê- Sul; numa área que �brang!i.:lemdade rea�lzada no Palacio sa, tambem o maIOr empre- os Estados de Minas Gerais
Rio Negro, em PetrópOlis, a- endimento no gênero já fei- 'sul do Espírito S,anto, Rio d�
provando uma expos-içãQ de to no país, tem cêrca de três .Janeiro. Distrito Federal, E:?ào
motivos do Conselho do De- vêzes o volum'e de obra da Paulo e norte da Pá:aná.
S'envolvimento. Barragem de P.eixotos, r:ecen Os benefícios qecorrentes
A usina, que será a maior temente concluída. A barra-, da mina cobrirão 'lma área

da Amêrica Latina, constitui- gem, com cêrca de 100 me- de 500 munfcípios, com uma
rá, ,ao lado da barragem das tros de altura' a 500 metros ,população aproximada de 20

, Três.Ma.rias, o mais sé.rio es- de comprilllento, na crista, milhões de habitantes Ou

�
fôrço/no sentido de for.necerl formará um reservatório de .seja, a têrça parte da p�pu
a ,energia exig'ida pelo surto ,acumulação com volume equí lação nacional.

i
industrial da regiãp centrô-, vai,ente a ,cinco :vêzes o da A obra deve.rá ser conclui-
Sul, que consome cerca de 30 Bala de Guanabara. '. da dentro de cinco anos.

534,60
695,00
19,50

"

1.354,60,
". 1.761,Of;>

74,00"",

" ,714,50'
" 928,80
n, 26,00

" 1.835,00
" 2.385,50
" ,104,20

" 954,80
" 1.24J.,20
" 34,70

" 2.489,70
" 3.236,60
" 135,90

. S!)bre uma saca de café, o Tesouro,
ao final c;!o períOdo Aderbal Silva, reco

lheu (�e imposto de vendas e consignações,
na3 4 trans'ações normais, entre a produ
ção e o consumoi Cr$ 94,80.

nhall�en, e pela omissão do sr. Jorge La·

cel'i!!1, o imposto de vendas e cons-ignações
sofre'", num quinquênio, j

aumento alar-

mallb:l de 398%. i

-x-
'

I
Ao sr. Zigelli o noss /" _agradechnento

pela 0portt:midade que nos Adeu de �ompa.
rarm0S o atual C9m ,o Governo do llustre

Senhor Aderbal'Ramos da Silva, em maté·

i'ia de tributação.
., '

Sõbre a mesma saca de café, no início
da g��,tão, o Tesou�:o do Sen'hor Lace�da,
recülhe, pelo mesmo imposto dei vendas e

con"ignarões, Cr$ 368,70, ou seja, Cr$
273,90 a �ais, o que equivale a 389% de
nun,eI!to.

-x-

E uma pergunta final ao sr. Zigel�i:
Ja ;ahe;- agora, que o Senhor lrineu Bor

nhau"'én elevou o imposto, de VeAdas e

ConRignações de 2,8% para 4,2% e já leu

as I)ito novas leis tributárias do dr. La-·

Il'ineu Bor�, <\el'Qa ?

,

rrllltilDNotas . & Comentarios
....... 1.� Um Çoooresso de arqueologia

-x-

.A .vida está' cara, os preços -altos.

Qu�m )e1' esta crônica ,saberá porque cres-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas & Comêtíta'Â8s
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-

Um Congresso 'de Irqu�.oloDla

A compressão de despesas, no govêrno Lacerda
é um fato. Cada DIARIO OFICIAL vem cheinho d�
nomeações e mais nomeações. E quando o decreto

, é de exoneração é 'porque o exonerado. foi nomea-
do para outro cargo. ...

Ainda ontem ali na Agencia Progresso, um

moreno nortista, ahríndo ,o MUNDO se espantava
para outro colega, também moreno e marítimo:

- Tem, não, retrato do gov:ernador-!
O outro não acreditou e tomando a mesma

revista, em numero- anterior, de 17 do corrente,
mostrou:

.' .

.

-:- Como tem, não? Tá qui! Bota .arreparol
E tinha mesmo!

-'- A floresta significa.:
fonte ind�str�af; solo fer
til; terreno. valorizado; pro-

I
teção de

Itla,naneiais, defê
sa contra a ,erosão. garan
tia de abastecimento do ma-

I ter, ,ial l,enh,oso,,' necessá, r, ioao conforto, à eco�omia e à
!lohrevivênc'ii do Homem.

Apraz-nos. comunicar a V. Excia. que, em data de 5
no corrente mês, fu. �reita e empossada a Mesa desta' Ca
- a que deverá dir igir os trabalhos da Câmara Municipal
,1(' Laguna, durante a 3a Sessão Legislatlva da sa. Le

de {!islatura, a qual ficou assim constituida:
Presidente: Dr. Henrique Bittencourt de BOÍla (PSD)
Více-Presidente : Euclides Lucio do Nascimento

(PS'D) .

10. Secretário: �T?zil Bento (PSD)
20. Secretário � Willy de, Sous:' (UDN)
Sendo só o que se �fel:ece, valemo-nos dd ensejupa-

1'11 apresentar a V. Excia os protestos de estima e dis-
i inta consideração. .

' ,

. I

Cordiais Saudações
Dr. Henrique Bittencourt .de Bona

•

.

Presidente
",""",,,,,",,,,",",,,,, �.;Nazil 'Bento,.

_= """1,10: Secretário- l/
.__.....0.:\

(amara Munic�pal de Laguna
Recebemos, e ag-radecemos:
Laguna, 9 de f�"ereiro de 1.957
Exmo. Sr.

! .. ,",

\ ..

\
'�.V·.
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Jardim .fechado.
HILDO RANGEL

Morre,H meu 's .mho, ° sonho mais querido.
E na mortalha do luar prateado
Eu sepultei-o num jardim fechado,
Todo de rosas e jasmins florido ..

Mas no meu pf,'tO, o coração dorido,
Sentindo a falta deste sonho alado."
Chora a saudad= de quem foi amado
Sofrendo as penas cÇ>m que foi ferido.

Ao pôr do SOL nas horas silenciosas
Abro o gradil deste Jardim dourado,
Cheio de sonhos e visões piedosas.

'\- -

E pelas noites dE' luar, radiosas,
Vivo o meu sonho no jardim fechado
Todo florido de jasmins e rosas.

......._......�'

, I
- sra, Dalva Machado de

Melo.
ANIVERSARIOS

- sr. Emílio Mund.
- sr. Gilb-erto' João

. Oliveira.
,

- sr. Hélcio João M.
Silve ira,

- dr. Jauro Dentice . Li-

- sr, Milton dos Santos
de

I
Garcia. .

- sr. Jélsio João Morei
da ra da Silveira.

- sta. Ivone da Costa Me-
lin.

-

- sr. João Vieira Sobri
nho.

nhares.

- sr. Milton Lehmkuhl.
-

- jovem Antonio Carlos
- menino Carlos Ernesto, de Oliveira.'

filhinho do nosso prezado I - sra, Maria de Lourdes
amigo e conterrâneo sr, Ge- Meira.
raldo Durval Rosa' e de sua I - sra, Maria- Beoni Lon
exma. esposa d. Ondina Ro-

.

zi.
sa, I - sra. Angelina Filomeno
- sta. Marília Schutel, . Pizzani
- sta. Almira

Damasce-,.
- sra.. Aúrea Almeida

no da Silva Herrera..
- sta. Nilse Lopes de Al- - sra. Zenita C�mpello

menda. Coelho.

Pavoroso incendio

Destrui a Escola. fi/ementar
MOUNT AIRY, Carolina do para os meninos que procu

Norte, 25 (U P) - Um íncên' ravam pôr-se a salvo enquan .

dia repentino destruiu a es to o edifício ardia 'como se

cola elementar desta porzoa tivessa estado cheio de ga-
. ção, e centenas de alunos ti solína',
veram de se lançar pelas ja Mount Airy, povoação de
nelas Para salv,arem a vida 7.000 habitantes, não. tem
Sabe-se, porém, que, pelo hospital, pois' o que possuía
menos um menino, morreu, I foi também destruído por um
havendo mais dois. q_ue não incêndio.- Os feridos fp'ra�'
puderam ser encnntrados. O conduzidos uns parã Wiston
total de feridos e vítimas de/ Salem, cidade situada a Cer

queimaduras é calculado emll ca de 60 quilômetros de dis
·35.· tância, e outros para a Po-

O incêndio começou às 13 voação mais próxima, Dob
15. no cenár·io do salão' d!) I sono ,

fe�tas, e Ias chamas se propa-' Uma ,das professôras, a· sra
,garam com tal rapidez que Cora Beasley, sofrleu queim::l
cerCaram grande 'paJ;tg dos duras de caráter gravíssimo
alunos que se achavam em .também há. muitos meninos
aula. em· estado melindroso.

À� 16,30, as autorid,ades nãe O diretor da escola, A. P

podiam entrar nos escombros Philips, sofreu queimadura�
do edifício, ,em busca de ví- grruves, por haver' Penetrado
timas. " na escola várias vêzes, com

A cena, selgundo a descri o fim de ajudar crianças que,
ção de testemunhas -ocula- prêsas de pânicO, se lançW,\res, foi de terror e angústia vam pelas janelas.

EDITAL DE.CONVOCAÇÃO
r ,

O Presidente L10 Partido de Renovação Acadêmica

(P.R.A), da Faculd:Hle de DireIto de Santa 'Catarina,
tendo em vista o ql1e foi deliberado em Assembléia Ge

·:al Extraordinária d0 dia 20, convoca todos os membros

·da Dil;etoria Execu1.i,�'a,' partidários e simpatizantes, para
nma reunião ordbf.::-ia a realizar-se na Faculdade de

Direito, no dia 26 (vinte e seis), terça-feira pro;nma,
com início as 20 ho:-as, com a seguinte ordem do dia:

I - Restruturação do Partido
II -:- Relações do Partido- com o Diretório Aca

dêmico e com a V.C.E.
:11 - Ação de !-'artj.do após o início das aulas.

.:lorianópolis, �2 de fevereiro de 1.957.
DARIO DA COS'l'A

Presidente do P.R.A. da Faculdade de
Direito ...

_F_lo_r_i����.O_����_Quarta-fe� _�_,_2_7_d_e!,evereiro de 195'''''--
�

...

_-_
...

_..;._-_
...

_:-_
...

..:::::::::::=:::==:::==_;-;::;��_...;.. ..__.,.-�.:':;:;;;;�.__.....

por AL NETO por atos de bravura, durantr'
Na Virgínia, uma família a última guerra mundial.

de cinco pessôas acaba de 8C Possue ainda as medalhas
mudar Para uma- casa nova _qLie historiam as 125 incur
A Casa é de propriedade da SÕes aéreas que realizou sô
família.

'

bre a Alemanha, no curso na
E isso, amigo, nada teri(l guerra.

de extraordinário se não fos. Não aguentando mais a �i

se o fato de que o dono da ranja do Kremlin, Pígorov
casa é um antigo oficial da fugiu para a Austrla. De l:í

força aérea soviética. conseguiu ir para os Éstados
. Para um norte-americanD Unidos.

::::l:,:ad::':a:::�,��:, no�� ::: �:::�:::t: j::,,�, I� e� II' !·rn 1- ['I·�nII·�Estados Unidos, mora em ca- russa, que também havia
sa, própria. conseguido escapar aos ver

Mas Para PedrQ' Pigorov, a dugos vermelhos.
coisa tem significação muito Casou-se com a moça, cu

especial. ío nome é Valentina. Entre janeiro e novembro

'Na Rússia comunista ... .0 casal tem três filhas: de 1956, o Brasil exportou

diz êle ... ter casa própria é Valentina, Nina e 'I'amara mercadorias
-

no valor de 1

sonho que só Os potentados Pigorov compara a casa bilhão e 340 milhões de dó

podem realizar. que agora possue na Vírginía 'lares. e importou 1 bilhão l

'E muito menos uma Casa com .a que a f;amilia ocupava
110 milhõés de dólares, o que

confortável, como é esta'. quando êle ainda era menl- lhe dá um saldo favoravel

A casa de Pígorov tem oi no,
-

na cidade de' Koptevo de 230 milhões.

to quartos, além de uma ga 400 quilômetros ao sul do *

rase com porta automática Moscou. Em Washington, a Oomis'

Aliás, convem dizer que 'A casa de maus pais ,.. são Nacional de Energia A

Pígorov já é dono tambémds diz êle ... era uma choça, e tômíca anunciou ter conce

um bom automovel. O tipo?,' tinha apenas dois quartos. dido a Universidade e outras

Tipo 1957. "Nós eramos. cinco irmãos, e instituições científicas par-

Pigorov era um dos mais moravamos todos, com meus tículares americanas contra

famosos pilotos da força aé- Pais, naqueles dois quartos tos para illi'lestigações nr

rea sovíétíca. apertados'. -campo de le�ergia nuclear.

Foi condecorado seis Vezes Pigorev sorri e acrescenta: *

'E a nOSSa era a melhor

casa de familia de-Koptevo ;

Na Virgina, a casa de oít:

quartos de Pígornv está roo

deada de árvore, tem calo
facção central para o ínvsr.
no e ar condicionado para (

verão.

ria, pelo menos, 90 mil dola das as construções, concorde

res . em ceder material necsssárt-

'Isso quer dizer qus SÓ um para a edificação'.
funcionário do Partido Co' Valentina Pígorov COmer.

munísta, ou alto oficial dI' ta, com perspicacia femini

Exército Vermelho, poderia na:

te� igual. ,

.

. I 'Não' esqueça que na Rús

'Mesmo porque Iá-não 'bas sia não há mesmo aparelho
ta ter dinheiro: é preciso tel de aquecimento e de refrígo
influência política para qur' ração, nem automóveis co

o govêrno, .que controla to
I
mo os nossos.'

'Na Rússia explica él<
.. , uma casa destas c1fstd,-

'A Organização dos Es·tado� pública diss�, numa entre

Americanos .(OEA) aprovou I vista 'radiofônica, que apoí»
convênio estabelecendo os di a política de' Eisenhowvl'
reítos e deveres dos seus contra ..a penetração serra

membros, nos CaSOs de lutas teíra do comunismo no Ori

civis internas, suscitadas poa ente Médio.

dissenções e Políticas.
*

-Ànuncia o Departamente
ue Comércio d�s Estados U

nídos que as importações do
País em 1956 subiram a

12.590,600 dólares, superiores
às de 1955, que atingiram a

11.334.400 dólares, em 11%.
*

AdIai Stevenson, ex-candí ,

dato à presídêncía da Ri)

- a roupa anatômica,
_ para o hom;em moderno

I •

!
É prática ... já está pronta para você' usar.
É econômica... custa menos, em relação \
à sua alta qualidade. É elegante ... desenhada
e cvctada por mo.delista de renome.

Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperi,aI Extra; Será um sucesso.

Porque
)

Imperial ·E·�etra nãQ é roupa feitá
.

- é roupa hem f�iià�"
.___.---

""'l"

• Fabricada com tecidos e aviamentos de

superior qualidade, pré-encolhidos.
• Corte 100% anatômico, mais confortável
e mais elegante.

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

• Garantida por u(TIa indústria especializa
da há 35 anos, no ramo de vestiário.

TECIDOS E'ARTEFATOS
Rua frotes, 374 • São Paulo

. S.A.

Distribuidor exclusivo:

MAGAZ;NE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A

Santà Catarina

•

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
"

1\

/

" 183:;'

*

Seis. nações �uropeias, reu,
nidas em Paris, chegaram
completo acordo quanto à

criação de um mercado co

mum le o estabelecimento d
'

um orgão q�e'concentre to

dos os recursos atômicos p'l
ra fins pacíficos.
.( . *

Informações procedentes
de Viena dizem que o regi.
me fantoche de .Janos Ka-.

•
dar, na Hungria, anunciou
que vai reduzir OS salário3
dos operários, a fim de dimi

nuir o custo da produção (I

combater a inflação.
*

Em Moscou, numa recepçao

em honra de altos runcíoné
rios búlgaros, Nikita Khl'us
chev voltou a elogiar o fale
cído Stalin, apontando-o co·

mo grande comunista e de'
fensor do marxismo, não obs

ante.

_

* J

Revela-liie nas Nações Uni

das que a Grã Bretanha

França,' Noruega ,e Estados

Unidos apresentarão uma

proposta estabelecendo que (

Egito dirigirá Os operações
do canal de Suez e uma em

prê.;a jiartícirfar : cobrará -

direitos: '

*
A Organização dos Estad.)

Americanos'está estudando a

possibilidade- da re1visão do

.

Pacto de Bogotá, a fim de -

'justá-lo às condições atuais
da política internacIonal.

*
Informa-se em '\;arsovia

I
que regressou a Mos,cou o ge�

neral Jersy"Brodzilow, ulti
mo oficial russo de alta Pa

tõ-r.-t-�a-e�dQD,ar-.9s �os
que vinha exercendo nas

Forças Armadas da Polonia.
*

Falando em COmodoro Ri

vadia, o· general Arambu ru

adverte os grupos extremi.,-
.

tas, qUe estão agindo atual
mente na Argentina, par'"

que terminem com a sabota

gem, sob petíá-de serem es·

ma-gados Pela força armada

•

ARMAZÉM
'Ven�e-se um afreguesa

do armazém de secos e mo"'

lhados, situado à rua Ani
ta Garibaldi, 48. Fac,ilita-se
pagarhento. Tratar no mes

mo local, com o proprietá
rio.

'ATENÇÃO!

Vende-se lHUa boa
sita à rua Matos

511, no Estreito,
com o sr. Aristides Borba,
em Biguaçú.

VENDE-SE-
Por mof.ivo

uma geladeira Bacelli, de
15 pés, e um conjunto esto
fado.•
rrÍlrar .A. Rua Gel. Bitten·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



d 1957 "O ESTADO" O MAIS ANTIop mAÍÜO DE S. UA'I'ARINl\
___

'

__

'

.4
� �-------------�.�F�I�or:i�an�ó�p�o�li�s�,_Q=_u_a_rt_a_-_fe_i__ra�,�2_7__d_e_F_e__v_e_r_e_ir_o e�.�. �----. __

' -

��--

•

o SENHOR JA VIU a·�maravilhosa variedade df

tPll10S de verão recebidos pela "A MODELAR"?

"

O SENHOR JA SABIA que as confel..,Jes mais fa
'mosas, as roupas mais bem acabadas' e de elegância qua
si Que inexcedível são as das marcas "DUCAL",
"'WOLL�NS', "LA SALLE" e "'c'HESTER", cuja venda
é, estatisticamente. a maior do país?

Que mais de 70% de Senadores e Deputados Fede
r ais vestem a roupa DUCAL?

Que essas marcas são, agora. exclusividade de .�
MO'DEL'AR" ?

O :sENHOR JA SABIA que durante êsses dois me

H:S (Fevereiro e Março) essas roupas podem ser com

pradas à vista, com 20% e pelo Crediário de "A MODE
LAR", que é aliás G mais antigo do Estado, -com 10% de
.1 batimento?

,
,.

ACEITE UMA SUGESTÃO',
Faça' urna vísha, hoje mesmo, ao

. 10 andar de "A
UODELAR" 'e será atendido com a expontãnea cordiali- I

"ade que é alí uma característica tradícíonal.

ç

O SENHOR JA SABIA que na "A MODELAR"
pode-se comprar uma bôa camisa esporte, por Cr$ ....
99,00 - um terno de linho, por Cr$,1.050,00 - uma boa
ca Iça de linho por C I�$ 420,00 e um paletó de schantung,
por Cr$ 280,OO?

-

O SENHOR 'JÁ Si\BIA que também em _,aletós, cal
'ias e camisas esportes, em conjuntos Saragossy, e tam
bém em artigos de praia, para homens e meninos, "A
MODELAR" possúe agora, no 10 andar de seu Estabele-
cimento, uma enorme variedade. e por/ prêços que na

verdade desafiam qualquer concorrêncla ?

Fi.ação da politica do Bra'�·1 ,em o que o -��em de negócio po�e e

el Ç/1'IItI
.

't
.

;I'e
"

B I'·
�

.' ',' .
-

lnao pode fazer '�
� r a ao ao pe ro o o I, I·ano ADICIONAL NOTURNO' s?lidária, po�e�do o débito O disp�sto j�d,icia� �a col-

RIO, 25, (V A) - A

pOlíti-r grandes emprêsas nacionais. do petróleo existente nas á mais organismos financeiros - Deve ser computado pa- fiscal ser exigido de qual-I sa vendida so e e�,ldldo �o-ea .I?�trolIfel'a do Brastl e�l interessadas no assunto, con, reas da. Bolívia consignadas o�icia�.. Dêsse modo, t�do o ra efeito do pagamento dos quer dêles, ressalvadas as vendedor, quand.o este aciorelação ao�.demaís países .fOl d�clDna,�o esse amparo a me ao Brasfl.
,'.

. dispoaitivo e.cono�ico-fIn�ll"- -aórríingos€'-feriados_ Ae(u:- põssibilidades de- ação re- na o comprador índependen-ontem, defmltlva a

unam�(!>1 dldas rigorosas destinadas 3 Esse auxílío, no entanto ceíro-comercíal ríca ,.gJ$res- d
-

d 'I'ríb S d T
.

gressíva, Acórdão da Lá te, para demandar o preço .
. men!� traçada pela comissão impedir o estabelecimento de' estará na dependência do ri samente imune d8--qualq�el ao. o ri - up. o ra-

.

S' 'I'ribespe.01almente nomeada pelo monopólios e a comprovar a
I
Igoroso exame a que essas Interêsse partieúlar, sendo b�lho, no Processo 96-54 Turma do Tribunal Federal .Acôrdã., do uperror rr u

presidente Kubitschek para ídoneídade técnica e finan� I emprêsas serão submetidas asseguJ;-a-difs' direitos iguais a (3-70-30 - 5/77). de Recursos, no Agravo de nal Federal, no Rec. .Extra
no �r�zo .�e !_O qi.as e sob a ceíra dessas emprêsas. I pelo Banco do Brasil, pelo. todo;s;'dentro, naturalmente AVAL - É nulo o pres- Petição 4.597, de Minas Ge- ordiário 2,8.614 (2-70-1()presl'�enCla do mlpi-stro do'. O estabeleci�.ento de'fini Banco Na,ciona� de

. �e�,en'-I'-d"ã s,e_yera clasairícaçâo a que tadc -por sociedade, em de- rais (4-30-10-35 - Respon- - l-57).Extepor, apresentar a, con- tívo dessa polítíca decorreu

I VOIVlmento,
Econom!�i) e de estarao suleítos, � ôrd t t t"1 b'l'd d _

1 524�56) . SERVIÇO' NOTURNO -clusâo �os seus . tra9alhos de pronunciamento unânime
, ...
_,_r:"

--

.

�.

.'.
, "ac?r. o co� ?S es a u os sa I I a, e,.... .

Essa polítíca tem por funda dos componentes da comís-. -r' ç-fÇ
,-

, SOCiaiS. Acórdão da 3.a MERCADORIAS - Sua Sempre. é devido o adicional,
mento o amparo do Brasil às são dos mi�i��r�_.,g{n!:;C1;e-::-·r

-

Câm. Civil do Tribunal de

I
entrega, em pagamento de, havendo' escala de reveza-

M.................... rtor e das �,gtãs militares

C '1' H k
I

S A Alçada de São Paulo" na quota de sócio de firma que menta ou não, por ser um

ft've"n:srar..:.--
o ��efe,/c:\Q§ gabinetes Civil e ar 95

. oepc e ..
-

. Apel. 16.210, de São Paulo

I'
encerrou as atividades, não preceito constitucional Acór

-;�'-'--"�'

I' ���ta9 da' �t:esi?�n�ia -
.

(2-70-130 - 1.:>49/56). incide no impôs to de vendas dão .da 3.a Turma do 'I'ribu-apos uma reunlao Inicial em C -. Idi·' . -

D' t -it IS' d T b Ihque foram examinados os

.

omerC10' e o . as ria CARGO DE

CONFIAN-,
e conaignaçoes, no IS rr o na uperror o ra a o,

pontos doe rvísta de cada com' ÇA - Se o empregado, an- Federal. Resposta do Dep. no Proc. RR-160-56 (3-50-50RIO, 25 - Até ,�g()ra, ne- Á- I 4 5 )nhum corpo mais foi aínda ponente' e encaminhadas as ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR'DIN R.A. teriormente, ocupou cargo de Rendas Mercantes da � Adicional - 1.55 - 6 .

encontrado entre 03, escom-
.

soluções fina-lm_ente' adotadas C O N V O C A ç Ã O efetivo, na hipótese de res- Pref. do Dist. Fed. no Proc- CI,61
bros do edifício da rua do com,a aprovaçao de todos. Pelo presente ,"JitaI são convocados

.

os senhores cisão do contrato sem jus- .4.866.464-56 -(4-50�10-1 - SERVIÇOS PUBLICOS-�osário. A lista de vítimas leronMteamcedmo essmoao.r'eso dCehual}cCo� acionistas da "Carlos Hoepeke S/A Comércio e Indüs- to motivo, a indenização 1.566-56). As participações do govêrrevelada continua assim em l' . , .

issembléí 1 t
.

d'
, .

1
-

I
'

nhecimento ao presid.ente da Tia a se reumrem em ass.em ela gera ex raor marla, será em dôbro, caso a soma no em seus ucros sao eQCC u�quatro. ,

1"
"

17 h
'

MOVEIS � Não é devido d'b t
- ,República das conclusões 'n que sera rea Izada no dia 29 de março, as oras, n,a dos períodos atinja 10 anos. das a trl u açao, porem, os

que chegou a comissão, ten- Hlde social à rua. I.. onselpeiro Mafr.a' nr. 30, nesta Ca- Acórdão da l.a Turma do
o impôst-o de consumo, quall lucros levados a fundos de

do o sr. Kubi�c��k manj- r,ital, para deliberartOID sôbre a seguinte: TST, no Processo RR-778-
do os,m�véis ·se desti�rem reserva são integralmentefestado s�u regozIJo !lnte' o '

ORDEM DO DIA' �6 (3-50-100 _ 3/57) ao proprlO uso do fa15rICan- tributados. Acórdão 45.430,fato de dispor 'o BrasIl, des- " \)
,

.

t P 6915 d J t
'.

de já, de uma política obje- 1 - Reforma oos Estatutos Sociais CONSTRUÇÃO _ O pro-
e. arecer. , a 'un a

I do 1.0 COllS Contribuintes
•

tiva e clara que permitirá a 2 - Eleição, d,� cargos vagos da Diretoria 'prietário das obras é soli- /Consultiva do Imp&'sto ,de I no Rec. ,42.515, do paranâ
Il!aior urgência na, explora- .3 - Outros 8i'-Santos' do interesse da 'Sociedade dáriamente respa-nsável com Consumo, no Proc. 226�56, (4-30-10-1 - Emprêsas -

ça?, pelo .n.osso pms, do pe' Florianópolis, 23 de fevereÍl::o d� 1957' o construtor pelos danos de São Paulo (4.30-20-1 -

1.5157-56).
' .

troleo bollvlano. A I D" d 'S D' t "d t ' .. ,
. 1.527-56).

. �os trabalJ::t?s levados a e
ce on ano e ousa - Ire or presl en e ca,usados

, ao_ predlO con.fl- OBRA CERTA _ PoderEntO r,esultara uma declara" nante. Acorda0 do SuperIOr 'I' It t
.

ção de cufa redação foi im- Tribunal Federal, no Rec. u. rapassar qua r,o anos,

cumbid? ? Consultor Qeral Extraordinário 25.359 (5-30-
sem se tran�form�r em co�-da Rep,ubilca, g:!:le este,ve pre- A industrta de roupas feitas é uma 'das prlnci- 90 _ VIZINHANÇA _I trato por tempo mdeterml-

MELBOURNE, 25 ":"-0 Bra- sen�e as reumoes_ leyad,as a. pais nos paizes adiantados da Europa e Estados
/' nado, desde que não seja'si! enfrentará' o Canadá e e�elto. A declaraçao sera as- Unidos. ,ao 57).

possível determinar a Cbn-Cuba se m.edirá a Venezuela sI11ada por todos os compo- A' I •

1 E d d
.. I

-

_., - .

Ilientes.da coml'ssa-o_
' roupa mperla xtra é pro o.to li prmclpa CONTRATO - Cláusula clu,sao da obra. Acord,ao dana primeira rodada elimina-

tória do torneio.(la copa Du- ° amparo a ser
_
dado às. industria do genero em nosso paiz. contratual p.ode obrigar ao La Turma do TST, no Pro-

,vIs, �egun,dQ as resulta.dos do
I emprês�s interessadas .será, , Estas famosas roupas bem feitas, podem ser ad- Ipagamento (do imposto do cesso RR-664-56 (3-50-30 -

sortei?' l!ealizS;dQ �oj,e p�la I
no ,septldo de aparelhara-las qdridás facilmente pelo Crediário do Mág'azine H?e- sêlos a parte que dêste es- 1.522-56).

. A"sSQClaçao, AustralIana' de,. par� que .l?ro�eda� -, com
_

a
tava isenta por lei. .Acôrdão PROMISSORIA _ S,l1a au-Tenis' "

'

. malDr urgenCla, a extraçao
", .

.,,.
'.

do TrIbunal Federal de Re- tonomla e formalIsmo de-
cursos, na Apel. 3.73i, do I vem. ser examinados em ca
Distrito Federal (4-30-30-11 da caso concreto, não poden

.Cláusula - 1.531-56).' do ser resolvidos em tese.
'DESPESAS -- De carre� Acórdão do Trib. de Justi

tos, utilização de portos, fre-I ça de São Paulo, em Apel.
tes, etc., só. estarão de por- 78.360 (2-70-130 - 1.518-
tos, fretes,' etc., estarão' isen

156).tas do pagamento do impôs- -REGISTRO DE COMPRAS
to de consumo se figurarem; - No, Distrito Federal, ·só
n� própl'ia ...nota fiscal, em está obrigado a escriturar o

parcelas seperadas e discri- livro "Registro de Compras"
)miIiadas. Respdsta à con� aquele que é contribuinte do

- � suIta da firma L.F.P. Ltda., imposto de vendas e cQnsig-'
do Rio de Janeiro, formula- nações. Consult�· formu,.
da à �cebedoria do Distri- .lada por E ..R.S.L., ao 'Dep.
to, Fe'deral, Processo de, Rendas Mercantes da
'282.183-53 (4:30-20-1 - Prefeitura do Distrito Fe-
1.526-56). deral, Pl'oc. 4.974.163-55
'HERDEIROS - resJ)on- (4-50-10-4 - 1.534,:'56.

§alYilidâae dos· núdeirõs RÊeis'io·DE COMPRA -

_ . CAIRO, 25 :.,- As duas hl)
ras e vinte e cinco minutos
hora local ,teve início a por
t.as fechadas no Palácio ·Kub·
ben a conferência tIos chefes
de estado Arabes. Nesse en

contro, o rei Saud da Arabia
Saudita empreendeu a, tare
fa de convencer o rei Hus·
sein da Jordânia e os presi.
dentes Nasser do Egito e Ru'
wa,tley da Síria das vanta'
gens dI) plano Eisenhower.

;�;..��:���:�t�:B�A-I��( I"são f.requentemente a origeln do
,

'

mal-estar geral. ' Sendo a bexiga a
.

porta de salda das substâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do

sangúe. soffe-s� dores ,cruciantes.
devido a cOnstante passagem de táis,,=
subst�nGias por êste delicado órgão,�_::......,IIIIII!!�.,..

, .

������
.;. "

.

!stes males e o exa- �.;;;- "'-�En). vidros geAO . gerado desejo de l\livia� � -�
e 100 'pílulas a beXIga. �.el'e(l1 ser' com- -.:::::::::::-

,
�

.
-

, • batlcos. tomarido • .ainda hoje. as Pilul.' De Wltt. Sua açãoO �Fande e mais c.lml!nte e anllsétlc'!. faz-se sentir logo na bexiga. nos rins e
eco",�rnico . em todas as vj.� urinária" As Pílulas DeWitt são fabrlca-" l' , das especialmente para as doenças dos Rins e d. 8exlga,

Aviso
.

De órclem do M/msen;liOr Vigário 'Geral da, Paroquia
fica transferida até segunda ordem à missa e Procissão

. de N. S. do Parto motivo de achar-se em grande enfer
r.lidali_,e o Provedor desta Irmandade.

Consistório em Flórianópolis, 14/2/957
O Secretário

CASA
Médico. peq. família, 2 filhos maiores, procura alu

gar casa cl 3 dormitórios. Oferta à Dr. S. Hoffmànn,
Caixa, Eóstal. 425;· ·OH Hot(ll Lu'x. " .

SOCIEDADES POR QUO_
TAS - Não estão_ sujeitas,
abrigatôriamente, à foi-ma
de liquidação prevista no

art. 335, v, Código Comer
cial. Nelas há. de ser obser-
vado precipuamente o (!on

trato' e, subsidiàriamente, no
que fôr aplicável, a lei das
sociedades anônimas. Acôr
dão do' Sup�

.

Trib. Federal,
no Rec. Extraordinário ....
,24.876 (2-90-10 - 1.551-56).

(Transcrito de "Visão") .

<' IIIDÔfS?IlO�
PASTILHAS

DA
!
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"O ESTADO" U ll1.ÍUi3 ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
1

. Florianópolis, Quarta-fei 1"a, 27 de Fevereiro de 1957

f D IT A L
JUIZO DE DIREITO. DA (28.870rrí2), fazendo frente
PRIMEIRA VARA DA

CO-I para
a estrada Geral, la-do

MARCA DE FLORIANÓ- e fundos com terrenos de
POLIS. Miguel Marty, extremando

� de um lado com proprieda
Edital . de primeira praça.' de de herdeiros de Manoel
com o prazo

. �e vinte (20) I Paulino .Jacques, havendo
, dias, t no referido ·terreno cinco

casas, sendo uma construí
O Doutor Walde- da de tijolos e estuque e

as demais construídas de
madeira, das quais uma é
de tipo galpão, onde atual
mente se acha instalada a

escola, sendo que tôdas ás
casas são cobertas de, te-

ra Vara da Comarca lhas, .assoalhadas e se

acham em mau estado de
conservação, estando a Es
critura no Cartório do 20
sub-distrito do Estreito e

miro Cascaês, Juiz

Substituto da Primei
ra Circunscrição Ju
diciária, em exerci
cio do cargo de Juiz
de Direito da Primei-

de Ffor ianópol is, Es
tado de Santa Cata
rina, na forma da
lei, etc.

Vende-se
Vende-se um :;mocking por preço de ocasião. R.

Altamiro Guimarães 12 - telefone 354t:. ;-

Todo o tecido u8at10 nas famosas roúpas Imp�
ria-I Extr_.. é pTe-encolhido, assegurando assim uma

roupa impecaveÍ, que não se def�rma �om o uso e

veste bem em todos os tamanhos.
.

Estas famosa:; roupas são distribuidas com ex-'

clllsividade nesta 'cidade pelo Magazie Hoepcke.
Hoepcke.

-'EDITALIEIDlrece.r.
Eutrõfícamente, sem dro

gas, sem massagens, sem

aparelhos, ,
sem esfôrço fí-

sico e sem sacrifício na ali- Edital

do Ministério Público, e,
ainda, edíjalmente, cem o''

prazo de trinta dias, os in
teressados Incertos e 'des
conhecidos, e <I Dominio da

União, por seu represen
tante em Florianópolis, por
ofício com A.R., se julgado
necessário, apesar de ju
risprudencia do S.T.F., a

fim de que, dentro do pra

Zo legal a contar da cita-
'.

.

-ção, e sob pena de reveha,
FAZ Saber aos que o apresentem; querendo, a

presente edital virem ou contestação; V -- Que, não
.dele conhecimento tiverem sendo contestada a áção,
que, por parte de MATIAS deve ser logo' reconhecido
JOÃO JUNCKES, por -aeu r e declarado, por sentença, o
aldvogado Dr. Paulo Feli- domínio do a�tor sôbre as

pe, lhe foi dirigida a 'peti- terras
.

descritas. Dá-se ii.
ção seguinte: Exmo. Sr. Dr. causa o valor de 2.100,QO
Juiz de Direito de Bigua- para efeito de taxa judiciá
çu. Por seu advogado sub- ria. Protesta-se por' todo o

assinado, vem Matias João gênero '_ de provas, admís

IJunckes" brasilelro, lavra- síveis, inclusive depoímen
dor, casado, domiciliado no

.

to pessoal dos interessados
Louro, distrito de Antonio 'Ne'stes termos, R. e A. esta,
Carlos dêste Munícíplo, ex- com os documentos junt08,
pôr e requerer a V. Excia. o P. deferimento. Biguaçu,
seguinte: - 1 - Que há 18 de janeiro, de 1957.
mais de 23 anos possui, por (Ass.) Paulo Felipe. Rol
ocupação, uma. gleba de das testemunhas; ..,_ OUm
terras" no lugar denomína-. , pio Antônio Schmitt, Jo
do Louro, nesta Comarca, sé Pedro Kohns, João Luiz
com mais de 15 hectares' Junckes. DESPACHO: A.
ou seja, com a área apro- designo Q dia 10 de feve
ximada de 153.912,00 m2, reiro, do corrente ano, pa
confrontando: pela frente, ra a 'audiência prévia de
ao norte, com José Neis e justificação da posse. Cien
Pedro Weber, onde mede', tifique-se o dr, Promotor
43 braças; fundos, ao sul, IPtfblico. Bíguaçu, 18:-1-57.
com Romão Schmitz, onde I (Ass.) Jaymor Guimarães
mede ,63 braças; do lado Collaço, Jjuiz de Direito.
oeste com o suplicante, me- SENTENÇA: Vistos,
dindo 600 braças e, do 'lado etc. Homologo, por' senten-:
leste, com Manoel Junckes, ça, a fustificação de fls.
uma extensão de 300 bra- em que é requerente Matias

-

ças, partindo da frente,. João Junckes, para que'
alargando daí 20' braças, produza seus juridicos e

continuando assim até os legais efeites. Cite-se, pes
fundos, numa extensão de soahnedte, por mandado o

300 braças, confrontando dr. Promotor Público e, os,
com Marcos Schettzer (con- confinantes do imóvel em

forme croquis anexo); n questão e, por edital, na
- Que a posse dêsse ter- fórma do'- paragrafo pri
reno t�m sido por ele exer- p1ei:t:o do art. 455, do Cod.

f Ve�de-se casas de madei- cida, desde o' início, mansa Proc. Civil, os interessadós
ra, com agua e luz, no Es' ,t! pacificamente, sem in-' incertos, para' todos, que
treito� por preço de Qcasião.' terrupção, contestação ou rendo, contestarem o pedi
Informações mi ;:Metalúr- oposição de alguem, e -CO� d�() prazo àa lei. CUlitas
'giea"AtIas" cottf10sé; à rua ,a intensão de dono, animus AiJmd. Biguaçü, 5 de fe
Gaspar Dutra, 114, Estrei-' domini que se manifesta vereiro de 1957. (Ass.)
to. ..1 '. i por atos constantes' de ex- J"aymor Guimarães Col-

ploração 'agricola e feitura laço, Juiz de Direito. E pa
de benfeitorias - no local; ra -cheg'ar ao conhecimen
III - Que, assim sendo, se to dos interessados, passa
.acha' perfeitamente confl- o presente edital com o pra
gúrado, com todos os i'e- 2:0 de 'trinta dia�, que
quisitos legais e a seu fa- públicado e afixado na

vor, o usocaplao extraor- fórma ,da lei. Dado e pas
dinário ·no art. 550 do CÓ- sado nesta Cidade de Bi
digo Cívil; IV ..,_ Que pre- guaçu, �os séte . dias

.

do
tende legitimar a sua �i- mês de fevereiro do ano de
tuação de fato, o suplican- lllil novecentos e cinquenta
te, na forma dos arts. 454 e séte. Fru, (Ass:) Orlando

1 usque do Cod. Proc. Civil, Romão de Faria, Escrivão,
requer a V. Excia. a desig- a fiz datilografar e suba-,
nação de dia, hora e lugar, crevi.
para qúe, com as testemu-

.

\

Bigu.açu, 1 ';de fevereiro
nhas abaixo' an:oladas, se de 1957.
,proceda a justificação ;do (Ass.) JumOr Guimá
alegado, após a qual deve- rães Collaço - Juiz de Di
rão

/

ser pessoalinente cita- reito.
dos os atuais confron- Confére' com o original
tantes e interessado.s

-

cer- afixado no logàr de costu
tos, 'e suas mulheres, se ca- m�.

.

O Escrivã(\: Orlan4o
sados, bem como O órgão Romão de Faria.

mentação, rejuvenescendo o. prazo

organismo
INSTITUTO V. COLó

CLUBE DOZE' DE AGOSTO
PROGRAMA DO CARNAVA.L

Sabado , (2)' - Baile de abertura no Dôze

Domingo (3) - Baile no Dôze
.

Segunda (4) � Baile In�antil no Dôze
,

.'
- Baile no Práia

Terça (5) - Baile no -Dôze
Os bailes começarão às 22.00 e o infantil será das

15,00 às 20,oõ horas.
.

PREÇOS
MESl\:S - No Práia - Cr$ 150,00
- No Dôze Cr$ 300,00 por uma noite
No Dôze - Cr;� 500,00 por três noite.

_

Obs. A mesa por uma noite- só será vendida a

nr do diâ 2 (dois) as 14.00 horas
- Cada ,sócio só poderá adquirir uma mesa

- ROLHA Cr$ 300,00 por noite

CONVITE'registrado no cartório do
FAZ SABER aos que o Tabelião do 20 Ofício des-

-'- Casal (com 2 dependentes) .,- Cr$' 1.000,00
presente edital de primeira ta Capital, nele a fls. 138,

iodas as noites.

praça com o prazo de vín- do
.

livro .de transcrição,
- Casal, (idem) - Cr$ 400,00 por uma noite'

te dias virem, ou dêle co- ant. nO 3.540, ant. 2.495, fls.
- Individual - Cr$ 700,00' pa-ta todas as noites

nhecimento tiverem que, no 186, livro 3-A, data de 3
- Individual - Cr$ 300,00 para uma noite

dia vinte e cinco (25) de de julho de 1951. 'I'ranscrr- Obs.- Estudantes terão 50% de .abatimento, com-

março próximo vindouro, ção. Trindade 40 sub-dís- urovando-o \
" _

' rantido ,p�ra diminuir em

às 14 horas, o Oficial de' trdto desta Capital, E, para I A posse.da mesa não dará direito à entrada sendo ne-I' qualquer Ida.de, 7, 25, 45, 60
Justiça dêste Juizo, "trará que chegue ao conhecimen- ! cessárí., a/carteira social ou o convite. ou maIS. quilos, renov�ndo
a público pregão de venda e to de todos mandou expe-

I -

H.E S E R v,«
'

.' I
o org�n�smo e �r?d�zmd{j

arrematação, a, quem mais dir o presente editei quese- 1.0 - As senhas serão distribuidas às 7,00 do dia
I
um ra!ll?O re:qUl.h�rIO 01'-

der e o maior iance ofere- rá afixado no lugar de 2? de Fevereiro e a venda será "ínlciada às
, . gan�co e estético.

Ó
. cer

'

sôbre a avaliação de costume e publicada na 8,00 horas. I"
DIretor VICENTE COL

Rua Rosa e Silva, 170-
, cento e cinquenta -mil cru- forma da lei. Dado e pas- 2.° - O pagamento será: feito no ato' da aquisição. Caixa Postal, 5696 - SÃO
zeiros (Cr$ 150.000,00), sado nesta cidade de Flo- não sendo atendidos pedidos por escrito, te. PAULO
valor dos bens penhorados I r�anópolis� aos vi�1te � dois lef�nes ou crianç�s! mas sim por pessoas au-

a Armando Gevaerd -

na dias do mes de fevereiro do tortzadàs pelos SOCIOS. Ba rraqu I (} h s
ação executiva que lhe mo- ano de mil novecentos e 3.° - Os convites obedecerão às exigências estatu.

-

,

ve Banco Nacional do Co- cincoenta e sete. Eu, (a.) târlas e só serão fornecidos até às 17,00 ho, ITAGUi\ÇÚ
mércio SIA, filial desta ci- Hygino Luiz Gonzaga; 'Es- ras do dia da-festa. Continuam atraindo gran-

dade, que são os seguintes: crivao o subscrevi. (as.) 4.0 _ Os convites só poderão ser fornecidos pela.. de número de pessoas, as

- 1.0) Um terreno situado iWaldemiro Cascaes, Juiz Secretárià. barraquinhas, que ora se

no lugar Itacorobí, sub- de Direito, errr exercício. 5.0 _ O' convite não dará direite a mesa que sera .realizam em Itaguaçú, em

distrito da Trindade, nesta Confere com o original. paga a parte. regozijo à Nossa, Senhora

Capital, com a área de vin- Hygino Luiz' Gonzaga D E T E R M I N A ,ç õ E S dos Navegantes.. -

te e oito mil oitócêutos e se-
,
Escrivão da Prírrrelra.Vara 1.0 _ E' rigorosamente vedada a entreda de meno- Prosseguirão, animadas

tenta metros quadrados I Cível como todos os anos acon-
res nos bailes noturnos,

. tece, -até os próximos sá-
2.° - No baile infantil não será permitido o uso do

, hado, domingo e segunda-lança perfume. .

- feira. Para tanto, estão to-
. 8.° - A carteira social ou o convite serão rígoro- dos convidados, fiéis' e povo

mente exigidos à entrada. em- geral.
4.° - O baile do Departamento Balneário (Prâía)

-

, , /

se regera pela mesmas instruções. �-........_........._.............""-..................

5.0 _:_ Os cartões de frequênçia só terão valor
.

ptlra <> CarnavàI.
.

O N I B' U S'
'Para o bai.le 'do Prá�a haverá oniPt� em horas e a

],reços a anunCIar oportunamente.'
-

_.

,SERA' RIGOROSAMENTE PRornlDo O US() no
LANÇA PERFUME GOMO �NTORPECENTE ,'(CHE-.
RETA).

par-

� Exma. Srta. Aliç� Maria

,dos Santos, da sociedade
paulistana, cujo organismo,

para antes rebelde a todos os

tratamentos, se submeteu, a

conselho médico, ao siste
ma COLó, emagrecendo 45

quilos.
Tratamento próprio' e ga-

VENDE-SE

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

• Constru�ão sólida, sendo •. clixa interna de COBRE •
,e�estidà de material altaplente ISOLANTE (lã de vid�o). \':" �

: �:�:;:�Cí:ut:,;,át:: ��b�!:�e�::�i;:m;i���:���ÁTO., ,�( Querosene' a 'D-o·ml·cl·I,-uQue proporc;íona grande ECONOMJA. • 1.' ,

�
,

'. '"(�.. Jl � .Os pedidos devem ser ,encaminhados ao Posto 5 pr6-
.

.

'O .

' i
. ", ximo a EscollÍ <de Aprendizes Marinheiros ou pelo tele-

GARANTe o QUE FABRICA
' 'fone 6209.'

'

_. ------ �

'--::::: _ -----:;-::::. I., ... .11 f'-"� <

---- ------

l A V A N O O C OMS A B Ã O �:j;? ", j
: ,) ,�,;.!

�irgem ESJ;ie,ciaHdade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - JoinYille -,(marca registrada)

economiza-se/ tempo.e dinheir�

ECONOMtA -�bsoluta
Grande CONFORTO

AQUI?CEDCR

ELÊTRICO

ly;ta�'4-
IMERSAà d, CHUVEIRO__.",,&óiI-'____

OI

/

Capacid�de 30 LITROS

/I Con�truido int�,iramente de ,

r_ eabre.

• Aquecimcr)lo ultra rárcido,
'/

" Játo abundante na temDe·

..; ratura de�e)ada.

o MISTURADOR DÃKO. de "

togem instcntonea,' permite o

maior 'es�alo de 9,oduoções de

TEMPERATURA,

'

.
..,.

"'-,
....

'

. "

,
.

,

;o;;

CONFORTO ab$oluto
Grande 'ECONOMIA

I

.I

>.....
'

/ -_ . .,;:�.' _"

AQUECEDOR EL�TRICO"CÉNTRAL "

Capacidade:
100 II 1.000 litros,

JUIZO DE DI.REITO DA

COMARCA DE BIGCAÇU
_'l'h".-q 5 ,

de citação com o

de trinta (30) dias

O Doutor Jaymor Gui
marães Collaço, Juiz de Di
reito da Comarca de Bí

guaçu, Estado de 'Santa Ca
tarina, na fórma da lei,
etc ...

- "

Desde a escolha jlos tecidos padrão corte e aca

bamento p.::rféito tudo � mo'tivo do. ,máximo cuidado
,pelos expecialistá!i r�sponsaveis pela confecção das
roupas Imperial Extra. $ó assilll é possivel obter uma
roupa per�eita e que veste bem•.

Pelo Crediário do Ma_gazine Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta ddade-estas afa-
madas roupas.

-

-

.
.

Vende-se, na rua São Juda.s Tadeu,
-do 10x27 .

Tratar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O 'EST�DO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.'\ Florianópolis, Quarta-lei 1'a, 27 de Fevereiro de, 1957

A Praça Getúlio Vargas foi pequéna para àbr'igar quase dez mil cessões que foram ver o extraordinário pedal ador €olombiana com

pletar aos 100 horas ciclisficas -�_. Enfusr aSma inc:ontido nps instantes derradei ros da ,dificil prova - Conduzi�o' para; o Hospital

6

dos "grandes impulsionado- orddnáríd pedalador, pror- tarinense e a Ciclistica Ro
res do esporte do pedal em rompia em aplausos frené- sa 'Netto, considerada a

Santa Catarina. ' ticos. Do veículo Zuluaga maior impulsionadora do
Celimo Montes Zuluaga passou para o automovel ciclismo na Capital, centro

pedalou sempre com calma que o conduziu ao hospital laram a prova sob a dire
e, desembaraço, sofrendo onde ainda deve se encon- ção geral do valoroso des
durante o percurso erueis 'trar sob cuidados médicos portista Reinaldo Pinto
'torturas, pois realizava a para refazer-se das ener- Rosa. Também os ciclistas
prova sobre a dura pista de gias gastas. "

que de seis em seis horas
paralelepípedos, quando es- Sua jovem, esposa e o se revezaram na fiscaliza
tá acostumado a fazê-la so- filhinho do casal, de dois ção dos movimentos, de Zu
bre pista asfaltada. Cres- anos pressumíveis, estive- luaga não deixaram de re

ceu, assim,' de vulto o fei- ram no local da prova du- ceber aplausos, tendo to,
to de Zuluaga, ainda mais rante todo o tempo até ma- dos nos derradeiros momen
nos instantes derradeiros drugada, animando o va- tos pedalado ao lado do
quando para surpresa geral lente corredor. O povo, es- consagrado ciclista. A Ins
imprimiu grande velocida- pecialmente os moradores petoria de Veículos tambem
:le ao veículo, assim per- da Praça Getúlio Vargas, deu a sua parcela de cola
manecendo por quasi duas mais uma vez deu provas boração para' o êxito das
horas até atingir o 1000 mi- sobejas de hospitalidade B. 100 horas ciclisticas.
nuto. A grande mole hu- carinho, cercando Zuluaga, TUMULTO
mana que' se comprimiu ao sua esposa e filho de to- Ao completar a prova das
redõr da Praça Getúlio Var- das as atenções. 100 horas, Zuluaga recebeu
gas a cada volta do extra- A Federação Atlética Ca- tremenda ovação, tendo si-

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

tOm·a nova lista, Nivaldo leve seu nome riscado
RIO, 25 (V. A.) - A lis- de qu� os seus membros PONTAS DIREITAS ,- tando quarta-feira de Cin-

ta de 33 jogadores para a não quiseram ou não sou- Cláudio, Joel e Oarrincha zas para a concentração.
seleção brasileira, apresen- beram realizar uma tarefa MEIAS DIREITAS Caso não possam dorrpir no
taua sexta-feira pelo con- organizada. "A nova relação ] Zizinho, Dino e Garrtncha Vasco, pois os jogadores
selheiro Luis Vinhais, não é a seguinte: _ COMANDANTES - índio cruzrrialtinos regressaram
teve vinte e .quatro horas ARQUEIROS - GHmar, e Zêzinho

>
'do Sul e só existem trinta

de existência. Sábado, pela Edgar e Castilho MEIAS ESQUERDAS' - camas, os jogadores dor
manhã, na F.P.F., o técni- ZAGUEIROS LATERAIS Evaristo e Del Veccio mirão no Hotel Novo Mun-
co Osvaldo Brand�o. deci.' DIREITOS .- Djalma San- PONTAS ESQUERDAS do e durante o dia irão pa-
díu - como era lógico - tos e Pauhnho _ Pepe e Canhoteíro

,

ra São Januário.
organizar a ;ua própria lís- ZAGUEIROS CENTRAIS HOJE A APRESENTA- PASTINHA TAMBÉM IRA
ta, de craques, vetando prà-' - Edson e Belini çÃO Por conta do Bangu e co-

ticamente o trabalho do ZAGUEIROS LATERAIS Será hoje' a apresentação mo premio, o massagista
conselheiro. Assim, tôda a ESQUERDOS Nilton dos jogadores, menos, natu- Pastinha seguirá com a de
trabalheira do Conselho Santos, Olavo e Oreco

, ralmente, os que Se encon- legação, brasileira para Li-,
Técnico foi abandonada, MÉDIOS - Formiga, Ro- trarem em excursão com os ma

numa demonstração pública berto, Zózimo e Zito seus quadros, corno no ca- A CHEF'IA
soo de elementos do Flamen- Foi convidado para che-

go. Às 12 horas os paulis-I fia o sr. Paulo Machado de

tas, que chegarão às 10 pe- Carvalho, que provável
la VASP, estarão em São mente não aceitará a indi-

,

Januário. cação. Qs nomes cotados pa-

TREINOS E CONCEN- ra o 'pôsto, dentro do es-

TRAÇÃO quema aprovado no .Restau-
Dois treinos em conjunto rantsBem, de São Conrado;

estão programados, sendo o são, os seguintes: deputado
p1'lmeiro depois de amanhã socialista Rogê Ferreira ou

e o segundo �a sexta-feira. o Sr. Afrânio de Oliveira,
Durante o Carnaval, os era- êste secretário ,do Gover-

ques serão dispensados, vol- nadar Jânio Quadros. Fala
va-se" onterrí.v-na possibili
dade de um remendo na si
tuação, entregando o lugar.,
ao sr. Artur Pires; presi-
dente do Vasco.
O FLAMENGO NÃO QUER

DAR JOGADORES
O Flamengo continua a

anunciar que não cederá
jogadores para o seleciona
do, pois não se conforma
com o sistema da escolha
do técnico.
REUNIÃO DO CONSELHO

ARBITRAL
,

Já o presidente, Antônio
do Pa,sso deClara que est�'
pronto a realizar, ainda
-hoje, uma reunião do Cou-

-

Em 1925 JoinvilIe Í'ece- 'I ria do Chile. O certame fe- selho Arbitral, a fim de que

beu pela primeira vez a vi- minino foi ,disputado pela a .sitllação seja ,discutida.
'lita do Avaí que enfrentou primeira vez vinte anos d� I

Desde ontem está colhendo

o América" tendo o cotejo pois, em Lima, sendo ven-l com os clubes.

terminado sem vencedor: cedoras es argentinas. Os

'Vende-' se2x2, tentos consignados por 19. titlll?s�1 masculinos até
,

-

Al'llaldo butra e Mambrini hOJe dIsputados pertence- ,.

ral'"' OI'tO a' Arg'entina', seis CAMINHONETE BED-
para os avaianos e Patapio 11

:FORD
e Raton para os locais. O ao Brasil e cinco ao Chile� 1950

Os 9 titulas femininos: Ar- Vende-se, motor - pin-Avaí formou assim: Boas;
4; Chile, 3 e Bra-, tum

_:_ lataria em estadoZéca e Botafogo; Joel, Eles- gentina,
de nova.

bão e Zé Macaco; Zanzibar sil, ,2. fl'atàr a Rua Conselhei-Lins, Frota, Mambrini, Àr- * * *
1;0 Mafra, 33.

naldo Dutra e China. O Tiradentes Esportes \

* * * Clube, da cidade de Tiju-
O' primeiro Campeonato cas foi fundado em 1947 na

Sul-Americano de Atletismo data gloriosa do prato-ma 1'

verificou-se em Montevi- til" da liberdade: 21 de
déu, em 1919; com a vitó- abril.

Astro inconfundível do

ciclismo mundial, orgulho
de sua patria,a Colombia,
Celimo Montes Zuluaga por

quatro dias, quatro noites
e mais quatro .horas mono

polizou, as atenções do' po
vo florianopolitano, exibin
do-se na Praça Getúlio
Vargas pedalando ininter

ruptamente durante todo

aquele longo periodo de

tempo, sob o sol e a chu

va, sem dormir um minuto
siquer, numa demonstração

, patente de admirável força

"I d; vontade e uma resisten-

[ela
as.sombrosa.

As "100 horas Cicldsti
l cas" conto dênominou a
,

prova Isvaram à Praça Ge-
túlio Vargas durante os

quatro dias e quatro' ho

ras, tina multidão de 'cu-

riosos calculando-se que
'cerca de 50 mi-! pessoas vi
ram Zuluaga lutando con

tra todos os obstáculos pa-,
ra levar de vencida a proe
sa mais sensacional de to

dus os tempos. Só na oca

sião do término da prova, Ó

;::!ue se 'verificou na noite de

ante-ontem, dez mil pessoas
aproximadamente se enCOR

.ravam naquele 'magnífiCo
local.

Como tivemos oportunida
de de divulgar, o bravo cí
-Iista iniciou ao "100 horas

Ciclisticas" às'17,40 horas
le quinta-feira, presentes
altas. autoridades, destacan
do-se o edil florianopolita

,
no" dr. Osmar Cunha, um
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IASOUETEIDL . VI LA

espetr.culo demais. Não "!ll

joa e sabe a medida exata
de seu poder e o momento

oportuno para exibir-se. E

quando faz, entra em cena

rapidamente, e qual relâm

pago, ilumina completamen
.e o palco e se retira, dei-

d d xando bem claro que antes'::0 "ás' da pelota, e in imi- o mun o.

tável. I Vítima da política, foi = depc.is era escuridão.
Tem estilo, criou uma da do como liquidado. Ei-ll) Ele sabe ser querido mas

escola, mas uma escola qu",
I
então que volta melhor, sem brnar essa coisa m')-

3ómente tem um mestre, I ma'is depurado, mais firme nóton;l qúe é o símbolo.

1.U� é ele próprio. Basta' e mais eficiente. É homem 3p.rá sempl'e lembrado, ,de
)lhar uma jogada do cra- para com um lance resolver pois (lue depuser as. chu-

'lue para ajtíTz-armos que urna pflr"tidà. teiras, como uma persona
�

'h
-

d' idade humana, assim como, leVYtalS averao OIS. .Há o Caymi na música, I)
J)e_Dvis que o vi em nos-

'

Sua história mesmo é; ,Heitor dos Prazeres no pri- G Noel �osa. Teremos sem

sas canchas, e que fiz idéia :ora ,do comum, pois na ho- mit'iVism'o de nossas ima. pre em mente aqueles pa::!
do aS'lÓll11bro com que.o vi, 'ü'j maravilhos'os, que nem

'3. em que grandes jogado· gens urbanas, e o Ziza na
ram o;, cronistas europeus, 'I l arte coreográfica conjec:es estão aposentadoil" suo bola. 'l'ri agia mulata queOI"a 'quela l'ntell'gencl'a' na :urou ,de criar, porqup.", ,c' < , _;ados, esse playei' singular, tão bfoln caracteriza esslt '

dbtI'ibLlÍção da bola, ó :sen-
'

, lquil:o só me�mo dos pés e)stá na plenitude das, for. I
mistura mais bem condi.:I b d Z'

.

h Eso de comalldo, e a comple- ;as em' 36 anos movimen- rnentada do Brasil.
a ca e�a e IZI,n o.

, p�-
t'

-

I 'fom d 'l
'

I "

I
1'& termmar' ele e o propl'loa Ise'lçao (a " e 0_ go., \ ,adas, por esses gramad'os, Ele ,não cansa e não d{t , .. ,

cfazem de Ziza um autentI·, '

l
" futeuul. . .

'

,

Ilmar Carvalho 1
Ziza é o apelido do Ni-' I

jin sky do futebol. Vê-lo é i
adímirá-Ie e não esquecer
nunca daquela 'figura de

dançarino ;iTil, másculo e

de exatidão cronométrica
nos pr.sses, nos driblings e'

nos cl.utes.

•

I
Não sei o que admiraL'

mais nêsse mulato simpá·
tico: ,e a elegância _do pas-
se, se a precisão com que
joga, ou aqU'�la mahda "

nidegbilidade que deixa
tonto o advet'sário.

o Sanlos a 12' de março em P a Alegre
,Não regressarão à Hungria no�e

cracks do Honved

SANTOS, 26 (V. A.)' -I Deslo�ar�se-á depois o bi
Ficaram definitivamente a- camfeáo paulista par� Pe
certadas as datas

.

a ex- II,lotas, afim de jogar a 16,
cUl'são do s.antos ao Rio �on'Í o E. C. Pelotas. Estão
Grande do Sul. Serão reali- bem adiantados os enten
zadas, a.o certo, '3. partidas, dimentos para outras dilas
havendo a possibilidade de partid�s, à 19 c 21, na cida
mais duas. de de Rio Grande e de
A primeira, exibição do

I'
Bento Gonçalves, Irespecti-

alvi-negl'o está marcada pa- vamente. _

ra o dia 12 de março, em.l A .er_nbaixada �o Santos
Porto Alegre, fr,ente ao lOque na ao su� sera compos
Gremio. No dia 14 haverá; ta de 25 pessoas,., incluindq
uma �evanche com o mesmo I se dir;gentes) tecnico, medi
c�u?e ou jogará com. adver-I, co, massagista e os joga
sano por este. designado., dores.' ,

p.:""""'f'""',i.:''''_
- ":;»,' '_

.

VIENA, 25 (U. P.) tomes dos qu� não retorna-
Nove jogadores do Hbnved, :ão são os seguintes: Gl'O
incluindo Ferenc Puskas, 'ics, Saudar, Kocsis, Pus
decidiram não voltar à Hun_ 'cas, Czibor, Szusza, Garani·
g;ria, 'depois de uma reu- lolgy, Lentos e Szoinok,
lllao que realízar'am hoje dém do gerent{) Emil Oes
num hotel desta cápital. terreÍ('her. Com a chegada
Resolveram, assim, encon- :ios últimoS. componentes da
trai' emprêgo em clubes da deiegação,' entre êles o téc
zona ocidental. Gl'ocics nico Kalmar" tudo indica
anL!l1ciou' que eSjpera ordem que outros irão aderir.
de embarque d.() Flamengo,', Alénl dos arqueiros Gra-
do Rio, e óütí;o arqueiro,

' cics e Garamv�lgy que irão'
Garamvolgy, qu'el' ir' tam- ')ara o, Brasil, 'Puskas pen
bém para 0 )3ras.ilr in'gres'. q,'l. ficar na Itáli� ou. E1\pa
sando, no S-antos. .ilha;- o mesmo acontecendo
Os integrantes dq quadi'o com Kocsis. Lentos e �Szol

regressaram lilf V.iena'" em nok pretendem ficar na Há
pequenos grup'bl3 e a maior lia ou Alemanha, Czibor já
parte ,decidiu, permanecer

_

tem contrato com-Q_ Roma,
.

dente. 'Oito, porém, I Emil Oeste,J:l'eicher, pre.te!l-
,rão ,à 'J{qngrill,i Os J_d,é;vi_aja1" para o BrasiL

-

,Campeonato Brasileiro de Natação, .

Saltos erPolo, 'Aquático,
, I os 'paulistas mar�,aram 306

Foi iniciado sábado, ten- 'ponto:>, c(;mtra 108 dos ca
da prosseguido domingo em riocas e igual número dos
Porto Alegre, o Cam.peona- mineiros. No Palo' Aquático
to Br'asileiro de' N�tação, -os' cariocas já são campões
S1fltos Pojo .A:qlrático; ", brnsihoiros: ao, venceTem os

Ap6s dois dias, de luta, I -:)�llÍlistas por 4)\:1.

Regressou ao Rio o Bangú A� �.
,

Visita à nossa redação
A delegação do Bangú "tos antes de .tomar, o aviã?

A. C." que realizou' uma que, os levar ia �e :,olta a

tsmporada no Paraná e San- Capital da Repubhca, e_soo
ta Catarina, conquistando tiveram em nossa redaç�o
quatro belas vitórias e um acompanhados

. d.o sr, Dir

empàte, êste frente.ao Avaí ceu Gomes os dirIgentes da

domingo passado, regressou, delegação banguense que

seO'unda-feü;a última, ao vieram trazer as suas des

Ri�, levando a melhor im- pedidas. A r�speito, op?rtu
pressão da hospitalidade namente daremos mal,ores

dos barrigas-vtrd'es. Momen detalhes. ,i

L E M B R" A 'N D O

._-_ ._--

TÔMBULA-.BUGRfNI-
A Diretoria do Clu'be I vo de força maioÍ' a mesma

Atlético Guarany, leva ao fic�u transferida para a

conhecimento, dos senhores I ultima extração da ..Loteria
pos'suidores da "TOMBOLA \ Estadual do mês de abril do
'BUGRINA", que por moti- corrente tano.

Derrolado O Flamengo em Montevidéu
Embora', jogando bem, o

I
tevidéu, pelo conjunto, do

Flamengo, do Rio, foi der-
I Nacional, pelo escore de

rotado, domingo, em Mon- lxO.
--"

REPRESEréiÃCÓESPARASÃÕ- pAU�-,- .

Firma idônea, com referencias bancarias,-aceita re-

prese;ltaç.ões para �', Pauló,. de produtos industriais e

n,at�i'ia prima: ,teci :los, artefatos de tecidos, ferragens,
r:Ftlça-ftos, laticinio'S, couros, lã etc-, Cartas a BARGE'B-',
LOS, L:argo 7 de �jetl'mbl'n, 34-11.0 andar. S. Paulo. \

J/l
,I

do nessa ocasião rompidos
os cordões de isolamento
provocando enorme pâni
co, pânico essa que aumen

tou de volume quando se

gundos depois desabava
-

so

bre o local copiosa chu
va. Foi- uma correria como

nunca, se viu e por um mi
l= g re não houve mortos e

fer idus. A sra, Zuluaga na,

quele instante foi acometi
da de uma crise de nervos,
sendo socorrida pelos poli
ciais e senhoras presentes
que a afastaram do local,
visto estar a mesma grá
vida.
ESTÁ PASSÁNDO BEM
Segundo nossa reporta

gem apurou, Ceiimo Mon
tes' Zuluaga, está passando
bem, 30b os cuidados de
abaliza do clínico.

VENDt-'SE
uma Casa Comel'cirJ.-

Tratar com o' S1'. Alcides
na Avenida Máuro Ramos,

ARMAZÉM
Ven�e-se Um afregues,a

do armazém de secos e mo

lhados, situado à rua Ani
ta Garibaldi, 48. Facilita-se
pagamento. Tratar no mes
mo local, com o propri�tá-
rio.

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O'MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.-\ Florianópolis, Quarta-fei ra, 27 de Fevereiro de 1957

@EMAS
CINE SAO JOSE

As 3 - 8hs.

Technicolor
Com: John RODIAK -

Robert STACK - .JOY PAY
GE:
No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

.Preços : 13,00 - 6,50.
Imp. até 14 anos.

As 5 - 8hs.
Lutas .seneacionais

trizan tes !

AÇA.O ! ... SUSPENSE!...
AGIL NO GATILHO

As - 8hs..
A história de um auda

cioso jogador que conse

'guiu fundar a golpes de va

,lenha o astúcra - o Impé-
rio da Pra'ta no oéste

.

de
1880! ·fi..I�

SANGUE E PRATA
Errol FLYNN - Ann

SHERlDAN Thomas
MITCHELL.

As - 8hs.
(r}tima Exibição!

.

UM HOMEM SOLITARIO.
Technicolor

Com: Ray MILLAND --

Mary MURPHY Warrl
BOND.

.

No Programa:
Reporter na Tela .. Nac.

Imp. até 14 anos.

As - 8h8.
"Sessão Popular"

Uma verdadeira fábrica
de gargalhada!,
Procópio FEREIRA - o

maior cômico brasileiro em:

O, HOMEM DOS PAPA-
,

GAlOS
Programa:
O Esporte na Tela. Nac.

Preços: 6,50 - 4,00�
, Imp. até 14 anos.

As _.:._ 81f2hs.
"Sessão Popular"

100 minutos de gargalha
das ininterruptas!
O HOMEM DOS PAPA

GAIOS
Com: Pracópio FERREI:

RA - o cômico n. 1 dp
Brasil !
Programa:
'Preços: 6,50 - 4,00.

� Imp. até 14 anos..

Desta forma, apresentou
à diretoria do Serviço Flo�
restaI 'do Ministério da

Agricultura o relatório de

suas atividades durante o

exercício de 1956, conjun
tamente cf)m o Plano de

Trabaiho para êste ano, •

acompanhado da competen
te Tateia. Numerica para

aprovação ministertal; e en

caminhou, outrossim, para

publicação no Diário Ofi

cial do Estado, o balancete
financeiro de 1956.

xxx

A produção de mudas

nos três distritos florestais
em funcionamento, durante
o mês de janeiro, fQi de . � ..

34.991 muda's, e fora� for

necidas 29.860 mudas
.

de

ellpécies florestais.
xxx

No decorrer de janeIro
foram i'ealizadas pela Polí

cia F!orestal 18 intimações,
� embargos, 77 requerimen
tos para derrubada e 103

para queimadas, nos 3 dis

tritos floresta�s em funcio
namento,

xxx

É importante ressaltar a

visita do Diretor do Servi
�o Floresta], do Ministério
la Agriculturà, dr. 'Davi

\zambuja que, em compa

lhia do Executor do Acôr

:io Florestal dr. Horta Bar
.

'Josa, dirigi�-se ao municí

pio de São Joaquim com o

objetivo de estudar as con

dições existentes naquela
�'egião para a criBrção de

'm: parque nacional, aten

dendo recomendações espe
ciais do exmo. sr. Ministro
àa Agricultura.

xxx

O Acôrdo Florestal for

neceu, atendendo .
solicita.

Reli'sslmgS Teroos de Vario. i:�o�od:ov;:;g�dOr L:c:r�:�
r"�l .

U mudas e orientou a arbori-

Foi ontem uma oportunidade -de euforismo para os zação da rodovia da Base

nossos sentimentos it:cobinistas e tambéni para o nosso, Aérea de Florianépolis, uti
um tanto quanto, !),purado bom _gôsto, ao visitar a nova l.izando Amendoeira (Ter
secção 'de ternos f:nos no 10 andar da A Modelar. minali.a catappa L.) em seu
\ Jamai� pensavamos ter a indústria nacional· atin- trêcho inicial e diversas es-

gido um tão alto padrão de qualidade e perfeição. Tam- peciés ,na formação ,de um

bém não pensavamss na possibilidad� de virem os téc- bosque:
,nicos ·das tecelagens a criar tecidos tão leves e de pa- xxx

clron!lgem·tão agradável. O mês de janeiro é épo
O corte impecável das roupas Ducal, Wollens e La ca de coleta de sementes de

8alle são realmente ufila alta recomendação para a in,:- ingazeirO: le Araucaria ex-

ciústi'Ía confeccionis1 a nacional.
-

c�lsa� tendo todos os Pos.

Não mais há pvóblemas para: quem queira vestir tos Florestais ponderável
Lem. Sem demoras c mesmo sem dinheiro (para os que número de mudas de espé
tem erédito) é só entrar na A Modelar t!i sair vestindo o cif's diversas, prontas para
'que de melhor e mais fino existe.

_

fornecimento a holteressados.

o Equívocc de Murphy
DE; PITIGRILLI .her, .

ordenou-lhe que re- Relembro o estupor que se landês a carne de vaca

BUENOS AIRES (APLA) vivesse sua vi?a anterior. estampou' nos rostos de com' cebola começou a ser,
- Um honest? (quem o di-' A experiência não é nova : meus companheiros, até os prato local depois' de 1900,
ria) comerciante norte- A "regressão hipnótica' mais íncredulos, durante não se' tocou nunca lira
americano da' cidade �e qUe já realizara em' França certas sessões chamadas de não se dançou jamais a ji�
P�leblo �Colo�'ado), depois o, cOl'one,1 De Rochas.' eu a "espiritjsmo", quando a me- ga e a menina não podia ar

de ter hipnotizado uma mu- vi tambem em Tur im, por dium fazia garatujas dizen- rancar a pintura de sua

111..................... obra de um amigo versadís- do "há espíritos", e todos inocente caminha de ferro,
simo em ciências exotéri- os presentes, sem compro- porque as camas de ferro
cas, e que não fazia comér- var se aquêles eram de fa- apareceram em 1850, quan
cio disso. Submersa em seu to "esprrttos, sem ter ja- do a travêssa l\'lurphY te
sonho hipnótico, a senhora mais visto outros, e ouvirl( ria 52 anos. A Queen's Uni
Ruth Simmons assumiu a do-os chamar pela primei- versity onde( o marido te
personalidade de Brídey ra vez, proclamaram que ria tido aquelas três cole
Murphy e fêz revelações aqueles eram espíritos; e, gas inaugurou-se em 1908,

. sõbre o próprio passado que corno eu tinha o ar de não nos jornais nãocaparecem
desconcertaram a opmrao .acreditar, disseram-me, com artigos seus, o colete de

Um drama violento ten- rbli
'. .'

I t fpu ica insaciave men e a- boas maneiras, qUe quan- uma libra esterlina e seis
do' por cenário maravilhoso I '

mélica de maravilhoso, fo- do se é ignorante antes de pence teria sido pago exces-
a própria natureza! . -r

fitrarn Impressas nas I as falar se deve ir à escola. sivamente dado o custo de
CONQUISTA DE APACHE magnéticas, registrados em Ainda sinto nos ouvidos t:l vida de então, e a loja Cad-

discos e volumes e constí- tom convencido com que to- dens House jamais existiu
tuiram a Coça-Cola daquê- dos ê les aprovam "sim, é em Belfast, a igreja de San- ,

leso que, sentindo-se estrei- verdadeiramente A t t e", ta Teresa roi construida em

tos nêste mundo, desejam quando a medium disse "eu 1911 e' aquela. novela ·que
evadir-se para o Além. O sou Atte, a escrava de Ne- teria lida a criança foi im
livro "The Search of Bri- ro". Há um ano, em Buenos pressa em 1905. Na verda
dey- Murphy" (Em Busca Aires, um senhor.. caindo de, existem penedos bran
de Bridey Murphy) foi tra- em transe dizia ter sido cos na Escócia. Que na Grã
duz ido em vários. idiomas, . frade na Cartuxa de Pa- Bretenha há rochas brancas
'fazendo entrar em vârias I via, de 1800 a 1820;' nomea- eu também sabia, sem ter

. editoras o' dinheiro que, ha- va cada um de seus compa- jamais dançado a jiga ma
viam perdido nas publica- nheiros, desde o Padre Pro- tutina com Murphy e o sa

ções de cansativos poetas
.

vincial até o último noviço, biam os conquisadores 1'0-
e eIe- herméticos e de eruditos localizava sua tumba e con- manos que, comovidos, pela

manuais sõbre o uso da vir- tava ,
anedotas no covento. alvura daquelas"montanhas,

gula nas línguas uralo-al- -Os presentes estavam deg- chamaram Albion (Albus,
taícas. concertados. Eu lhe disse: branco) o país, como aos

Com: Sterling RAYDF.:N A senhora Murpny, num "Se você vivia em Pavia cães pretos se põe o nome
- KAREN BOOTH. lnterrogatório que. durou rí-aquela época, conte o que de Black.
No Programa: várias sessões, narrou toda fêz Napoleão em Milão". -:�- O acôrdo Florestal com o

I
�steve bastante ativo den-

Atual. Atlânbida, Nac, :lUa vida: Em 1806 vive na II "Ah, nós não nos interes- O êrro de Murphy e de Estado de Santa Catarina, ro da esfera de atividades

Preços: 13,00 - -'6,00. cidade d.e Cork, Irlanda; savamos. por política" -, seu manager Bernstein,

'(
Iurante o mês de janeiro; [ue lhe são específicas.

Imp. até 14 anos. ireguenta a escola da Sra., respondeu-me. "Diga-me ao uma espécie de Buffíalo Bill
, . ,.strayne, e corno símbolo menos se Napoleão e o Pa- do mistério, consistiu em.

�.'. ,-:_ )l:J·�' de pureza llie atam ao re-I pa fizeram a Concordata". despachar mercadorias ve- P A R TI ( I P A ( Ã O
� ! !_::ia"" dor das pernas saquinhos "Repito-lhe que não nos rificaveis e controláveis. •

... de arroz. Faz excursões ao I, ocupamos da política" - Nunca se deve agarrar-se Manoel Ferreira de Melo e sra. participam aos seus

Antrim, onde' há brancas insistiu o frade, apoiado ao passado. Na realidade, parentes e pessoas -Ie suas relações, o nascimento dia

ascorpadas e rápidas ar-I pela aprovação dos presen- as adivinhas que lêm nos- 21, na Maternidade Arnaldo Moraes, no Rio de Janeiro,
roios que formam redemoi- tes que buscam a verdade, 'so futuro, nos fazem decla- de uma robusta menlna, que na Pia Batismal recebeu o

[lhos antes de chegar ao
.
mas nto querem que se des- rar por escrito que somos nome de CARMEN LUIZA.

mar. Aos oito anos, .a mãe I mascare a mistificação. En-· homem ou mulher, casa- <';-._-'-':,:!."-==-=;;;.;;...-;;;;.;;;;;.;;;;__========;;;;';;;=':";;=

.� faz lêr um livro: "The, tão, fiz a última pergunta: dos ou não, 'e que idade te-

J'Sor rows of Deírdre" (As "Aqui não entra a polítí- mos: Todo o resto (viagens, HosPI-tal «"1_ a-O -_. ose'-» ePenas de Diír-dre". Seu pai ca : corno se chamava o Pa- dinheiro que nos espera no �
_

.

é advogado, a casa é bran- pa dessa época? E'steve no guichê de um banco, a Glcí-

M ·d d aca, de dois andares, de ma- trono de São Pedro de .... ri-a

imPáciefe
por nos cín-

-

alerol a e nexadeira, e
.

se chama "The 180,,0 a 1823; você, que re- �'i.r. do, ..lout., " os pal:en.tes.. ,

.

No Programa: .\'ieadows"; tem' urna cami- corda o nome dos padres lllpÓCl'Itas, velhll.pérflda
� _',o '.i-'

Noticias da Semana. Nac. .Jlha de ferro branco, e ela' l'elembrará o de seu PQnti- e I?erversa, a criatura loura TfJUCAS
Preços: 12,00 - 6,00. ,e' diverte, arrancando a fice". Não me soube dizer. e o jovem moreno) tõdo o

Imp. até 14' anos. pintura. Aos 17 anos, casa- ; Para ajudá-lo fui a seu en- resto é ,assunto da adivi
:le com Brian Mccarthy, ou- I contro: "Agora lhe direi nha, e não há jornalista
tró a::1vogado de Cork, com os nomes de meia dúzia de nem folclorista que pos�a

quem va� � Be1fast, onde re- i Papas me respond�rá qual desmenti-la. Há que vender
cebe a vISIta do Padre Jobrl lhe parece que fOI o Papa o fubro; as religiões es

Goran, da Igreja santa Te-I sob cujo pontificado era
I �al1di-!1avas prometiam o

resa, que s� ergue na rua

I fra�e: Cleme�te VIII, C_e- W�lhalla com inte'rminá�
em que VIvem, em Dolley lestmo V. PIO IX, Leao veIS copos < de hidromel e

Road. Ela prepara para o XII, Pio VII, Gregório II. . . raparigas à diSPosição dos
marido, professor de Direi- O frade, que se lembra- herois.

to da Queen's U'niy�rsitY e va de tudo, não Se lembra

colaborador do "News-Let- va disso.

ter' de Belfast, um prato Mas, voltar,\mos à Irlan

típico irlandês: carne de da. Certos jornalistas cepti
'vaca com cebola; conhece ;os fizeram indagações ló

os professores McGlone, l!ais. Os registros do Esta

Fit.zhung e Fitzmauiice, co- do'Civil não chegam até

legas do marido; abastece- 'lquela época e, portanot,
se de comest.íveis na casa '1ão se pode. nem confirmar

de Carrigan e Farr e de- nem excluir que MurphY
vestidos em Caddnes Hou- seRha nasci'do em Cork e

- O TRIANGULO FELIZ

,

AGOR�:VAi DESCANÇAR GRAÇAS

. D E FÉRIAS

fAC
OPORTUNIOA'OE 'INEOiTA NO BRASIL

InformaÇões no

TRANPORTES A�EOS CATARIN�NSE S/A

Atividades do Acôrdo Florestal

MOVIMENTO DE 1.;956

In ternamen tos: (741 indigentes)
(106 indigentes)
(180 indigentes)
(1.632 indigentes)
(5.425 Indigentes)
(4.837 indigentes)
(indigentes)
(253 indigentes)
(50 indigentes)

1.149
. 161
235

. Cirurgia:
Pequena cirurgia,:
Consultas:
Injeções:
Curativos:
Receitas aviadas:

Aplicações elétricas:
Ráios X:

9.975
9.206
11.291

437
102

É o vencimentc de postalista. Há quase 3.000 vagas!
Ambos os sexos, 1[; .1 35, anos, 6 horas de trabalho. As

inscrições e provas i",�rão realizadas em todos os Esta�

dos, dentro de 5 me�,e,s (-Capitais e outras Direts. Regs.
dos Correios). Ten�os apostilas completas, todos os pon

tos,' da ÓRMES, rGg-ists" 15 profs., atualizadas - 9

'lJ?ostilas - Preço Cr$ 450,00 (o conjunto)... Peça pelo
reembolso postal, l\'Ipim: Dr. Antonio Mestieri Domin

;wes - R. Barão de Paranapiacaba 25 - 50 - sala 8 -

S. PAULO - do BCG Brasil (480,.00) IAPETC (350;00).
As informacões sobre inscrições acompanham .as, apos-
tilas.

•

.*,.,� fi 1.11·..;

Maomé prometeu um pa

rai�o com as mulheres mais
belas do mundo em regime
coletivista e todas as comi
das e bebidas que' o Alco
rão proibiu em vida; o

"cooli�" oriental que mor

re aos trinta anos sob o

"pus-pus", no Paraiso será
levado em "pus-pus" até· a

próxima en�arnação; o pá
ria hindu, o imundo intocá
vel, se sentará. sôbre a ba
lança do Aga Khan.
Quando se quer especu

lar com segurança com o

incognoscivel, há qüe- fa
zer como os quIromantes e

os videntes: vender o in
éonrotláveL

morrido -em Belfast; é sin

gular, contudo, que no ar

quivo notarial não haja ves

. tígios dé seu 'testamento.
Nunca exisiu a casa chama-

se, onde pagou por um co

lete u'na libra e seis pence.

Toca, lira; baila a "jiga
matutina", dança popular
irlandesa. Depois de uma

queda, morre em, 1864, num da "The Meadows" e não se

·domingo. bescreve of> por-j conlltruiam casas de ma,

menores da própria s�pul- de iras. Não existiu a esco

tUl'a. que seu espírito viu, .

la de Mrs. Strayne, o arroz

a lápide que seu espírito I não figura no folclore ir-

leú, e sua permanência ul-
-------------------.:.---.--

terior numa espécie/de.lim-'� .C'·, as· a'bo, onde não sentiu nem

dor nem felicidade, e de on-

de via o que ac�mtecia na

Terra.' Desperta-se do soni)

da morte para renascer em·

1923 no corpo de Ruth
Simmons. Depois de ter fei
to referências às danças de
sua juventude, o hipnotiza
dor convidou-a .

a dar uma

amostra da "jiga matutina",
e ela bailou como perfeita

alugar,
-

Procura-se urna casa ampla, bempara
1 geaI izada.

Paga-se bom alugueL Trata}; co1n Arlin,do Francis
co Philippi, à rua 24 de Maio, 1.128 ou pelo Fone 6207.

\
o habito não faz o monge, mas o custume no

tecido certo e 'corte perfeito define o cidadão práti
co e elegante.

As roupas Im.)eria} Extra lhe assegurarão dura
bilidade e caimento perfeito e corte elegante.

irlandesa.
-::-

Tudo isso é alucinante.

, .

Cr$ 9.100,00

L A V A '·N D o C OMS A' B.Ã o

�irgem 'Especialidade
da (ia. WETIEL INDUSTRIAL � Joinville - (marca registrada)

- , .

economiza ..se tempo e' dinheiro
�.����----���-- .

, ,

"

J

7

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

'�':::;<-

INDICADOR
I O O 8

01(:-- J uLlO- PAUPITZ
"'iLHQ

Ex,int�rno da 20" l'�rm8l' ...
e ::;"rvlç.J de gastro�e", ..cologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro

:-Aa- (Prof. W .Berardínellt},
: Ex-interno do Hospit.al mater-

Ro- nidade V. Amaral.
.

DOENÇ:o\S lN'fERNAS
Coração, Estô:,,!\go, intestino.

fígado e vias bi lia -es, Rins.
Lonsuítõrto : Vaur Meirele. 21.
Das 1� às 18 noras.
ltesidênci'l: Rua Bocaluva 10.
Fone: 8468.

./

Departamento de Saúde Pública
Plantões de Farmácias

Mês de Fevereir.o
2 '_ sábado (tarde) Farmácia Moderna' Rua João Pinto
3 _ domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto
.9 - sábado (tarde) Farmácia Sto. Antonio R. F. Schmidt
10 ,- dc rhingo Farmácia Sto. Antonio R. F. Schrn idt
16 _. sábado. (tarde) Faril1áci::l Catarinense

.

Rua Trajano
17 _ domingo Farmác ia Catarinense Rua 'I'rajano
23 - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua 'I'rajano
24 _ domingo Farmácia Noturna Rua 'I'rajano

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

A presente tabela não poderá ser' alterada sem

prévia autorização dêste Departamento.
.

_

Departamento de Saúde Pública, Janeiro de 1957.

Expresso Flori·anóp.olis Lida.! _--'--__I;�_i�E_o;�_�d_�Ed_'��_�mM_P1I�;IA-S_
'ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO li1XPRIlSSO .

FLORIANÓPOLIS LTDA.'
I

PROFI·SSIONAL·, .

, "

.

A HORA DO

TÔNICO ZENA

,

DR. 3•. 'LOB.�TO

FILHO,
. DoenÇas' ao aparelho rellP1l'Atórlol" TUSERCULaSE .

RADIOGRAFIA E RADWSCOl'IA i DR. LAURO DAURA
DOS PULMõES ,I CLíNICA GERAL

C\rurgia do Torax �

" .l( J;r.pecialista
.

em moiés"l;i.1 de
Formado pela. Paculdade Nach'- Senhoras e vias urinárias.

ai de Mediciua _Tis{ohílh'ta e'l
Cura radical das inf'llcções

1}lsi-oclrUrgião do ;I[<l1Ipital .Ne-. agudas e. cro.nicas, do .perelho
.

rêu Ramos gemto-urlnárIo em I;'.mbol OI

Curso de especiali7açio pela. sexos.
. . \

:3. N. T. Ex-Interno e Ex-allsla- Doença� do aparelho Dlgeltlvo
tente de Cirurgia do. Pr"f. VIO e do �l�t�ma nervoso.

. Guimarães (RIo). Horano: �,O'"h ás l� e 21,2 ás 6.

Cona.: Felipe Schmidt, 18 _
. Consultôrte ; R, Tua:lentes. 12

.' 3801 _ 1° Andar -- F'one: 3246.

o�;ell'd\) em ,hora marcada.
. .

Reaidência: R. L�cerda Cou-

ke�: _ RuI. Esteve, IUDU'I. tinho, 13 (Chácara ao Espanha)
<o _, Ji'on.{ 211l. _ Fone: 3248.

M 8 D

DR. WALMOR ZUMER
. GARCIA

.

OIDlomado pela Faculdade Na
eícnal de [�dlclna da Vni-ver-

,

sidade do Brasil
E�-Iuterno por concurso da

ternidade-El!'cola
(Serviço do Prof. Octávio

drigues Lima)
, �l[-interno do Serviço de Clrur

lia do Hospital I. A; P. E. T. C.
do Rio de Jl'lneiro

Médico do Hospital 'de Cartdade
e da Maternidade Dr. Carhs

Corrêa
DOENÇAS DE SENHO"l.AS _.

PARTO� _ OFERA(; OES
Cons: Rua João, Finto n.

16, das 61,00 às 18,OG horas.
_. Atende com horas marca

das � Telefone 3035.
�esldência ..
Rua:· General Bittencours

un.
Telefone: 2.693.

DR. CONSTAN'flNO
ÍlIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO .'

.

Doenças de f}e.llMu!J - Parto"
__ OperhçÕe& - Via... VIluárlas
Curso de aper;i'eiçoament'J e

longa prlltica nos H()spitais de

D. Buenos Aires.
CONSULTÓRIO: Rua }'elipe

Schmidt, nr. 18 (sobradO). }I'UNE
3ó12.

'

HORAltiO: das
.

16 ás 18- ho-

ras .'

Keaidência: Avenida Rio Br.aD-·

co, �n. 42.
. Atende chamado.

.

'í'elefone: - B296.
-----

DR.;
.

ROMEU BASTOS
PIRES,
l\{�DlCO

Com !,rátlca no Hospital Sio
Francisco de As.ls e na ranta

Cella do Rio de Janeiro.
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultõrto : Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segandas, Quarta. e

Sexta feiras:
Da. 16 às 18 horas.
Residência:. Rua Felipe Sch

mídt, 23 ...,.. 2�.· andar, apto 1 -e-

Tel. 3;00li.
.

,
.

D1L'íi'ENRIQUE PRISCO
PÁRAISO

.,;:. lUÉDICO
Ope�a'çijes �"Doenças de Se

nhoras ,..".. Clínica' de Adultod.
Ol'-:'80 de Especialização no

- .a:ospit;;Q;1 dos- Servidores do EI-

)adbl';:'
.

..' ,

.

'(Serviço do Prof.' Mariano de

A;nd'raall,)· . "; Ó:

,L' Cons.ultas _ peja ·

...man� no

• >'J68pit",l, de Caridade. -:
'.

· <-À tarde, das 15.3e b�.._. em dían-
I '. 'te no ·.consultório' ,á Rua NUREi8
• i:; -,M,àc.bado . 17 Esquina de Tir�-

·

" di!n.tll�� ·T.el. 27(l�.· •

•
"

..
e
..aeBldência' _. Rua '·Pres-idento!

'-::�:Cautíi.h� 44. Tel;:- 8120.-

,-�;�: ..

�:,{�. -. 1;L��IC� ..
,
...

,

;;iyós -e O'UNIDO§' '_ NARIZ
• '.' . • 111 GARGAN,TA

"
.

. 1)0 .

'.; .' "DJL :GIJJmR.IliIRO l)A
.:: .: '):I'ONSECA .

,
'.. ..chefe "'do' Serviçp de· OTORI.
.,8'0 .do· Hospital tie Florianópolis.

,

Possue' a. CLINICA õs Al:'ARE·
· : 'LaOS MAis MoIlERNOS "P.!t.RA
'�'iRAT-AMENTO das _DOENÇAS

-

"'da 'ilJS!'tCIAUDADE .

,
. Consultas' � X;l!la

•

manJlã no

(lOSP1TAL .

'

.À TARDE�....:.. dali 2 liS 5 _'.

�o CONSULTóRIO - Eua :doíi
ILHEI'i nO. 2

,-

Ri.�_DÊNC!A _ Felipe Sch
ruidt nO. 113 Tel 2866. J

,

I

'DR. EWA:l.DO 8CHAEFER
Clínica Médica de Adultos

e, Crianças
Consultório _ Rua Nu-

nes Machado, 17:,
'

Horário elas Consultas -

das,16 às 17 horas (exêtto
ao ... '3ábados).
Resid�ncia; Rua-renõ- e

Alvim, 20 ._. Tel. 3865.

DR. JúLIO DOIN
VlIlmA

'. Mi!:D1CO '
'

,.;:;PECIALISTA
.

EM OLHOS
íUV1DOS, NARIZ E 3ARGANTA
r,RATAMENTO- E OPERAçõES
nfra-Vermelho - NebDlIzaçlo-
.'

'

. Ultrll,-Scim ,<
lT::atatnento de linullte sem
,

'

operaçi.o)·. '

.\nglo-nilnülcnpia,,... Kelfeltae dto
OC810& ..;.. llochil1tcl !'qulpatnen'(J
1e Otc-RinolarlD:g,olo,,�. (6n1cl!

DÓ E.tado,) .
'

.

HorArio
'
das 9 às 1% horá. e

'las 16 às 18 h·oras. •

Consultóri,,: - Rua Vitor Mei-
reles 22 .:_ Fone 2676. .

Res. - Rua� São Jorl. 10 -

, (i'(;ne' 24. 21.

DRA. WLAD.YSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONÍO DIB
MUSSI
M1I:DICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS .

Serv.iço completo e I!speciali
sado das SOENÇAS DE SENRO
RAS, com modernos método!! de
diagnôsticos II. tl'atamen,to.

'
�

SULPOSCOP-IA _ HISTERO
SALPUmOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
It'\dloterapia. por ondas curtal

€letrocoagulaçóio - Raiol Ultra
Violeta e 'Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

lO andar _ Edific\o do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 hor_1 ,

[\r. MUSSI:
Das 16 às 18 hora. - Ora.

'l4USSI
Residêncil.: Avenida

powlkJ', 84.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO ;

. 'IRURGIA TREUMATOLOGIA
ortopedi.t

Co,;lIUltório: Jpão Pinto. 18.
Dar. ,16 As 17 dlàriameDte.,
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
F'lne: _ 2.714.

DR. ANTONIO HATISTA
JUNIOR

CLlNICA ESPECIALIZADA DE'
. CRUNÇAS

Consultap das 9 ás II horal.
Trom" Res e Cons. Padre Miluelinho.

, \2.

Vende-se
Vende-se, '!l0r motivo de mudança, os seguiútes

móveis:.
1 sala de jantar _

1 grúpo estofado (saJa de visita)
,1 grupo de plavinil (sala de espera)

·

3 camas de solteirõ
1 estante

· 2 camiseiro,,'!
Tratar na Praça

Uh. da manhã.

O que difine u�a' roupa bem feita é um c.ompIé
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos, o pa
drão, o corte e a confecçã�, são alguns dos principais
que intervem numa roupa bem feita Imperial Extra.

A· venda destas excelentes roupas é feita pelo
Crediário com facílidades, nestá cidade, exclusiva
mente pelo �agazine Hoepcke.

Getúlio Vargas nO 8, das 9h:'às

Basla sabe·r ler e escreve,r
>

_ P A' R A �
"

.

Aspirar � um' Futuro Brilhante Fazendo
POR CORRESPONDll:NCIA o seu

Curso Ginasi:tl (Artigo ',91, do Decreto-Lei 4.244)
, PE<;AM; INFO�MAÇõES AO

. -

EDITORA I.N.C.A. L Av, Rio Branco, 185 - 17.0
.an,d. s/. 1.708

.

(Séde Própria) _ Rio de J3)leiro.

\

ATENCA.O
,

Aceitamos en'Comendas de PLACAS ESMALTADAS
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!'lCOaTn�iInsã:vaJ 2.300 Nenhum "'roprI'et" d tI' P 3 b'l -
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•••••M.':' çooperação, que mantém no Estado, dJspõe de ll'i.udas e
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�emQn�es de es�ét;ies .florestais e de ornamentação, para".
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.... � :

..
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:no Ba!lco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.
r'ores :08 �ll:s do�, dl�s � _ 4. -: 5.
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D t oe 68, es�� �.,p�rtllçao, SItuada .à rua Salltos r;o que o Sacio e;�teja quites com a· tesouraria sendoumOll n. em OrI&nO�O ia.
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DR. CESAR BATALHA DA
SI LVEIRÁ

Círurgíão Dentista
Clín iea de Adultos e

Crianças Balo X
,

Atende com .Hora Mar
cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

lal!! 'I e 4.-

A D V O G A DOS
.,",Z'��' �.�

1\0' PRIMEiRO SINi
-

'lE FRAQUEZA, TONICO ZENA
:... .JUA MESAI

!lR. ,JOf,E MEDEIROS
V1EIRA

- .\DVOGADO -

Caixa' Postal 160 � ItaJII' _.

';anta Catarina.

i-R. CLARNO G.
GAL.LF;TTI .

•• A.DVOGADO -

Rua Vitor Mei:-e\es, 60.
FONE:: 2.468 ./' m' d C- G 1Florianópolis - !.1.ransportes e argas em era entre: }:I1LORIANóPO-
----.,....---� - - -- LIS, PORTO ALEGRE, CURiTJBA, SÃO PAULO� RIO I

DR. ANTONIO GOMES DE
DE JANEIRO E BELO .HORIZONTE.

f�:����: �

Matriz: FLORIANóPOLIS Fi.lial: CURITI1U
Escritório e Resi.tênciA. Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua VIsconde do Rio Branco
�v. Rercilio Luz, 16 'relefones: 25-3� (Depósito)' i}1$2/�6
1 elef�_,�34C. 25-35 (Eacritõrío) 'i'éieful1e: 12-30

.. Caixa P?,stal, 435 F.na. 'I'eleg. "SANTID::tA"
End. Tele,. 'SAND�ADE"

"Itiom811'"
A 'en ida Andr"<!\s, 871-B

'Telefone: ..-JO-�7
Atende "RIOMAR"

Filial: SAO PAULO Agência: PÓHTO ALEGN R
"Riomar"

'Avenida do Estado 16f:5í'16 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-3� .

Atende--«'RIOMAR"
End., Telee. "SANDRADE" Elld. Telég". "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-1i0

Alinda: RIO DE JANEIRO
"Rlo.ar'·

Agência :-'BELO aoai
ZON'rE

Rua Dr. Carmo hetto, :')9
DR. NEWTON FOllel: :12-17-33 'e 3Z-J.7-:57

D',AVILA Atende "RIOMAR"
CIRURGIA GlERAL I End. Tele,. "RIOMARV"

Doenças de Senhoral ..... Pro'cto- NOTA
'

O
. ,....

logia _ Eletr'icidade Médi-t& : - s nosso ,;rvlçolJ, nas IJraças de rôrtlJ
Conc'lltó,rio: Rua Vitltt Mei· Alegrf', Rio. e Belo HorizUlJ Ct>, lóão eft:tuados pelos n08sO�

reÍd n.' 28 _ 'felefone' 8307. . agentes
.

Consultas: Das 16 h..,ra.' eU!
d�n�. I
Residên'cia: Fone, 3.422
Ru·a: BluÍnenau n. 71.

"RODOVIAIUÓ RÁPIDO RIOMAR"

O Magazine Hoepeke é o 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.
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-' e rapid.ez
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Aaencla. .ti.ualDeoaore e.quina da
� • Rua Tentlntei8nvelr�

Curso . ·Particular São José:
-da

Professôra' MAlUA �\fADALENA DE MOURA FERRO
Equiparado aos programas. dos Grupos Escolares,

�nantendo ainda.o curso Pre-Primário e o Preparatório
a Exames de ADMISSÃO aos Ginási.os.

MATRíCULA pal'a·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 'de
jéia e primeira mensalidade.

INíCIO 'DAS AULAS: 10 de 'março
MELHORES INFORMAÇõÉS:' Com a Dire�ão, à

• ,Rl:1a Saldanna Marinho na 34.
\,

"A Soberana" ,Praça 15 de .novembro
.

rua Felipe Schmidt
esquina rUMÁ VIAGEM P.ELO CONVAIR DA CRUZEIRO DO &UL

}<'ilial "A Soberana" DIstrno do Estreit9 - Canto

e
.

UMA VJAGEM PELA T.A.C.!
J Responda à està pergunta: QUE SERA CAFÉ DA

MANHÃ?
,

UM PROGRAM.-\ DE RÁDIO·? UM 'FILME OU A
,MARCA DE UM NOVO J:'RODUTO?

ENVIE SUA REGPOS'l'A rARA RADIO GUARÜJÁ /

·'NEXANDO SEU NOME E' ENDERll:Ç'O E CANDIUA�
TE-SE!

DRI' OTTO fR'IEDMANN
ENSINA

Matemáticas e Fisiea
�. Cristovão Nu!'es, Pires 21.
Esqú. Rua Hoepl�e e R. Cons. Marra'

..------------------------------------------

CLUBE '.15 DE OUTUBRO
Programa e'. Regulamento do Carna.val d'e 1.957
Dia 2 _ Sabad:J _ Abertura do Carnaval grandio

So baile as' 22 horas .'

" 3 _ DOml'lgo _ Grandiosa Matinee Infantil
das 15 as 19 horas .

" 4 _ Segunda-feira _ E'spetacular baile' Car
navait:�Co com inicio as 22 hor'as

" 5 --TerçaAeira _. Baile deªpedida do Carna
,vaI CO�TI i�icio as 23 boras.

s

400,00
200,00
a 'partir do'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

Abel Tenorio, primo do depu
tado Tenorio Calvacant] ·e

candidato a prefeito de Cu

batão. foi personagem na ma

hã de hoje, de uma agr,essãol
a .um jornaleiro, tendo ainda
ateado fogo a pilhas de [or
nais pauustanos que dívul

gavam notícias que não lhe
apareceu na banca de jornal
localizada à Avenida 19 de

abril, em Cuba tão ernpu
nhando um revolvei' e acom

panhado de quatro capangas
Aebl Tenorio esborstou o

Ijornaleiro José Garcia, co

nhecido .por 'Pepe', ínt iman-
-------------------------------

. rVIVER !. MORRER!
, _, í'rDÍPENDE DO SANGUE, O SANGUE É- 'A VIDA

As parturientes após a -gestação. devem usar

SANGUENOL

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo Cálcio. Arseniato e Vanadato

de sódio

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS.

E S G O T A:D O S. MÃES .QUE
CRIAM. MAGROS. CRIANÇAS

, RAQUíTICAS. receberão a toni

ficac'õo geral do org<)ni:;mo. com o

Batalha internacional conlra a .Iome
RIO, 25 (V. A.) L Gran- tado Josué de Castro que

de mesa-redonda será rea- 'apresentará- uma tese sob o

lizada em Paris para discu- titulo "O Documento Negro
til' '0 problema cruciante da da Fome" onde o assunto
fome: no mundo de hoje e foi minuciosamente estuda
criar uma instituição com do, em 'bases Científicas. O
o apoio de todos os países sociólogo patricia' integrará,
que se denominará Funda- também, como presidente" o

ção Internacional de Luta Congresso Internacional de
Contra a Fome. Representa- Estudos Sôbre a Condições
râ o Brasil nesse conclave de, V,ida a realizar-se, em

o catedrático da Faculdade dias do mês de março próxi
Naçíonal de- Filosofia Depu- mo.

Você, sabiD que ...

E SCV7AN/)O"$'1ã COM DOlg POA/Eg IA/oe·
- -

PeNDéNT�S.4 MÚSICA P6 umA GRAvA·
, (24õ FélTA -Com DOIS /II1ICROFOlI/ê:: Sé,

'J{f PARAIX)$, OBTeM-Sé A ILVSAZ> ACL7$TICA
I>é éS'TAR DIANTE oe Vh1A OR6JVeST-e4"
POIS. E' POSS/VéL ASS/AlAlA,{' o LUOflR
De CADA INsTRuMeN7r:J. GI/TA CLAsse
De GIlAVAÇC§� e.' CH4/H",�/J 'ht!(}S!CA

"IA":'i'A(/�
" F> 't

'�7
.. ,��?

............. ����.....w..w.-_·

AUMENTO DOS SALÁRIOS· PARA
OS METALÚRGICOS

VOLTA REDONDA, 25 (U

I
lares. Oritem, a assembleia

,PJ -, O sindicato dos meta- .rejeítou a tabela apresenta
Iurgicos de Volta Redonda, da, tendo delegada plenos po-
"acha-se reunido em assam- deres á diretoria para resol
bléia permanente, aguardan- ver o assunte; na segunda
do o pronunciamento do Tri audiência de coneilíação.ho
bunal Regional do Trabalho je. O movimento não afeta
sôb.re o aumento de salários' a companhia síderurgíca na
para os metalurgicos das em. II cional, e sim, o� outros pro

prêsa,s siderurgicas particu dutores da rsgião.
- - '_.- ----'_

Luís Somoza Proclàmado Pr�sid,ent�
MANAGUA, 25 (U. P.) --I rente,

com enorme díferen
O Conselho Nacional Elei-, ça sobre seu concorrente,
toral proclamou o engenhei-j segundo declarações das au

ra Luiz Somoza Debayle co- toridades eleitorais, que en

mo presidente eleito da Ni-I tregarão o diploma a� _

Che

caragua. O presidente ven- fe de F;_stado por ocastao de

ceu as eleições de 3 do cor- I uma cerímonía, amanhã.

�--·pTR�frmAu··(f··M
..�-�

ARY C. BERRETTA
:e:

OSVALDINA MARIA PLATT BERRETTA

participam aos parentes e pessôas amigas, o nasci

:nento de seu fiiho MARCIO ARY ocorrido dia 21 do

,�orrente mês na Maternidade Carmela Du�ra.

PARTICIPAÇÃO
YVANY LENTZ DOS' SANTOS

E
SENHORA

EartidRam Uº3 parentes" e, essôas amigas o nas

sua filha ANA LÚC A, ocol'ri'do' no dia- '18

ciês 11'1 Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

li<

----........---�--.........- ................,-........-----,..-,,-.. - .. �"".=>'Io..--...,,"";w, ...�,,··......'''''''''' �I-��!i!i
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INAUGURADA

Convocado lodos
'os líderes

Washington, 25 (U.P.) -
O secretário de Estado, sr.

John Foster DuUer, convi
dou os dirigentes de ambas
'Ias facções do Congresso,
para uma inesperada con

ferencia de domingo, a fim
de tratar do problema do
Oriente Médio. Revelou-sé
que a reunião esta relacio
nada tambem com a. propos
ta apresentada pelo grupo
árabe às Nações Unidas, pe
dindo a imposição de san

ções economicas contra a

Estado' de Israel. Afirma-se
que o presidente da Câmara
deputado San Ravbum, de

mocrático, entende nada de
util possa resultar desse en,

centro.

E' : D E M O R TE.. . i
SAO PAULO, 25 (V' A� _-- dO-o a entregar-lhe os jornais.

,Ante a recusa do jor.aleiro, COPENNAGUE, 25 (U. R.)
fez com -que seus capangas -Vindo de Toquio, aterrisou
arrumassem os jornais em na capital Dinámarqúesa o

pilhas no meio da rua e ate- primeiro avião escandinavo,
ou-lhes fogo. Rafael Sicília- que inaugurou a linha atra
no, distribuidor de jornais I vés de Polo Norte entre as

apresentou queixa à policía duas cidades. Devido aos ,,for
de Santo's, uma vez que a De- tes ventos contrarias; o apa
legaCia de Cubatão se en- relho gastou mais duas horas
contra fechada. do que estava previsto,' e te-
O jornaleiro foi submetido ve de faZer escala em Oslo

a exame .de c-orpo qe delito e para reabastecer-se de com

o' distribuidor solicitou poli- bustívsl.
ciamento especial para ga- ---------------------

rantír a vida do jornaleiro
e a dsstr íbuíção dos jo:rnais
que, por certo, noticiarão à
agressão.

'A' federalização.da
Estalística

Alguns dias antes. de sua

Viagem para a Capital da Re-
, pública, o D-eputado Leober-

_

to Leal recebeu, em sua resi
dência, uma-comíssão de ser

-vídores da e�tatística eatarí
nense que lhe foí entregar,
pessoalmente, um memorial

- acêrea de três projetos de
" lei qus _transitam na Câmara
Feder,!l e que dizem respeito
à federalização do serviço es

tatísti(\O. Muito bem recebí
da por S. Excia., que se mos

trou vivamente íntsressado
pelo assunto, a Oomlssâo-te
ve ocasião de historiar a lu
ta 'que vem- encantando 'em
prol da federalização da es

tatística. S. Excia.,' na opor
tunídads, Iembrarido o" nome,
de velhos companheiros, já
seus colaboradores e que ho-

,

íe emprestam _ seus ser-viços
à estatística nacional, pro-

_ meteu que, em seu retôrno
ao Rio de Jan.eirro, avistar,
se-ía, de imediato, com os au

tores dos ref,�ridos projetos
de lei no sentido de �conse
guir, unido a êles, a. reforma

, do sistema estatísticco nacio
nal dentro das bases. pre,vis'
tas nos projetos em referên-
cia. .

éontam, assim, os estatís
ticos catarinenses, com ,OI :1-

pôio e o interesse do, ,PePU
tado Leoberto Leal, na' dete
sa da sua causa.

Essa não'".
RECIFE, 25 (V.A.) -- O

Mun icipio de Tabira não

comporta mais do que ....

3.000 eleitores, no entanto

daquela cidade chegaram
pedidos de inscrição para ..

6.111. Procurando apurar o

fato a reportagem conse

guiu' saber ql'Ie a diferença
desses eleitores vem de S.

José do Egito (600); de Afo

gados (600); de Ingazeiro
(500); bem corno de outros

municípios, sendo que do la
do da Paraiba a quantidf\de
de eleitores é de mil, e o que

vale a pena ressaltar é que

o eleitor vota pela manhã

em Pernambuco e à tarde na

Paraiba. Aliás, a cidade de

Tabira esteve recentemente
nos jornais, pelo mesmo fa>

to de apresentar um eleito

rado fantasma.

t •••••••..•••
,

VENDE-SE
Um Mercurv, ano 1947,

com 2 portas, rádio, pneu

faixa branca, completamen
te novo. Exclusivaménte a

dinheiro.
Trãtar com o sr. Marti

nelli, das 12 às 14 e das 18

às 19 horas diariamente, à

Av. Mauro Ramos, 340.
___...;- __ '"'

.._-------

o ESTADO
o mais antigo' diário

Sarita Catarina.
T,eia e assine

de

-

'_

•
/'

VOLTA /REDO'NE>A'

•
...
-

-

-" ...
-- ..

,
c

. "

. ..
-.. '.

. .

:0/
.;, .'. r,o'

-,
.

i

'MEl

E todos sabem
o ,que slgnlflco_'

'i,walmente, ning'lém de,-

"corihece que Volta R.·

-dcndo é a cidade do aço,

e que a usina siderúrgico
ali instalada trabalha dia

e noite' a fim de produzir
material paro o indústria

brasileira. '

�.o setor dos 'ubr.!ficantes,
SHEll X-l00 MOTOR OIL' ,

- .

-

-,'

sempre a molor proteção,
nos longos percur10s ou mes

mo quando o motor está pa

rado, em virtude de conter os

aditivos alcalinos mais atuantes

no combate aos ácidos cerre-

.

sivos da combustão. E por tudo
isso, quando se pensa' em lu·

brificantes, basta o nome:

SHELL X-100 MOTOR' OIL.

/

_d.eter.:'ge'fJte t_ estáve_'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-fei ra, 27 de Fevereiro de 1957
..o .ESTADO" U, MfU� .aNTIG� DIARIO DE S. CATARINA

..

«No Cen6culot>
Com a Biblia na

.

. .. 1
Mão!

QUARTA-l'''�:lRA, 27 DE FEVEREIRO
Cada um contribua ermforme tiver proposto no

f'or!ação, não com. tristeza. ou por necessídads ; 1)01' rue

Deus ama a quem dá com alegria: (II Coríntios 9:7).
Leia Lucas 6:27-36.

�A' ALGUN� ANOS discursei para um gr,upo de

enfer.meiras graduadas de um hospital estadual. Quando
elas se assentaram diante de mim, vestidas de branco,
procurei apontar-lhes o que elas haviam recebidos de

graça e assim deviam dar de graça.
Este espírito de dçsprendimento geralmente pré

valece entre. as errte-meiras. Quando elas têm prepara
no os doentes; nós os visitamos. .Nós levamos' presentes'
para êles a fim de alegrá-los em sua convalescença, ora
lUOS com êles e depois vamo-nos embora. Mas 'as enfer
meiras permanecem sernprj, junto dêles no cumprimen
to de seu dever. Elas alimentam os doentes, banham-nos,
pensam-lhes as fendas e atendem-nos 'ànoite quando as

chamam. Elas expressam o dar alegremente' da vida, que
não há igual em valores materiais.

O dar .alegrer'1,�nte nosso dinheiro para para man

ter o 'trabalho do l'piPO de Cristo é na verdade o menos

que podemos fazer' Aquêles que dão a·legrementes a si
mesmos para o bem da vida humana, dão a mais pre
ciosa dádiva de todas. Muitos dão-se sacrificalmente,
esquecidos de si mesmos, e fazem-no com grande pra-
zero

ORAÇÃO
O' Deus, ajuda-nos a repartir alegremente a medi-Ida transbondad.e Qt! tuas dá.divas a nós concedidas -

rládivas de vida, tempo e posses. Que possamos dar ate- i
gremente, no espírito de Cristo, àqueles que estão em

.necessidade, .comú se fôra a ti. Em nome de Cristo.
Amém...

PENSAMENTO PARA O DIA

Quem dá com alegria aquece o coração de Deus, o

'. seu próprio coração e o coração de quem recebe a dá-
uíva,

E..Hampton Barnette (Kentucky)

.

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

nhecimento altamente especia 'izade. As raupas Im
períal Extra, gozam do previlégio de possuir entre
os responsáveis pela sua confecção, algum, dos maio
res técnicos QiJ paiz.

DR. OSNV LISBOA
CIRURGIAQ-DENTISTA

Atende diáriamente no período da manhã e 2.1l,., 4.a
e 6.a a partlr das 18 horas.
Consultório ....: _Ruá Vidar Ramos 19.

\ .

A TE." ç A O,
.

J O A t H E R I A S
A Empreza Grafica Grajau Ltda., sita á lua Deodo

fo19, em Florianópoiis, fornece, para pronta entrega, o

!Jvro de Registro 'de Compra e Venda de Joias e objetos
rorrelatos, exig idos pela ,Legislação 'I'ríbutarta- Federal,

Preço: Cr$ 200,00 (Pelo Reembolso). .

SEMENTES DE HORTALIÇAS E FLORES, IMPORTADAS DIRETAMENTE DA OlNAMARCA

DEPÓSITO, E E se R ITÓ.R 10:
R u o E s I e v 'e 5 ) U' n j o r. 5 8
FLORIANOPE'bLIS
SANTA CATARINA

- �

Ra,cão

v d. r e .i o: M e r c a d o P ú h 1 Ic o

TI ,..

Sementes novas e garantidas ..:._ Plantas frutiferas, ros seiras; bulbos, adubos. etc ..

"Tudo para -a horta, pQmar ou jardim". Exija esta marca "G.' A: Carvalho".

c' e n t. r o

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Pelo .presente edital ficam convocados os srs, Acio

nistas de "Incomape S.A.", sucessores de. "Nosso Posto

S.A. Carros Diesel", para uma Assembléia Geral a ser

t ealizada no dia vinte cinto (25) do corrente mês, às I

lO horas, na sede social á rua Santos Saraiva, 11-. 840,
no sub-distrito do E�;treito, com à seguinte ordem do dia:
,

1) Suspensão da liquidação da sociedade é reinicio

de suas atividades:

2)_ Prestação de contas por parte do liquidante e

3) Outros assuntos- do interesse da sociedade.

Florianópolis, 12 de fevereiro de 1957
José Corrêa Teixeira Filho

Diretor-Presidente

AUTOMOVEL
PREÇO DE OCASIÃO

Vende-se um automóvel Buick, modêlo 46. Negócio
o ireto. Também troca-se por carro menor ou jeep. Tra
tar com o proprietário na Rua Desembargador Pedro

Silva 997. Coqueiros.'
'

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

NegÓCios em São Paulo
Às firmas conceituadas desta praça que fazem cons

tantemente compras de mercadorias em São Paulo e te

,1 ham interesse em. obter os menores preços, bem como

rápidos embarques, oferecemos nossa experiência de 20

anos. Cuidamos escrupulosamenta dos interesses dos co

merciantes e industriais do Sul tio País e garantimos
ctimos resultados. Aceitamos támbém representações.
Maxima seriedade. Referências à vontade. Solicitem in

formações sem compromisso de nosso s-istema de traba-

Vende�se
VENDE-SE UMA BôA CASA, TôDA DE

.

ALVE

NARIA, ESTADO DE NOVA, SITA NO ESTREITO, NA
IWA MATOS ARÊAS, N°. 511. A TRATAR EM BIGUA

ÇÚ COM O SK ARTSTIDES BORBA .

./

instalado bem

(P o r t a d" m e. ia
\

..
-

ar:�#lr#lêêr#lêêêêêr#iêêêr=:r@'êêêr#l 'gf

Motorl Maritimo UPEITA» �

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

res, além de explendido para meter auxiliar de barcos á velá .

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos .

Dispômos para entrega imediata, nos seguintes capacidades:
..,..._�

5,5 HP gasolina
11'HP
35 HP
50 HP
84 HP

GRUPOS qERADOR�S _. "P E N T A"

Quaisquer tipos para entrega imediata _ Completos - � Com
motores DIESEL "PENTA", partida elétriéa - radiator -

filtros ._ tanque de oleo e demais pertences:
.

acoplados dire
damente com flange elastica á Alternador de voltagem -

. trifásicos 220 Volts - com excitador - 4· cabos para

ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbre longarínas prontos para entrar em funciona
mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE

SANTA CATARINA

MACHADD & Cia. SIA Comércio e Agendas
Ruà Saldanha Marinho, 2,- Enderêço telg: "P R I M U S"

ex. Postal; 37 _ Fone 3362 -- FLORIANÓPOLIS "

8C' HP Diesel
(direita e esquerda)"

,

8ti HP "

103 HP "

132 HP " " "

"" "

"

"

l

I Pelos Clubes

Unia Casa' Comercíel.
Tratar com o sr, Alcides
na Avenida Mauro Ramos,

Vende-se
•CAMINHONETE BED

FORD 1950
. Vende-se, motor - pin
tura - lataria em estado
de nova.

Tratar a Rua Conselhei
ro Mafra, 33.

CLUBE 15 .DE OUTUBRO
O í.riduo de MôMO aproxima-se cêleremente e, nos

clubes de 'nossa 'Cfll;:tal nota-se verdadeiro entusiasmo.
Formam-se os blocos, confeccionam-se fantasias, as so

ciedades carnavalesc as preparam suas escolas de sam

ta, o Granadejros ria Ilha e Tenentes do Diabo, ultimam
a. confecção de seus carros alegóricos, para deliciar os

da terra e os turist as.
Nos clubes, são nnunciadas soirées. Todos de grav�

tinha, terninho à ia "belo Brummel", Não durá milito.
Os boleras e fox, e outras danças lentas:' vão cedendo
lugar aos sambas, RS marchas, e os' mais ousados ten-.
tam puxar cordão, Um, dois, três, e todos ao som agora
estridente da orquestra acompanham o ritmo bem brasi
leiro do samba. Acabou-se a .soirée. Começou o carnaval.

Um dos clubes que vêm na vanguarda dos festejos
de Mômo é o Clube 15 de Outubro. Bem verdade que já

I
não comporta o grúllde núin�ro de pessoas- que Q deseja'

r

Irequentar, �as isto é problema 'que sua diretoria, ten
crona solucionar rClltro em breve com a construção de
sua nova séde.

_

.

Domingo último. "decididamente aconteceu" uma

soirée. .. que acabou em carnaval, aliás muito anima
do .. Prolong.ou-se até altas horas da noite tendo seus 'as
sociados mais uma ivez oportunidade de divertir-se.

Tendo a frente dos seus destinos o nosso prezado
amigo; sr. Stuart, a diretoria só tem se preocupado 'em
brindar seus associnrlos com programações as mais va

riadas, . promovendo bingos dançantes, domingueiras e

outros divertimento;.,.·
Está, assim, de! parabéns mais uma vez a diretoria

do Clube 15 de Outubro.

(solução eencenerade de sulfa)
IndiciÍda nas afecções �
das aves em geral.

Outros produtos Hertape
parla aves: Corlzave

e Espí�oquetol.

VENDE-SE
. Vende-se uma casa,' sita à rua Horn Jaime Câmara

nO" 19.
Tratar com o sr, Enio Selva Gentil no "Banco Inca",

CUIllTIIIáAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



01róble a' a e -orgia elétrica DO Norte o, ISldo
(Comt. da La pág.) dade dessas decisões. guma, de prestar minha co- impostas pelo racionamento importancia de Cr$ ....•• , Norte Catar ínense promo- ate EmpPesuI obtenha recur-

Devo adiantar 'que as Afim deque não se tirem laboração e apoio as inicia- I, de energia elétrica no siste- 80,000.000,00, esperando que vida esta Associação réali- sos proprtos pt Assembléia

informações .que passarei a conclusões precipitadas, de- tivas que dizem respeito ma "Empresul ',determinou essa medida encontre apoio zada. ontem noite presentes finalmente con�ignou. c?n
,

prestar constituem apen�� sejo antecipar que, sejam aos interesses desta região, aos técnicos-fossem acelera- na operosa classe conserva- cerca duzentas pessoas e de- vicção vossaenc�a sancI�na
minhas opiniões pessoais, quais forem as resoluções Em nossa ultima reunião, dos os estudos sobre o anti- .dora dessa cidade. legações Municipais Mafra, 1'11, com urgenna refendas

baseadas porem em crite- que vierem a ser adotadas; em outubro do ano pas-. go plano de 'transposições do 'Fodem os responsáveis pe, Rio Negro, São Bento, Rio pt'oposições porquanto mes-

'doso raciocinio e .anâlise I terá sido, de qualquer ma- sado, tive a satisfação de rio do Júlio para o Braci- la economia dessas regiões Negrinho,', Jru:agaá, São mas se coadunam sua honro,

dle fatos, admitindo mesmo naira, este o- fim de minha ser portador de um doeu- nho. Ao mesmo tempo, auto- e do Estado confiar no apoio Francisco' e representantes sa manifestação às conelu

assim' que possa estar er- atuaç�,o, como representan- mento em que o Exmo, Snr. rizei. a citada empresa a decidido do meu Governo Sindíc aís empregadores e de sões Assembléia clas�es�ro-,
rado, embora involuntaria- te do lítcral daB. Francis- Governador 'do Estado as- providenciar, junto ao Ban- para o pronto. encaminha- empregados vg aprov-ou se- dutoras realizada vmte um

mente, Por-isso não preten- co, e, retraindo-me daqui sumiu um compromisso pú- co do Brasil, o empréstimo .mento . das graves questões guintes proposições repre- outubro ultimo de que vos

do, com essas explicações, por diante,' o faço, na COIl- blico e solene com as elas- de Cr$ 49,000,000,00 já em de energia. Os compromis- sentare justas �spirações e sencia acataria delibera

influi:' nas decisões desta vícção de ha�er' procurado ses produtoras e o povo em andamento, para execução sos que assumi com o povo pensamento referidas elas- ções tomadas classes 'produ
Assembléia, 'a qual deverá desempenhar-me da melhor geral do norte do Estado" desse trabalho. Acrescento' catarínese, não somente no ses bípontos Primeiro bipon- toras Norte CatarÍnense
analisar _

e discutir tudo forma possivel "das obriga- daquilo que constitue o mí- ainda que aprovei recente setor de energia, como tam- tos Moção por expressiva en- sentido debelar flagelo re

quanto venho expor, .toman- ções inerentes ao mandato nimo de nossas reinvindica- resolução da Comissão de bem rodoviário, em que s" tusiastica manifestação una- presenta carencia energia
do as suas deliberações que, para grande honra mi- cões, E' o' seguinte o texto Energia Elétrica, que reco- destaca a (grande obra. da nime decidido 'incondicional eiétrica com repercussões
mesmo que contrarias a es- uha, !TIe fora confiado pe- desse documento: menda a pronta instalação, Estrada Dona Francisca apoio ao senhor Balthazar as mais danosas sem solu

tas minhas opiniões, pois Ias associações de classe "Tenho o prazer de co- em Joinvile, de grupos ge- cuja reconstrução realizarei, Buschle pela, sua brtlhante ções efetivas nem conclusi

que caberá a esta mesma <desta região. Contudo não munícar que, este Governo,' radores Diesel com a poten- serão cumpridas custe o quê honesta dedicada inecedível vas ate o momento pt Aguar
Assembléia a responsahili- me esquivarei, em época al- à vista das novas condições cia total de 10,000 KW, na custar", actuação como representan- dando .seu alto decisivo pro-.

---' Naquela oportunidade, de, te regiã� pugnando incansa- nuncíamento apresentamos
'AF'I'I")MA, A-SOBR-IN-HA DO DEPUTADO:

" S�- vldamente autorizado 'pelo velmente soluções concretas atenciosas saudações pt A -

F'
·

eh'·' Teno'·r·lf O autor das' dl·sparos' que
Exmo Senhor.Governador do objetivas venham sem mani S'oCIAÇAÓ COMERCIAL

OI
'

IPR ,. Estado, comuniquaí tambem delonga libertar esta região, INDUSTRIAL DE JOINVIL
- bV' ,

'

. "

,

"

que Sua Excía., no proposí- grave crise energia .elétríca LE - Adhemar Garcia �

mataram o,' I'u!lrda rodov·la'r-Io' MI'III-I'
,

����C:;�a��li��ta:l;:;:; ���!n�::���r�:::!�é�!. �o;:a:':l���cke�ft���;'rei
_ U. que há 'tantos anos vem aprl- por unanimidade apelo ma-· tag � Antonio Budal Arins

sionanda- o seu progresso, nutenção senhor Balthazar � Alois -Kah'hofer Filho -

(Cont. da La pág.) tor do estabeleclment-o, A v�io a ,conhecer depois, pelos I 1'0 e Fran,�isco logo depois 'necess,itava da nossa ajuda Buschle na CEPOE, virtude Felinto Jondan Direto-
"

respeito da Chegada do Cadl J�rnals, Josefa afirmou, tam-j Nessa ocasiao, a-o que diz Jo-

JÁ ESTAVA NO CARRO lac dq Deputado a São Paulo bém, que uml;t vez. ,reCOlhida sef�, o motorísta pergu�.tou coletiva e para 'tanto acata- ser Imprescindível seu va- res".
O PISTOLEIRO afirmou que só vira Francis rumo a PAre�ldente Dutra; muít., pálído e espantado, ao ria as nossas proprias ,deli- lioso concurso vg confiando

Em seu depoímento, cons- co dos santos por volta das tendo AntOnIO saltado depols outro: berações no sentido de ser assim Vossencia não aceitar À opinião da Comissão e ,

tánte à'e três laudas e meia, 16 horas do dia 7, sabendo de comprar duas caixas de - E agora? alcançado esse proposito. renuncia apresentada SI\ o' parecer do dtreter-presi-
"disse Josefa ter saido do Rio, nessa ocasião -no entanto uva para o. parlamentar. A - Vamos sair daqui de "

.
,

'-obrinha d T" CIP t' dít
'

toleí
' Eis que, pela primeira vez Balthazar Buschle pt Se-

de ônibus, com seu irmão Ma- que êle alí se encontra"/a des- s
.

'o Sr, en?n� a - rassa, erra I o o PIS o. ei

nusl, no dia 3, hospedando- de o. meio-dia e que o' carro vacantí falou da prrmaira a- roo desde que aqueles compro- gundo bipontos Tambem

se, .em São Paulo, na casa de fôra deixado numa oficin;l bordagem, em Guar,ulhos, di .missos solenes foram assu- unanimemente, Assembléia
Antônio Calvacanti Idle Albu- para sofrer pequenos reparos, zendo. qJ,le dalí �m diantc ?

. E o cadilac saiu em dispa midos, se oferece a oportu- deliberou reconhecer plena
quer'que, qlle "s esper'ava no No di·,' 8, por volta do meio.- mot,orIstao r.ed,uZlr,a a ,�elocI- r,ada, Ocorreram, depois a .

Ih.-'J "

d di ' dd' b d t' nidade de verifIcar- es a autoridade J'ulgament,o' pela
ponto final da viagem, No dia,. quan,do_ foi �panhada aI' e, a _eu, pe 1,0, Ja que a or agem e Os Iros de Que· ,

dia seguinte foram ao Hospi- I com �eU IrmaO na casa de E lta e a, fllh� vmham eS luz, Quando o automóvel se sinceridade, que se, refleti- �omissão constituida erige.-
tal de Mandaqui, aVistandO-I

Antonio, já vinha no aub tranha�do mUlto e estavam aproximava de Resende, au rá cristalinamente na forml!. nhruros Rubens Neumann,
s� com sua irm� E�ita, dep,ois n;óvel um homem cu�a index: aco:?'1gct.:is�EeM'aUceNsHsoOsU· O que diz a sobrinha do depu- em que sua E"cia� o Se- ,Leonid Suchoracki, Gerid
de certa rélutancla do dIP- tIdade segundo afIrma �o tado em s:eu depoimento, o nhor Govern'ador do'Estado Nehrmann e Otto B

.

e, "a
_ CRIME autor dos disparos contra J;4 raslg
Sôbre Os fatos que antece " gu;;\rdas disse a Francisco qu,' acatar ou rejeitar as deli- concorrencia promovida Em

deram à cena de Jacarei, 1'e- se alguém do Exército fizesse berações que hoje forem to- presul para aquisição con

petiu-os cQm o� detalhes já sinal para o Carro parar, êle madas pór essa 'Assembléia, juntos diesel elétricos porconhecidos, afh.'mando, no saltaria de qualquer maneira constituida dos mesmos ho- quanto aludida Comissãoentanto, não ter visto quan' par.a fugir,
do 'Chico' T:enório.' baleou mens e outro.s maisj l'epre- composta técnjcos absoluta
os dois guardàs, por absoll!' Perguntada no entanto sentando o norte catarinen- idoneidade isenção animo e
ta falta de ângulo e porque pOUCo antes, Se' o.uvira a con se, dE'sde Gano.inhas até S. merecndor� toda confiança
estava, também, empenhada, versa travada pelo motorista Francisco. e apoio pt Terceiro bipontosde um lado, em cónter seu ir- € por 'Chico Tenório' depois
mão qUe ameaçava saltar e do crllne, Josefa afirmou que Faço, porisso, um veemen- Assembléia ainda unanime- Venc;e-se 'um afreguesa-
de outro atormentada com a não., porque, além do baru' te apelo a todos que aqui mente aprov';:u 'resolução do armazém de secos e mo

crise que. a discussão inicial lho da armação da capota do estão reunidos, para que sentido Vossencia dêtermi- Ihaqos, situado à rua Ani-
-

ocas,ionara em Elita, Disse Jo� .automóvel, estava muito p,re- mantenham toda serenidade ne Empresul execute imedia ta Garibald,i, 48. Facilita-se
sefa que, quando oÚl,'iu dis, ocupada como estado de sua ante esta apaixonante ques- tamente ohoras Rio Júlio pagamento: Tratar no mes
pa,ros, pensou até que o.s 'irmã que se agravara consi.
guardas tinham ba1éado deravelmente depois da ce, tão, afim de qlJe as conclu- adiantando Governo Estado mo local, com o proprietá-

CLUBE RECRE \TIVO 6 DE JANEIRO - ESTREI- i Francisco e o companheiro de na de Jacareí.
'

.

sões a que chégarem 'repre- r6i:lpectivo, f in anciamento rio.
,

'�'� -;D�R���é� ��ii��ÍC����A2;A;����� DIAS

1\ ;�:;:::'noQ���:n�� 6����I'r�O�:�.o��������� ',::�:�d.�:: ;�!����n�i:i�a� �···"�C···l··-UJ"oil'!8""E-�-D"-O�Z··["-·D�...C.-.·A
...

·G--O.::.'S
..

·T···O
..···__

NTAR O TAL- O DO voltaram corl1endo,' amda hOJe, ,atraves da ,Se- "" .- .�,- 'h
_ t i:OS SóCIOS DEVEM APRESE 'A '

O homem que ela afirma cretaria de -Segurança 'do l'?ta cotI�lana e de uma ana-

IV1ÊS E SENH.ORINHAS A CARTEIRA SOCIAL. não conhecer entrou primei- :Estado do Rio. " hse metIculosa. Po.sso ga-

-�----------------------------�
,

r�ti�vw,Hmme��H- PROGRAMADOCAR�vAL

e'scoiha pe/ la et·lgueta rf��m' eqsueeSdieVcOI·sdI·mdOasntaiVneterdeoss' _ílf,..,.;�, .. ,.,..j , ,

... '�'" Saba,do (2) - Bane de abertur,a no Dôze,
,

,

"

I

"

.'

(i)b]etos a�serem alcançados, �.,: Domingo (3) - Baile no Dôze
JIIlM haverá 'fol'ça� capaz de Segunda (4) -- Baile Infantil nQ pôze

,

(C,(j)nrer a avalanche que con- "":",,,' Baile rio Práia
\
duzirá as nossas reivindica-

ções. ,

Todavia, 'se div41irdes, as

vossas- opiniões' acerca des
ses mesmos objetivos, se ca

pitulardes ante a ação desa

gregadora daqueles que vos

desejam ser divididos, então
posso garantir-vos cop} a

mesmá seguranca: continua
remos sendo u� aglomerado,

'I heterogêrtio de v�ssalo:s aos

quais falta aquela persona-

I lidade coleti�a, única ;capaz
,

de se impor em todas as oca

SIoes determinantes de seu

destino". -

\1: Após essa explicação pes
soal, o sr. Balthazar Buschle
fez uma l,onga' e detalhada
eXl_)osir"ão sobre a situação
4a energia elétrica e suas

soluções,' � saber: 'Usina
Dies,eI Elétrica, Desvio do
Rio-do Júlio para a bacia do
Braéinho e projeto do Cu-,
batã,o.
Detalhes e conclusões
Apôs demorados debates,

, I' em que. usaram da palavra
'muitas pessoas, a .A,ssem
bléia 'Chegou as conclusões
contidas no seguinte' tele
grama dirigido ao sr. Gover
iIador do Estado:
- "Exmo. sr. Governador
Jorg� Lacerda
Palacio Governo
FIOJ.ianópo}is - SC.
Levamos seu conhecimen-,

to 'g'rande concorrida As-.
sembléia �lasse:s produtoras'

DR. HEIDÊR ::HENRIQUES
\ '

• DÁ SÍ,LVA \'_ '.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAliIo DE S. CAT�RINA

,

Correspondente'
Firma estabekcfcla neiSta Capital necessita de um

(.orr�spondente cO:l\crcial com redação própria e razoá
, vel desenvolvimen�o datilográfico. Da-se preferência à
tlementos jovens G,ltriculados -:na EscoÍa do Comércio
e Faculdade de Cléndas Economicas de Fpolis .. Cartas

,

_pal:a a redHçao dê,�te Jornal sob o título CORRESPON
DENTE, fornec�nd() :::mplas informações, pretensões, en_'
dereço, etc",

CARNAVAL

,,�ua nova roupa anatômica
, .

_para o' homem moderno!'

Jmp��&
• é confeccionada em quatro talhes

e em 32 tamanhos, Seus" tecidos e aviamentos
de alta qualidade e pré-encolhidos.

/

• 'Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anat6mico, muito mais confortávei
e muito mais elegante.

,
I

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA, está

prontinha para você ,vestir. Não há longas esperas ,,'

nem demoradas' provas.' �!��t:'�J'.
, �1 ��;:.�

Garafltida por
,�C'_>" .'V',.' : "

Em gôzo «le férias, en

contra-se, ,há'dias chegado
da cidade de Cachoeirl1 do

Sul, no viainho Estado do
Rio Grande çlo Sul, o nosso

prezado amigo, dr. Heider
Henriques da Silva, fllto
funcionário do Banco do
Brâsil naquela cidade.
Ao di&tinto' visitante for

rntJlamos ·'Votos de teli2:,
Capital.

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A
Rua Proles, 374 - São Paulo

35 anos especializado no ramo do vestuário'

Distribuidor exclusivo:

�MAqAZINE MOEPCKE.".",."",."",_",...""..",,_.,
CARLOS' HOEPCKE S/A,

Santa Céltarir,iQ!'

tlente da Empresul
Em nossa proxima edição

divulgaremos o parecer que
o engenheiro dr. Mario Cata

P,ret�, diretor-presidente da

Empresul, exarou no rela
todo apresentado pela co

missào de engenheiros que
opinou quanto as proposta�
da concorrencia' pública pa
ra aquisição dos geradores
Diese!.

:

Terça...... (5) - Baile no Dôze
Os bailes com�çarão� às 22.00 e o hi.fantil será das

15,00 às 20,00. horas.

, P R,E ç O S
MESAS - No Práia - Cr$ 150,00
- No Dôze Cr$ 30U,00 por uma .n�ite
No Dôze - Cr$ 50Q,00 por três noite
obs. A mesa por, uma noite só será vilndida a

do dia 2 (dois) as 14.00 horas
- Cada sócio,só poderá adquirir uma mesa
- ROL�A Cr$ 300,00' por .noite

CQNVITE
- Casal (com 2 depe:J!dentes) - ér$ 1.000,00 para

iódas as noites
,

...:_ Casal (idem) - Cr$ 400,00 por uma noite
, :.._: Individual - Cr$ '700,00 para todas as noites
- In.dividual -'- Cr$ 300,00- para. uma, noite
Obs.- Estudantes terão' 50% de abatimento; com-

provando�o
'

' '
•

A posse da mesa não dará direito à entrada sendo ne

cessário a carteira social ou o convite.
llESERVA

1.0 - Às senhas serão distribuidas às 7,00 do dia
-

,

25 de Fevereiro e a venda será iniciltda às
8,00 horas.

2.() - O pagamento será feito no ato da aquisição.
não sendo atendidos pedidos por escrito, te.

, lefones ou crianças, mas sim por pessóàs au.

,torizadas pelos sócios.
3.° - Os convites obedecerão às exigências estatu..

tárias e l'!.ó serão fornecidos, até às 17,00' hGoi
ras dó dia da festa.

4,0 - Os' convlies só poderão ;er' fornecidos
Secretária.

" ,

1).0 - O "convite não dará, direito a mesa que

paga a p::lrte. ,

D E T E R M I N 4. ç õ E 's
1,0 - E' �igorobamente vedada a entreda

res nos bailes nottirn.;ls.
2,0,- No baile infantil não será permitido o uso

,lança perfume..
-

3.° � A carteira social ou o convite serão rigoro
mente exigido,s à entrada.

4,0 - O - baile do Departamento Balneário
se regera pela mesmas instruções.

5.0 - OSJartões de frequência Só terão
pará o Carnaval. .

'0 N I BUS·
Para o ,baile do Práia haverá onibus em horas

,lJreços a anunciar opprtunamente.
SERA' 'RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO D

L_{}NÇA PERFUME COMO. ,NTORPECENTE (C
RETA),

' , , .. ,
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DEMITIÚ..SE

, ,Por reiteradas vezes alertamos o sephor

C t
'

d �d
N I' verificando vaga em carreira' de Inspetor,

Bornhausen de que, politizado e entregue a Om a 'sec're ar I·a a ueacao' e ··eu tura deveria ter sido realizado o
/

competente
elementns [neapazes, o ensino catarinense. �' concurso.

-<

d�cairia, levando � �alência um.a iJ:�stitui. rem pelas Inspetorias Escolares e mesmo veria ter sido realizado. Ou quem sabe se o
- 13. - Rômulo Malaqulas da Silva,

çao que nos conquistara a admíraçãodos, Diretor dei classe' inicial/do Passo Manso, foi
.
"- . pelas Delegacias de Ensino. Inspetor 'efetivo está "éncostado" por aí,demais Estados da Federaçao e nos concei-

Estávamo iII' a t ld sem função? encal'reigado da 34.a Circunscrição. Mais

tuára, ainda, junto a autortdades em as-

j' d t
s s eer ,"!,en «: co�.!�ndcl os

uma vez indagamos das razões pelas quais
sunto pedagégícos de renome ínternacío- e q.ue o_u ros .ru.mos seriam, imprum os ao - 5. - .Inácír, Dell'Antoriío, também lá

-

t I t E I d ids. - 'nao se eneon ra nspe nr sco ar' eVI a-

nal
ensmo tao p,nhtJzado pelo senhor Bornhau- extranumerárío-dlartsta, responde pela 50.a

mente concursado? '

.

Fazendo ouvidos moucos às advertên- seno Mas �nganamo·nos mais uma vez. Não, Circunscrição, quando fi,gura como profes-

elas da oposição, ecntínuou Iríneu a sua que.r o govern.o do s�nhol" Jorge: Lacerda des- sor do Grupo "Feliciano Pires", de Brusque.
'"

d t
-

E'
'.

I t Ih' Q d
.

- 14. - 'Yenício.Tortato, considerado
ob destruidora e insana. Venceram "S

viar-se a orren açao de seu anteeasser, mais um e emen o a elo ao ua ro re-
ra

, . -..
v

E, como 'prova provada "do nosso enga- guIarao nragistério a quem se confia a orí- extranumerário-diarista do GI'UpO de Oa-'
chefetes políttees dos Dlstr!tos. AOcomo�a- no aí está o "Diário Oficial" do dia 21 do entação do ensino em uma vasta região do. xambú, responde pela 18.a Circunscl'ição Es·

ram-se os Interesses udenístas. ensino.
r L' tã t d 15 P Estado.

' colar. Não estand« apto para o 'exercício,
t ânid nía r st desap: mes em cu soo a es ao es ampa as or- . _.

t Q den rou em rapi a ago I , P e es a
,

...

tarias "designando" .e "conferindo" Í5 cio _ 6, _;_ Altino Danúbio Withrn, tam- POIS que nao per ence ao menos ao ua ro

receTr._ I sumiu G vêrno o senhor dadãos! Professor�s e Diretores de G"!-p�sl b.em
da cla-sse inic.ial de l>ire�r de Grupo, regular dos pr.ofessores de Santa Catarina,

ao ogo as u�rum o à� no sa adver uns, le,gos e alheios ao Quadro do maglste- fiCá encarregado pela 56.a Círeunserfçãe, não, vemos porque esteja designado para

:?rg� L,�cerda�syoã!a �!nt� p r s

c lun�s .

rio muitos, mandando-es responderem por quando é Diretor do Grupo de Massarandu. responder por umvasto setor 'do nosso en-

�nCla� ,e f'P OIÇ 'tra� s dae a!l !-a de Inspetorias Escolares. ba. Porque será que a citada Circunscrição sino.
.

.deste J6lna, c m.o a e p a
. Analisaremos no que. se segue caso por não se acha provida com Inspetor regular-

- .li. - Lotar Matos Amaral, Diretor
Deputados pessedístas, : dentre as quais s� caso, as 15 Porta;ias: ' ..' mente concursado? .'.

- d,e clas�e inicial de Diretor de. Rio Ne:g�i'
tem destacado a do a.�bgo professor, .quee_L _ Ervino Bchmídt (padre), que _ 7, _ Robélia de Sá Faraco, DiÍ'etô.ra

- nho, fOI el_!carrejJad,o da 51.a Círeunsertçâo
o Deputado Paulo �rell.s, .l;!_empre v!gdante foi considerado como professor e�tranume- de classe inicial do Grupo "Abdon Batista", Escolar. Nao havera Inspetor eencursado
em defesa de uma InstItUIÇaO que ajudou a

rárío-díarísta do Grupo Escolar "Frei Rogé- de Jaraguá responde pela 57.a Circunscri- para o exercício regular do cargo, ou es,tará
formar. rio", de Itapiranga, foi designado para a ção. Não haverá Inspetor eoneursado ou o respectivo .tit�lar "encostado" por �í?

Elngiamos, 'sem reservas, a primeira 33.a Circunscrição. - Não pertence ao Qua. qual � a razão da d,esignação?
.
.'
Nada m�ls fizemos do que� pelas �IDhas

Portaeia do atual SeCretário da Educação e dro regular do magistério p\Íblico do Estado. - 8. - DUsop. Serafim Alves, d_e Rocio aCl�a,: y.epetlr . t�X�? de� Portana pu�bcadas
Cultura, senhor _ Rubens Nazareno Neves; - 2, - Osvaldo :Siliva Herval, comple- Grande, de classe inicial de Dire,tor de Gru- no DIarIo pflClal do Estado do dia 21 do

quando queria informar-se. da real situação mentarista, ref. VII, de Santo Amaro da Im., po, responde pela 36.a Circunscrição. Tam· corrente mes.
_

do professorado e afast.ar todos os elemen· peratriz, foi designado para a 42.a Circuns- bem não atinamos com as razões pelas
.,

Por .aí vê-o_leitor a· maneira pela qual
.

tos ."encostados", protegidos de cbefes e crição . ....., Se, no primeiro caso, temos um quais esteja designado, .quando, em caso de amda neste governo se vem tratando o en

chefetes udenistas do interior. Passado já Sacerdote,' a -quem não poderemos; ao me- vaga", deveria ter sido realizado o compe� sino. - Extranumerários'diaristas e ,com

um ano, como naquela modinha "faz um nos em princípio, negar capacidade, embora tente concurso.. plementaristas sã'o designados para o exer

ano", ainda não Iveio a_público qualque.tr re- não pertença ao Quadro dos Professores e'
"

- 9. - Wilson Araújo Goss, Diretor de cício de uma função que .exige muito de es·

sultado moralizador, como efeito da Citada qão tenha o necessário concurso de Diretor classe inicial do Grupo de Taió, está encar- fôrço, mas, antes de tudo, técnica e prleparo
Portaria do Secretário de Estado'. de Grupo e posterior concurso de Inspetor regado 4a 32.a Circunscl'ição. Não existirá pedagógico !Jcurado e completo.

Elogiós, ainda, não regateamos, quando .Escolar, êste segun�o é ai.pda mais clamo- Inspe.tol' Escolar com o c.ompetellte ctNlcur- De indaftar onde fica o estím�lo aos'

nos chegou a notícia de que os concursos de' rosO, qua�do se desl�na um professor com- so?
_

.

" . co�peten�s, e �b!leg'a�os pr?�essores, a�s
.

in,gresso e remoção haviam sido realizados plementarlsta para orientar professores Not- ..;_ 10. - Amello Fernandiis ca-ovIlla" quais se da, por. IDJU�ÇoeS })Ilbtl�as, por o,rI-
dentro da moralidade e dá Le.i, embora j� malistas e mesmo Di�'etoJ.'e� de Grupos Es' considerad,o e�t�,anu�erári�-diarista do entadores � g!ll;Rs leigos e alheIOS ao Qua·

agora saibamos que as Delegacias de EI)-sl .. colares·. - E' a, t��a:l Inv�rsao de va�ores .. '1 Grupo. de Ipum�rlm, fOi deslgn�do para a, drp do I!laglst.erlo?: . _, .

n(}, em sua. maiQria., continuaram a ocultar

I
- 3. --: �mIl�a�o Pmho, consldera�o 29.a CIrcunscriçao �s�o!ar; �lhelo ao Qua-I De I·ndagar on�e f�cao respeito a LeI,

vagas em que se encnntram os protegid�s e�t:anumerarIo-dIar�sta, .

do Grupp "Beh- dro_regulRf do maglS-terlo. nao enc�ntra�os que reclama a reahz�çao de concursos, re.:
políticos néscios incapazelil, e que de predl' sano Ramos", de LaJes, fOi encarregado dai

razao alguma pela qual possa ter Sido

deSlg-j
guIares, desde que eXistam vagas em carrel

cados p;ra o exe,;cício d� car�o �e prof�sor 53.a Circunscrição. E' mais um leigo e alhei!) nado pal"� a orientação de vasto setor do ra?
,.

.

_
_ _

/,

possuem sonlent.e a qualidade de protegidos ao Quadro' de professores que, se coloca. a nosso enslDO.
, . _ .De mdagar onde estao os ocupantes

udenistas. , frente de: um largo setor do en!!ino. .

- 11 . ...,... Edmir AraúJo, Diretõr de clas· efetivos dos cargos· de Inspetores .Escolares
Ainda ha dias alertávamos o senhor Se' - 4, - Olavo Raul Quendt, da classe se inicial do Grupo de: Trombudo Central, em cujas Circunscrições' foram lotados os·

cretário de que perigosa e p'erniciosa para o inicial de Diretor'de Grupo, de Joaçaba, res- responde pela 25.11 Circunscrição. Qual será "designados" e "conferidos", de flue nos dá

ensino tem sido a designação de elementos ponde pela 54.a Circunscrição. E' ao meno� o motivo porque lá não se encontra Inspe- conta? "Diá�io O�icial"? • .

incapazes e alheios 4s fileiras do magistério elem'ento Ugado ao Quadro regular. Mas e tor com concurso regulamentar? .

Vai, daqUI, maiS um apelo, veemente e

ou, também, de professores de pouca ou ne- de indagar por que razões não se encontra - 12. - Hélio Lentz Puerta, Diretor de SlDcero, ao Se:cretário da Educação e Cultuo
ma prática nas lides da inspeção esco'

.

na citada Circunscrição um In$petqr con· classe inicial do Grupo de Itá, responde pe' ra: - não acabe, por favor, com � nQ-Sso já
,.Cll'íentaçãú jJedàgõgica, nara l'e$'ponde; -

cÜI'S:ado'? Se existem-vagas, o concurso' de. la .4.a Circunscrição; Es,colar,JI'UJll,l.dQ, �m S�k �ão anêmico ensino.
• , "

"o.
�

.'

'." •• ,:�,;,
',' •
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.,

(notícia da U. P. exclusivo
pára "O ESTADO")

LONDRES, 27 - A Grã
Bretanha propoz hoje,a sess
aliados europeus habil retí
rada de suas forças militares
na Alemanha Ocidental que
POderia ser sincroniaada com'
a criação de divisões germâ
nicas. A proposta britânica
foi feita aos ministros do ex-
-terior das sete nações da u
nião da Europa Ocidental
que se reuniram' hoje em

'

Londres, O projeto britânico
oferece como compensação o
estabelecimento de uma P'3'
quena reserva estrategica e,,
pecíal acantanoada na Grã
Bretanha mas destinada pa
r.a um caso de emergêncfa no
contillente. .

NA"ÇÕES UNIDAS, 27 - A
assembleia g'c:ral aprovou ho
je POI' unanimidade uma re'

soluçãcr que expressa a espe.
rança de que a Grã Breta·
nha, Grecia e Turquia reim'
ciem dentro e.m bJ.:eve as ne.

gocia.ções sôbre Chipre. A re

solução já fora aprovada an

teriormente pela comlssao

,p�lítica de modo que a con.

firmação pela assembrlela
foi apenas uma formalidade. •

..

NAÇõES UNIDAS, 27 - O
delegado sovietico Vlay. Km�
netzolV' declarou hoje que o

govêrno de ISrael em tôdas
suas ações se apoia nos' cit-

I culos governamentais dos
Estados Unidos e nos circu,

. ,los interessados ·em impor a

influência econômica e mili
tar americana no Oriente

. Médio. AcreSCentou Kuzne·
tzov que a atitude inflexivel
de Israel é na realidade dit:'t
do pelos interêsses p.etrolíf!)-
rOs dos Estados U,nidos.
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